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ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ 
 
 
Caràcter:  ordinari 
Data:   25 de juliol de 2016 
Horari:  20 hores 
Lloc:   sala de sessions de l’Ajuntament d’Artà 
 
 
Hi assisteixen: 
Bartomeu Gili Nadal,   batle 
Maria Antònia Sureda Martí,  regidora 
Manuel Rocha Barrientos,  regidor 
Manuel Galán Massanet,  regidor 
Maria Paula Ginard Vílchez,  regidora 
Onofre Serra Vila,   regidor 
Ana María Comas Delgado,  regidora 
Jaume Alzamora Riera,  regidor 
Magdalena Maria Fernández,  regidora 
Immaculada Moreno Mayal,  regidora 
Assumpció Santandreu Ginard, regidora 
Juan Lliteras Espinosa,  regidor 
 
Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza, secretària 
 
No hi assisteix: 
Amalio Arnandis Puig,  regidor 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de 30 de maig de 2016. 
2. Aprovació provisional, si s’escau, de la creació del fitxer de dades de caràcter personal “Incidències”. 
3. Aprovació, si s’escau, del Pla d’acció municipal (PAM). 
4. Aprovació inicial, si s’escau, del Reglament de l’Ajuntament d’Artà sobre la venda ambulant i els 
mercats temporals. 
5. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals Alternativa per Artà, El Pi—
Proposta per les Illes, PSOE i UIA, de rebuig a l’Acord entre la Unió Europea i Turquia de 18 de març, 
contra els refugiats, conegut com a “Acord de la Vergonya” o “Acord de la UErgonya”. 
6. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’acord que presenta el grup municipal Alternativa per Artà 
relativa a les carreteres de cala Torta/cala Mitjana i a la carretera de l’Ermita de Betlem, Ma 3333. 
7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA relativa al compliment del 
Reglament per a l’ús de la llengua catalana. 
8. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA relativa a iniciar els tràmits 
per establir les bases d’un conveni de col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears. 
9. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA relativa a la carpa del 
Poliesportiu Municipal. 
10. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA relativa a la rebaixa del 
tipus d’IBI vigent. 
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11. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2016. 
12. Aprovació, si s’escau,  de la modificació de l’expedient de crèdit 19/2016, per crèdit extraordinari. 
13. Aprovació, si s’escau, de la dedicació i retribució del primer tinent de batle, Manuel Galán 
Massanet. 
14. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de juny de 2016 i de 5 de juliol de 
2016. 
15. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de 30 de maig de 2016 
 
En acompliment d’allò que disposen l’article 97.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de 
règim local de les Illes Balears, i l’article 91.1 del Reglament d’organització i funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el batle demana als 
membres de la corporació si algú té alguna observació a fer sobre l’acta del dia 30 de maig  de 2016, de 
la qual se n’ha expedit, prèviament, una còpia de l’esborrany a cada regidor per al seu coneixement, 
rectificació d’errades o possible formulació d’al·legacions, si n’és el cas. 
 
Els reunits acorden, per assentiment unànime, essent tretze el nombre legal de membres del consistori i 
dotze els assistents, aprovar l’acta de la sessió de 30 de maig de 2016. 
 
 
2. Aprovació provisional, si s’escau, de la creació del fitxer de dades de caràcter personal 
“Incidències” 
 
El batle explica la proposta, que, copiada literalment, diu: 
 
<<Antecedents 
 
1. És d’interès d’aquest Ajuntament donar d’alta un fitxer anomenat “Incidències” per tramitar les 
incidències dels habitants del municipi d’Artà i per mantenir-los informats, ja sigui per mitjans propis o 
a través de tercers contractats per l’Ajuntament als efectes esmentats. 
 
2. Així mateix, la normativa de protecció de dades personals obliga a dur a terme actuacions en relació 
al tractament de les dades de les persones físiques, que han d’anar orientades principalment a garantir la 
qualitat i seguretat de les dades i els drets de les persones interessades o afectades. 
 
3. De manera més concreta, i en l’àmbit de les seves competències, l’Ajuntament d’Artà tracta dades de 
caràcter personal de la ciutadania i del personal al seu servei i, a més, disposa de fitxers de dades de 
caràcter personal creats amb anterioritat i inscrits de la manera corresponent en el registre de fitxers 
públics de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per tant, quant a la creació, la modificació o la 
supressió de fitxers de caràcter personal, la normativa estableix que s’ha de fer mitjançant una 
disposició de caràcter general o acord, que s’ha de publicar en el butlletí oficial corresponent i que, una 
vegada aprovat definitivament, s’ha de notificar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. 
 
Consideracions legals 
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1. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
 
2. Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
 
Per tot això, aquesta Batlia proposa al Ple de l’Ajuntament d’Artà que adopti els següents  
 
Acords: 
 
1. Aprovar provisionalment la creació del fitxer de dades de caràcter personal anomenat “Incidències”, 
que queda redactat de la manera següent: 
 
<<Fitxer “Incidències” 
 
- Finalitat del fitxer i usos previstos: tramitar les incidències dels habitants del municipi d’Artà i 
mantenir-les informades, fins i tot per mitjans electrònics, sobre notícies, ja sigui per mitjans propis o a 
través de tercers contractats per l’Ajuntament als efectes esmentats. 
 
- Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades o que estan obligats a 
subministrar-les: residents i visitants del municipi. 
 
- Procediment de recollida de les dades: formularis electrònics. 
 
- Procedència de les dades: de la persona interessada o del seu representant legal. 
 
- Estructura bàsica del fitxer i descripció dels tipus de dades inclosos: nom i llinatges, DNI/NIF o 
document substitutori, adreça, telèfons, adreça electrònica, lloc de la incidència. 
 
- Sistema de tractament utilitzat en l’organització: manual i automatitzat. 
 
- Caràcter de les dades: les dades són de caràcter obligatori per a l’acompliment de la finalitat del 
fitxer. 
 
- Cessions i transferències de dades previstes: a altres organismes públics esmentats a l’article 95 de 
la Llei general tributària i a entitats bancàries. 
 
- Transferències internacionals de dades: no previstes. 
 
- Òrgan responsable del fitxer: Batlia de l’Ajuntament d’Artà, com a representant de l’Ajuntament. 
 
- Servei on exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: es podran exercitar els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts a la legislació vigent sobre 
protecció de dades, mitjançant un escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament o a l’adreça electrònica 
lopd@arta.cat. 
 
- Nivell de mesures de seguretat: baix. 
 
- Responsable de gestió del fitxer: Ajuntament d’Artà.>> 
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2. Concedir audiència prèvia a les associacions veïnals i de defensa de les persones consumidores i 
usuàries establertes en el seu àmbit territorial que estiguin inscrites en el registre municipal 
d’associacions veïnals i que el seu fi tengui relació directa amb l’objecte de la disposició. 
 
3. Exposar al públic, mitjançant la publicació d’un edicte en el BOIB i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, l’acord provisional durant el termini de trenta dies hàbils, comptadors a partir de 
l’endemà de la publicació de l’anunci d’exposició. Si transcorre el període d’exposició pública sense 
que s’hagin presentat reclamacions, els acords provisionals es consideraran aprovats definitivament. 
 
4. Inscriure, després de realitzar els tràmits legals corresponents, el fitxer esmentat davant l’Agència 
Espanyola de Protecció de Dades.>> 
 
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, diu que no té res a dir. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que no té res a dir. 
 
A continuació, els reunits acorden, per unanimitat: 
 
1. Aprovar provisionalment la creació del fitxer de dades de caràcter personal anomenat “Incidències”, 
que queda redactat de la manera següent: 
 
<<Fitxer “Incidències” 
 
- Finalitat del fitxer i usos previstos: tramitar les incidències dels habitants del municipi d’Artà i 
mantenir-los informades, fins i tot per mitjans electrònics, sobre notícies, ja sigui per mitjans propis o a 
través de tercers contractats per l’Ajuntament als efectes esmentats. 
 
- Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades o que estan obligats a 
subministrar-les: residents i visitants del municipi. 
 
- Procediment de recollida de les dades: formularis electrònics. 
 
- Procedència de les dades: de la persona interessada o del seu representant legal. 
 
- Estructura bàsica del fitxer i descripció dels tipus de dades inclosos: nom i llinatges, DNI/NIF o 
document substitutori, adreça, telèfons, adreça electrònica, lloc de la incidència. 
 
- Sistema de tractament utilitzat en l’organització: manual i automatitzat. 
 
- Caràcter de les dades: les dades són de caràcter obligatori per a l’acompliment de la finalitat del 
fitxer. 
 
- Cessions i transferències de dades previstes: a altres organismes públics esmentats a l’article 95 de 
la Llei general tributària i a entitats bancàries. 
 
- Transferències internacionals de dades: no previstes. 
 
- Òrgan responsable del fitxer: Batlia de l’Ajuntament d’Artà, com a representant de l’Ajuntament. 
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- Servei on exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: es podran exercitar els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts a la legislació vigent sobre 
protecció de dades, mitjançant un escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament o a l’adreça electrònica 
lopd@arta.cat. 
 
- Nivell de mesures de seguretat: baix. 
 
- Responsable de gestió del fitxer: Ajuntament d’Artà.>> 
 
2. Concedir audiència prèvia a les associacions veïnals i de defensa de les persones consumidores i 
usuàries establertes en el seu àmbit territorial que estiguin inscrites en el registre municipal 
d’associacions veïnals i que el seu fi tengui relació directa amb l’objecte de la disposició. 
 
3. Exposar al públic, mitjançant la publicació d’un edicte en el BOIB i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, l’acord provisional durant el termini de trenta dies hàbils, comptadors a partir de 
l’endemà de la publicació de l’anunci d’exposició. Si transcorre el període d’exposició pública sense 
que s’hagin presentat reclamacions, els acords provisionals es consideraran aprovats definitivament. 
 
4. Inscriure, després de realitzar els tràmits legals corresponents, el fitxer esmentat davant l’Agència 
Espanyola de Protecció de Dades. 
 
 
3. Aprovació, si s’escau, del Pla d’acció municipal (PAM) 
 
El portaveu del PSOE, Sr. Galán, explica la proposta, que, copiada literalment diu: 
 
<<Vist que és decisió d’aquest Equip de Govern promoure i incentivar la participació ciutadana; 
 
Vist que s’ha duit a terme un procés participatiu en el qual la ciutadania ha pogut enriquir, matisar, 
millorar i prioritzar la proposta d’accions que figuren en el Pacte de governabilitat de l’actual Equip de 
Govern; 
 
Vist que durant aquest procés també s’han pogut incorporar noves propostes per part de la ciutadania; 
 
Vist que ara es té el document final fruit d’aquest procés (Pla d’acció municipal—PAM); 
 
Per això, es proposa al Ple de l’Ajuntament que adopti els següents 
 
ACORDS: 
 
1. Aprovar el Pla d’acció municipal (PAM). 
 
2. Exposar a la web municipal el grau d’acompliment del Pla esmentat.>> 
 
A continuació, el Sr. Galán, llegeix la seva intervenció, que, copiada literalment, diu: 
 
<<El Pla d’acció municipal neix del convenciment de fer més participada l’acció de govern; per tant, és 
una eina de participació ciutadana, però entenc que no és una eina qualsevol. És una eina molt potent, 
perquè el que s’ha posat a disposició de la ciutadania és bona part de tota l’acció municipal d’aquesta 
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legislatura. És una eina que afecta totes i cadascuna de les àrees de l’Ajuntament i, per tant, és tota 
l’acció de govern que s’ha posat a disposició de la ciutadania. 
 
És també una guia, un camí, una ruta, que ens ajudarà a tenir clar l’objectiu i aquest camí es divideix en 
peces, les quals són avaluables i, el que és més important, ens serveix per establir la càrrega de feina 
dels diferents tècnics municipals. 
 
Aquesta eina també ens permet comunicar a la ciutadania el que s’està fent i una cosa molt important, 
ens permet rendir comptes anualment amb la ciutadania de les diverses accions que es fan i de les que 
s’havien de fer l’any en qüestió. 
 
Podem discutir si hi han participat més o manco persones, però en cap moment crec que podem posar en 
dubte el procés. La cultura participativa és un procés i aquest Equip de Govern està compromès amb la 
ciutadania en fer les accions més participades. Aquest ha estat el principi, ara ens queda fer el seguiment 
del Pla d’acció municipal, un seguiment al llarg de tota la legislatura. 
 
Tal com vaig explicar a la reunió amb la ciutadania de dijous passat, entenc que és un document flexible 
i que es pot adaptar a les necessitats del nostre poble al llarg de tot aquesta legislatura. 
 
El PAM, com diu el seu nom, és el programa d’actuacions municipal i no el programa electoral de les 
tres forces polítiques del Govern. 
 
El PAM pren com a punt de partida el Pacte de govern, però s’ha enriquit amb les aportacions del 
procés participatiu. Per tant, ja no és ni un programa electoral ni el pacte de governabilitat. És un pla 
que s’ha construït amb la ciutadania, el grup impulsor i els tècnics municipals, per tant, és un pla de 
tothom, tot i que toca a l’Equip de Govern posar-lo en marxa. 
 
Per aquest motiu, perquè és un pla municipal i no dels partits del Govern, es creu oportú elevar el PAM 
al Ple per a la seva aprovació.>> 
 
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, llegeix la seva intervenció, que, copiada literalment, diu: 
 
<<Nosaltres no entenem per què ve a plenari. Entenem que és el vostre programa i que l’heu de tirar 
endavant. Són les vostres actuacions i la majoria són a partir del vostre acord de govern. 
 
Per a nosaltres el PAM és un despropòsit des del principi, amb els arguments següents: 
 
- S’elegeix a dit, de forma subjectiva i sense cap criteri, un grup impulsor per preparar les jornades 
sobre el seu programa electoral; alguns d’aquests membres ens han reconegut que s’han sentit utilitzats 
per l’equip de govern. 
- S’ha volgut vestir com un procés participatiu, però a les jornades l’afluència ha estat molt petita i, si 
féssim una anàlisi dels assistents, ens adonaríem que més de la meitat eren simpatitzants directes dels 
partits de l’Equip de Govern. Com a dada destaca que a Artà varen assistir 38 persones a la sessió 
informativa, mentre que només 23 al fòrum (evidentment, no convenceren de la importància del seu 
PAM a la ciutadania que es va interessar a la jornada informativa). Per no xerrar de la presentació del 
passat dijous a Artà. Ni els participants del fòrum tengueren interès en l’acte, ja que hi havia encara 
menys assistents que en el fòrum. A més, si restéssim els directament relacionats amb els partits de 
l’Equip de Govern, l’assistència encara seria molt més magra. Per tant, un procés que no ha tengut 
interès per la proposta que s’ha plantejat: validar el Pacte de govern. 
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- És presentat com la voluntat de legitimar el Pacte de govern de l’Equip de Govern, quan això no és 
necessari: per això estau governant, perquè teniu aquesta legitimitat; un altre tema és que no us hi sentiu 
o, el que seria pitjor, que el PAM ja estàs elaborat. I aquesta, segurament, i hi insistim, és la pota més 
fluixa del procés: el PAM era directament el Pacte de l’Equip de Govern. 
- L’heu presentat abans de dur-lo a plenari, aquesta mateixa setmana passada. Aleshores no necessita ser 
aprovat pel màxim òrgan de decisió del municipi. Si en voleu fer publicitat i donar-ne difusió, teniu 
altres canals. Per anunciar-lo, féreu un repartiment casa per casa de la informació. Tanmateix el plenari 
no té aquestes funcions. 
- Ens diguéreu que era un document viu i dinàmic, que s’aniria modificant. Amb això voleu dir que, 
cada modificació que es faci, si s’aprova per plenari, la dureu cada vegada a votació. Això és un 
contrasentit. Les línies d’actuació d’un govern no són aprovades pel plenari. Ho són per l’Equip de 
Govern directament, que per això està al capdavant de l’executiu, gràcies al mandat de les urnes. 
- A més, us heu gastat més d’11.000 euros perquè una empresa fes fitxes amb les actuacions, el 
pressupost i la temporalització del vostre Pacte de govern. Al nostre parer, aquests doblers us els 
haguéssiu pogut estalviar i tirar-ho endavant vosaltres mateixos. 

 
En resum, per a nosaltres això no és participació, ja que heu condicionat tot el procés presentant un 
document que era el vostre Pacte de govern. La participació implica que la ciutadania és formada. Era 
un objectiu, la de l’elaboració d’un PAM, ambiciós, però, segons el nostre criteri, s’ha plantejat 
malament. Per implicar la ciutadania en l’elaboració d’un full de ruta, s’havien de crear les condicions 
de participació que ho permetessin i, segurament, s’havia d’anar més enllà d’una legislatura. L’Equip de 
Govern havia de marcar les línies, però no les actuacions que havia signat en un pacte de govern. Això 
ha condicionat el procés i ha fet que no fos interessant per a la ciutadania. Sabem que la participació 
requereix processos complexos i llargs, però precisament per això no es podia condicionar amb 
actuacions prèvies. Seria com si en els pressupostos participatius, que plantejau a la fitxa 3 per al 2017, 
en la convocatòria ja plantejàssiu tota una sèrie de propostes prèvies i que la ciutadania les hagués de 
validar. No ho entenem així. 
 
A més, si avui aprovau aquest document, vist el que es va parlar a les comissions informatives, no 
l’aprovareu amb el 80 % dels vots necessaris, ja que no haureu cercat el consens, tal com demanau en 
un reglament que recentment heu aprovat. Un altre contrasentit que fa palesa la deriva participativa en 
què us trobau. 
 
Per tots aquests arguments que us hem plantejat, us demanam que retireu aquest PAM de l’ordre del dia 
i que l’executeu com a Govern que sou (sou l’executiu), ja que teniu la legitimitat per fer-ho. Si el 
manteniu, no hi votarem a favor.>> 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que està molt d’acord amb el que ha dit el portaveu d’UIA; diu que 
s’abstendrà en la votació. 
 
El portaveu del PSOE, Sr. Galán, diu que gràcies al PAM podran fer el seguiment de les accions de 
l’Equip de Govern. Diu que no li agraden gens els comentaris que ha fet el portaveu d’UIA; no obstant 
això, reconeix que no ha tengut la repercussió que ells esperaven. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que seguirà amb molta cura l’execució del PAM i que els donarà 
l’enhorabona o farà les crítiques que consideri oportunes. 
 
La portaveu d’AA, Sra. Comas, considera que és una passa important i valenta que dóna l’Equip de 
Govern. Diu que hi ha una crisi de participació. Opina que el PAM és una eina, no un producte final. 
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Opina que dir que no han cercat el consens, com ha dit el Sr. Alzamora, és un poc gratuït. Finalment, 
diu que s’ha fet un esforç per arribar a un consens. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 7 vots a favor (PI, PSOE i AA) i 5 abstencions (UIA i PP): 
 
1. Aprovar el Pla d’acció municipal (PAM). 
 
2. Exposar a la web municipal el grau d’acompliment del Pla esmentat. 
 
 
4. Aprovació inicial, si s’escau, del Reglament de l’Ajuntament d’Artà sobre la venda ambulant i 
els mercats temporals 
 
El batle explica la proposta, que, copiada literalment, diu: 
 
<<Considerant del màxim interès per a aquest municipi l’aprovació d’un reglament municipal que 
reguli la venda ambulant i els mercats temporals del municipi d’Artà, amb l’objecte d’establir els 
requisits i les condicions que s’han acomplir en l’exercici de la venda ambulant que es realitza a la via 
pública i als espais oberts del municipi d’Artà. 
 
Considerant que, amb data 08/07/2016, es va emetre un informe de Secretaria en relació amb el 
procediment i la legislació aplicables per a l’aprovació del Reglament de l’Ajuntament d’Artà sobre la 
venda ambulant i els mercats temporals. 

 
Una vegada realitzada la tramitació corresponent i atesa la competència del Ple, en virtut dels articles 
22.2.d i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i de l’article 102 de la 
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents  

 
ACORDS: 
 
1. Aprovar inicialment el Reglament de l’Ajuntament d’Artà sobre la venda ambulant i els mercats 
temporals, en els termes en què figura a l’expedient. 
 
2. Sotmetre el projecte de Reglament de l’Ajuntament d’Artà sobre la venda ambulant i els mercats 
temporals a un període d’informació pública, per termini de trenta dies, mitjançant un anunci publicat 
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis de la corporació, a fi que el veïnat i les 
persones interessades legítimament puguin examinar l’expedient i formular reclamacions, objeccions o 
observacions.  
 
3. Concedir audiència prèvia a totes les associacions veïnals i de defensa de les persones consumidores i 
usuàries establertes en el seu àmbit territorial que estiguin inscrites en el registre municipal 
d’associacions veïnals i que el seu fi tengui relació directa amb l’objecte de la disposició. 

 
4. Facultar el batle per subscriure i signar tota classe de documents relacionats amb aquest assumpte.>> 
 
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, diu que està d’acord amb que aquest tema s’ha de regular. Diu que 
s’han inclòs temes proposats per UIA; no obstant això, fa una matisació a l’article 18, en allò que es 
refereix a les associacions inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, en el sentit de llevar 
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que presentin la documentació que justifiqui que la finalitat de l’acció que han de dur a terme formi part 
dels objectius de l’associació, ja que, opina el Sr. Alzamora, si es manté, s’hauran de denegar moltes 
sol·licituds. 
 
El portaveu del PP, Sr.Lliteras, diu que, com que és una aprovació inicial, ho veu bé. Demana que es 
comprovi que el repartiment no estigui prohibit. 
 
El batle li diu que no considera que el repartiment estigui identificat com a mercat. 
 
Seguidament, els reunits acorden, per unanimitat: 
 
1. Aprovar inicialment el Reglament de l’Ajuntament d’Artà sobre la venda ambulant i els mercats 
temporals, en els termes en què figura a l’expedient. 
 
2. Sotmetre el projecte de Reglament de l’Ajuntament d’Artà sobre la venda ambulant i els mercats 
temporals a un període d’informació pública, per termini de trenta dies, mitjançant un anunci publicat 
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis de la corporació, a fi que el veïnat i les 
persones interessades legítimament puguin examinar l’expedient i formular reclamacions, objeccions o 
observacions.  
 
3. Concedir audiència prèvia a totes les associacions veïnals i de defensa de les persones consumidores i 
usuàries establertes en el seu àmbit territorial que estiguin inscrites en el registre municipal 
d’associacions veïnals i que el seu fi tengui relació directa amb l’objecte de la disposició. 

 
4. Facultar el batle per subscriure i signar tota classe de documents relacionats amb aquest assumpte. 
 
 
5. Aprovació si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals Alternativa per Artà, El 
Pi—Proposta per les Illes, PSOE i UIA, de rebuig a l’Acord entre la Unió Europea i Turquia de 
18 de març, contra els refugiats, conegut com a “Acord de la Vergonya” o “Acord de la 
UErgonya” 
 
La portaveu d’AA, Sra. Comas, llegeix la moció, que, copiada literalment, diu: 
 
<<El Ple de l’Ajuntament d’Artà rebutja l’Acord entre la Unió Europea i Turquia de 18 de març, contra 
els refugiats, conegut com a “Acord de la Vergonya” o “Acord de la UErgonya”. 
 
El Ple de l’Ajuntament d’Artà dóna suport a la ONG Metges Sense Fronteres, per la seva renúncia a 
continuar rebent fons econòmics de la UE, en protesta per aquest Acord, i insta l’Equip de Govern a 
impulsar una col·laboració econòmica solidària amb aquesta ONG en suport a la seva postura. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Atès l’Acord UETurquia contra els refugiats, que establia que, a partir de la mitjanit de diumenge 20 de 
març, els migrants que arriben a Grècia seran retornats a Turquia si la seva sol·licitud d’asil és 
rebutjada. Des de gener de 2015, més d’un milió de persones han entrat a la UE a través de les platges 
d’aquest país. En contrapartida, els països de la UE es comprometien a reubicar 72.000 refugiats sirians 
directament des de Turquia. Aquest país rebrà 3.000 milions d’euros addicionals de la Unió Europea 
quan els 3.000 previstos inicialment al novembre s’esgotin, uns diners que tenen com a objectiu 
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l’atenció dels refugiats sirians. A més, s’intensificaran les converses per a la seva possible integració a 
la UE. L’agència de l’ONU per als refugiats (ACNUR) i les organitzacions en defensa dels drets 
humans han criticat la manca de garanties de l’acord. L’acord també ha estat objecte de dures crítiques 
populars i representa una vergonya per als pobles d’Europa, pels motius següents: 
 
Perquè el dret d’asil deixa de ser universal a la Unió Europea 
 
El dret d’asil va ser recollit a l’article 14 de la Declaració Universal dels Drets Humans el 1948, i 
desenvolupat per la Convenció de Ginebra de 1951 i pel protocol de Nova York de 1967 sobre l’Estatut 
dels Refugiats. La Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea promulgada el 2007 cita aquests 
dos tractats com a fonament per a l’exercici d’aquest dret en territori europeu. 
 
Fins ara, les persones desplaçades per conflictes la vida de les quals estigués en perill tenien la 
possibilitat d’exercir aquest dret individualment. Tot i les successives limitacions que havien suposat els 
tractats de Dublín, fins ara a la UE els subjectes de dret eren les persones; qualsevol persona. A partir 
del 20 de març, la UE estableix un nombre màxim d’exiliats (72.000 refugiats sirians des de Turquia, 
cap més); fixa criteris col·lectius per a la resolució de les sol·licituds d’asil i limita el seu exercici per 
països. És a dir, els refugiats que arriben a Grècia no tendran els mateixos drets que els que arriben a 
altres països de la UE, encara que compleixin tots els requisits que fixa el dret humanitari. 
 
Perquè oficialitza la discriminació per motiu del país d’origen 
 
L’article 3 del protocol sobre l’Estatut dels Refugiats, fet a Nova York el 31 gener de 1967, diu: “Els 
estats contractants aplicaran les disposicions d’aquesta Convenció als refugiats, sense discriminació per 
motius de raça, religió o país d’origen”. 
 
No obstant això, l’acord del Consell d’Europa amb Turquia només parla dels sirians.  
 
Dels refugiats que arriben a través de Grècia, només els de nacionalitat siriana tendran dret d’asil a 
Europa. És una discriminació evident per a les persones que fugen de les guerres de l’Iraq, de 
l’Afganistan, de la República Democràtica del Congo o d’Eritrea, així com per a les persones de 
qualsevol altre país que pateixen persecució per motius religiosos, d’orientació sexual, polítics o ètnics i 
que arriben a Grècia amb la intenció de demanar asil a Europa. 
 
Actualment, els sirians són el 51 % dels que arriben a les illes gregues segons dades de l’ACNUR. 
 
Perquè obliga que un sirià arrisqui la vida i sigui deportat perquè un altre rebi protecció 
 
L’Acord no estableix cap via segura per arribar a Europa. Per contra, estipula que “per cada sirià 
retornat es reubicarà un altre sirià en algun dels països membres”. Això provocarà que milers de sirians 
arrisquin la vida al mar amb l’única intenció de ser deportats, amb l’esperança que els seus familiars 
puguin viatjar de manera segura a Europa. 
 
Perquè vulnera el principi de no-devolució 
 
L’article 33 de la Convenció de Ginebra imposa als estats la prohibició d’expulsar o retornar una 
persona al territori de qualsevol país on la seva vida o la seva llibertat es trobin amenaçades. 
 
El principi de “nonrefoulement” inclou el dret a no ser expulsat mentre la sol·licitud d’asil s’estigui 
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resolent. L’acord, però, preveu que els sol·licitants d’asil siguin retornats a Turquia. Encara que les 
seves sol·licituds d’asil fossin denegades, tenen dret a presentar recursos d’apel·lació que, després d’una 
expulsió, perden tot el seu sentit. 
 
A més, moltíssimes de les persones que arriben actualment són nens i nenes. El dret internacional 
humanitari prohibeix l’expulsió de menors. Encara seria més greu que expulsin els seus progenitors i els 
deixin en situació d’abandonament a Grècia. 
 
Perquè Turquia no és un país segur 
 
L’Acord preveu declarar Turquia “país segur” per dotar les expulsions d’una aparença de legalitat. Però 
Turquia no ho és, ni per als mateixos habitants ni per als refugiats. 
 
Turquia va ratificar la Convenció de Ginebra amb una reserva: en la seva signatura, només va acceptar 
donar refugi legal a ciutadans europeus. Als ciutadans de l’Orient Mitjà els dóna “protecció”, però no 
refugi legal. Ergo, d’acord amb la Convenció de Ginebra i amb els tractats europeus, expulsar a Turquia 
ciutadans no europeus és il·legal, perquè no es garanteix la seva protecció internacional. 
 
Per si això no fos suficient, Turquia és un actor de primer ordre en la guerra de Síria i, des del juny 
passat, va deixar sense efecte el procés de pau al Kurdistan turc, on porta a terme una guerra oberta. 
Pretendre que Turquia és un lloc segur per als kurds de Síria, de l’Iraq o de la mateixa Turquia és una 
broma de mal gust. El mateix cal dir per als activistes d’esquerres, turcs o de qualsevol nacionalitat. 
 
De fet, la mateixa UE accepta el 23 % de les peticions d’asil realitzades per ciutadans turcs. 
 
L’Acord estableix que els ciutadans turcs que arribin a Grècia i demanin asil han de ser deportats a 
Turquia. 
 
El mateix dia que es va signar l’Acord, una patrullera turca va ser gravada mentre intentava enfonsar 
una embarcació plena de refugiats al mar. Pocs dies abans, un grup de refugiats va gravar amb el seu 
telèfon mòbil com els guardacostes turcs els atacaven al mar. Ja havia passat en ocasions anteriors. 
 
Per altra banda, els fets que es deriven aquests dies de resultes del cop d’Estat succeït el passat dissabte, 
descrits per molts analistes com a “preocupants”, amb un resultat ara per ara de centenars de morts i 
multitud de fiscals, jutges, docents i governadors civils destituïts i molts d’arrestats, així com els 
anuncis de la possible reinstauració de la pena de mort, no desmenteixen el consistent dubte sobre el 
caràcter “segur” d’aquell estat asiàtic. 
 
Atès el caràcter militar que li està donant la UE a la “solució” crisi humanitària dels refugiats a la 
Mediterrània, amb la col·laboració sol·licitada a l’OTAN per a la part central d’aquesta zona (sobretot, 
el pas per Líbia), en una operació anomenada “Guardià de la Mar” (“Sea Guardian”), acordada en la 
reunió a Varsòvia de l’OTAN el passat dia 9 de juliol, que va ser l’ampliació de l’operació “Activa 
Endeavour”, que tenia per objecte protegir el transport marítim a l’estret de Gibraltar dels atacs 
terroristes. 
 
Atès que amb aquestes mesures es criminalitza la misèria, amb efectes duríssims sobre una multitud de 
persones que es poden veure atrapades en un país com Líbia, immers en un capítol de llarga durada 
d’elevada violència i absència total d’estructures d’Estat. La portaveu de Human Rights Watch, Judith 
Sunderland, atacà aquesta operació manifestant que: “La participació de l’OTAN en el control de la 



12 
 

migració assenyala un canvi perillós cap a la militarització d’una crisi humanitària”. 
 
Atès que, segons l’organització de l’ONU per a les migracions (IOM), el que portam d’any es calcula 
que han arribat per via marítima a Europa 238.220 migrants, incloent-hi refugiats, amb 2.942 morts o 
desapareguts (a data 12 de juliol). 
 
Atesa la renúncia a rebre més fons europeus de l’ONG Metges sense Fronteres (MSF), feta pública el 
passat dia 17 de juny, que expliquen com “L’externalització del control migratori practicada per Europa 
constitueix un perillós precedent per a altres països que acullen refugiats a tot el món”, com ara 
Jordània, que ha donat refugi a més de 632.000 sirians, o Líban, que ha acollit més d’1,5 milions de 
refugiats (l’Estat espanyol a dia d’avui n’ha acollit 586 refugiats), en protesta per aquestes polítiques, 
que ens pareix exemplar. 
 
Atesa la solidaritat internacional mostrada ja en anteriors ocasions per aquest Ajuntament i entitats i 
persones a títol individual, i concretament la Moció de la Unió d’Independents d’Artà, aprovada per 
unanimitat el passat mes de setembre, en què s’acordava “Sol·licitar al Govern de l’Estat espanyol un 
compromís ferm amb les persones refugiades, rectificant la postura presa a la darrera reunió de 
ministres de Justícia i Interior de la Unió Europea i l’anunci de la seva predisposició a acollir les 
persones refugiades que proposava la Comissió Europea”, el concert benèfic d’Oasis o la col·lecta de 
més de 5.500 euros amb el Fons Municipal d’Ajuda als Refugiats del passat hivern. 
 
Atès que la situació dramàtica d’aquesta crisi no ha millorat, sinó que ha empitjorat, i pels fets, acords i 
decisions enumerats per part de la comunitat internacional i, en especial, per institucions estatals i 
europees, tampoc no s’han fet sinó més cruels. 
 
Per aquests motius, es proposa adoptar els següents 
 
ACORDS: 
 
1. Rebutjar l’Acord entre la Unió Europea i Turquia de 18 de març, contra els refugiats, conegut com a 
“Acord de la Vergonya” o “Acord de la UErgonya”. 
 
2. Donar suport a la ONG Metges Sense Fronteres, per la seva renúncia a continuar rebent fons 
econòmics de la UE, en protesta per aquest Acord, i instar l’Equip de Govern a impulsar una 
col·laboració econòmica solidària amb aquesta ONG en suport a la seva postura. 
 
3. Remetre aquests acords al Govern de les Illes Balears, al Govern de l’Estat espanyol, al Consell de la 
Unió Europea i a la ONG Metges Sense Fronteres.>> 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que vol saber exactament quin és l’Acord. Opina que estan en una 
setmana molt forta per presentar i aprovar aquesta moció. Diu que no sap el vot que ha de donar. 
Finalment, diu que s’abstendrà en la votació. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 11 vots a favor (PI, PSOE, AA i UIA) i 1abstenció (PP): 
 
1. Rebutjar l’Acord entre la Unió Europea i Turquia de 18 de març, contra els refugiats, conegut com a 
“Acord de la Vergonya” o “Acord de la UErgonya”. 
 
2. Donar suport a la ONG Metges Sense Fronteres, per la seva renúncia a continuar rebent fons 
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econòmics de la UE, en protesta per aquest Acord, i instar l’Equip de Govern a impulsar una 
col·laboració econòmica solidària amb aquesta ONG en suport a la seva postura. 
 
3. Remetre aquests acords al Govern de les Illes Balears, al Govern de l’Estat espanyol, al Consell de la 
Unió Europea i a la ONG Metges Sense Fronteres. 
 
 
6. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’acord que presenta el grup municipal Alternativa per 
Artà relativa a les carreteres de cala Torta/cala Mitjana i a la carretera de l’Ermita de Betlem, 
Ma 3333 
  
La portaveu d’AA, Sra. Comas, explica la proposta, que, copiada literalment, diu: 
 
<<EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
1. La carretera de cala Torta/cala Mitjana, tal com s’afirma a l’Estudi informatiu per a la determinació 
de la zona de reserva viària de la variant nord d’Artà (clau 15180EI), és un vial de titularitat municipal, 
malgrat que el seu ús i importància és clarament d’interès supramunicipal pels motius següents: 
 
a) És una via de molta afluència de trànsit a l’estiu, en ser l’accés a les platges de cala Torta, cala 
Mitjana i cala Estreta. 
b) Igualment, representa un dels principals accessos al Parc Natural de Llevant, molt freqüentat per 
excursionistes. 
c) Dóna accés a finques públiques de titularitat del Govern balear (sa Duaia de Dalt). 
d) També és l’accés a les instal·lacions d’ABAQUA, com són l’EDAR de Ses Pesqueres i la Bassa des 
Racó. 
e) És una via que no es limita únicament a donar solució al transport viari dins el terme municipal, sinó 
que té un interès turístic evident, potser, fins i tot, major que la Ma 3333. 
 
2. L’Ajuntament d’Artà no té capacitat econòmica per mantenir aquesta via (d’uns 12 km) i això fa que 
el seu estat sigui molt deficient. De fet, la darrera vegada que va ser asfaltada, fa uns 12 anys, va ser el 
Consell de Mallorca qui es va fer càrrec de la despesa. A més, el darrer tram, fins a les platges de cala 
Mitjana/cala Estreta (travessant la propietat privada de la urbanització desclassificada de sa Duaia), es 
troba en un estat gairebé intransitable i amb el paviment impracticable. Aquest fet no és admissible 
tractant-se de platges amb gran afluència de banyistes, per raons de seguretat i d’evacuacions en cas 
d’accident, essent un dels accessos més utilitzats per accedir al Parc Natural de Llevant. 
 
3. Aquesta via, juntament amb la carretera de l’Ermita de Betlem, Ma 3333, apareixen com a 
components potencials de la Xarxa de Vies Parc a la Proposta de xarxa de vies parc, considerades de 
vital importància per aconseguir una integració en el territori, categoria desenvolupada a les pàgines 
126128 de la Memòria del Pla territorial de Mallorca en vigor. L’Ajuntament d’Artà, per altra banda, 
tampoc no disposa de mitjans de Policia Local suficients per vigilar el trànsit de vehicles per aquestes 
vies i assegurar-hi, per exemple, l’acompliment de les limitacions de velocitat que serien adients pels 
fluxos de cicloturistes i excursionistes a peu que utilitzen aquesta via per esbarjo o zona de passeig. 
 
4. Les vies esmentades travessen el LIC i ZEPA ES0000227 Muntanyes d’Artà, espai de la Xarxa 
Natura declarat per a la conservació d’hàbitats i espècies prioritàries en virtut de la Directiva Hàbitats, 
fet que també aconsella limitar i controlar la velocitat del trànsit per evitar la mort d’animals i espècies 
incloses als annexos de la Directiva Hàbitats i Directiva Aus, presents pel tipus d’ambient que travessa 
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(un espai natural protegit). La gran majoria d’aquestes espècies no entén de fronteres ni zones 
protegides i hi són presents i es reprodueixen també a l’àrea entre el LIC i ZEPA i el poble d’Artà. 
Millorar les condicions dels seus hàbitats en aquesta zona i les polítiques vials que n’afecten les 
condicions, és essencial per a la conservació d’aquestes espècies i, a la vegada, per garantir la 
possibilitat d’un turisme de natura al municipi d’Artà. 
 
Per aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament d’Artà que adopti els següents  
 
ACORDS:  
 
1. Sol·licitar al Consell de Mallorca que, juntament amb la nova variant nord d’Artà, es tramiti el canvi 
de titularitat de la carretera de cala Torta i que passi a ser titularitat del Consell de Mallorca. 
 
2. Una vegada que es produeixi aquest canvi de titularitat, sol·licitar al Consell de Mallorca que doni a 
aquesta via i a la Ma 3333 (carretera de l’Ermita de Betlem) el tractament de “via parc”, tal com apareix 
a la Proposta de xarxa de vies parc de la Memòria del PTM, i que hi estableixi una velocitat màxima de 
30 km/h, essent tinguda aquesta limitació present en el moment de caracteritzar ambdues vies, tot 
establint-ne els mitjans de control i vigilància adequats.>> 
 
El batle mostra la seva conformitat amb la moció. 
 
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, diu que està a favor de la moció. 
 
El portaveu del PSOE, Sr. Galán, explica que part d’aquesta proposta ja ha estat objecte de debat amb el 
Consell de Mallorca; diu que els Socialistes d’Artà estan bàsicament d’acord, però volen proposar una 
modificació del primer acord de la part dispositiva, consistent en llevar la primera part del punt primer, 
ja que entenen que són processos totalment diferents. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que li pareix molt bé. Diu que li agradaria que es tengués en compte 
la velocitat, en el sentit que en el km 5 de la carretera Ma 3333 sigui de 30 km/h i la mateixa velocitat 
de 30 km/h al principi de les platges d’Artà. 
 
A continuació, els reunits acorden, per unanimitat: 
 
1. Sol·licitar al Consell de Mallorca que es tramiti el canvi de titularitat de la carretera de cala Torta i 
que passi a ser titularitat del Consell de Mallorca. 
 
2. Una vegada que es produeixi aquest canvi de titularitat, sol·licitar al Consell de Mallorca que doni a 
aquesta via i a la Ma 3333 (carretera de l’Ermita de Betlem) el tractament de “via parc”, tal com apareix 
a la Proposta de xarxa de vies parc de la Memòria del PTM, i que hi estableixi una velocitat màxima de 
30 km/h, essent tinguda aquesta limitació present en el moment de caracteritzar ambdues vies, tot 
establint-ne els mitjans de control i vigilància adequats. 
 
 
7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA relativa al compliment 
del Reglament per a l’ús de la llengua catalana 
 
La regidora d’UIA, Sra. Santandreu, explica la moció, que, copiada literalment, diu: 
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<<Com a grup polític compromès i defensor de la llengua i la cultura catalanes, volem posar en 
consideració uns fets que s’han donat amb dues contractacions d’empreses externes. 
 
El fet és que la notificació del contracte que arriba a aquestes empreses des del nostre Ajuntament està 
redactada en castellà. En la resposta s’entengué que el motiu era perquè les empreses contractades així 
ho demanaven i que tenien tot el dret legal a tenir la resposta en castellà. En tot, res a dir perquè la 
legalitat ho ratifica. Però pensam que la valoració del fet demana la voluntat de fer complir i usar el 
Reglament per a l’ús de la llengua catalana que té a disposició l’Ajuntament d’Artà des de 2001. 
 
Per aquest motiu, amb aquesta moció us proposam i demanam que, com a Ajuntament, s’adquireixi el 
compromís d’utilitzar el Reglament en totes les circumstàncies, ja que és una forma molt positiva 
d’impulsar l’ús de la llengua catalana i ajudar en la seva normalització. 
 
L’aposta del nostre grup envers la llengua catalana sempre ha estat molt ferma i clara: seguir treballant 
per una política lingüística en defensa de la llengua catalana amb l’objectiu de fer-la extensa i necessària 
dins la nostra comunitat. 
 
Amb tot, ha de quedar molt clar que aquesta proposta, en cap cas, pretén menysprear cap llengua en 
concret ni desprestigiar la riquesa i la pluralitat lingüístiques, ja que acceptar i enriquir-nos d’aquesta 
circumstància ens fa més respectuosos i tolerants. 
 
Per aquest motiu, el grup municipal d’UIA, proposa al Plenari de l’Ajuntament d’Artà l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS: 
 
Complir, l’Ajuntament d’Artà, el Reglament per a l’ús de la llengua catalana, que té a la seva disposició 
des de l’any 2001, en tots els àmbits i disposicions que es presenten en aquest document.>> 
 
El batle diu que l’Ajuntament d’Artà ha estat un model en l’ús de la llengua catalana; explica que si 
qualque ciutadà demana que es faci la notificació en castellà, s’ha de fer per aplicació de la normativa 
vigent. Finalment, considera que no es una moció pertinent. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, considera molt trist que es presentin mocions com aquesta. 
 
La regidora d’UIA, Sra. Santandreu, opina que l’Ajuntament no compleix el Reglament de 
normalització lingüística en els senyals de trànsit i en les boques d’incendis, per exemple, en estar les 
indicacions en les dues llengües. 
 
La regidora del PSOE, Sra. Ginard, diu que va xerrar amb el cap de Policia sobre aquest extrem i que li 
va dir que es posava en les dues llengües perquè la gent ho respectés. 
 
A continuació, els reunits acorden, per 4 vots a favor (UIA), 7 vots en contra (PI, PSOE i AA) i 1 
abstenció (PP), no aprovar la moció per manca de quòrum en la votació. 
 
 
8. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA relativa a iniciar els 
tràmits per establir les bases d’un conveni de col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears 
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El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, explica la moció, que, copiada literalment, diu: 
 
<<Defensar i posar en valor el patrimoni d’Artà és un dels eixos més importants del programa electoral 
que vam defensar les passades eleccions. En ell, una de les propostes a les quals es feia referència era la 
millora de l’Arxiu Municipal. 
 
En aquest fons municipal es troben els documents que constitueixen el testimoni de les nostres arrels, de 
la història i la cultura del nostre municipi. Són peces úniques d’incalculable valor històric, i també 
sentimental, per als nostres conciutadans. 
 
Actualment, les condicions de manteniment i conservació, custòdia i difusió del fons de l’arxiu històric 
són millorables i es poden adequar a les noves tecnologies, ja que la situació actual dificulta el 
coneixement i l’accés a la documentació i pot posar en perill la conservació a llarg termini dels 
documents. 
 
Finalment, tenir en compte que la UIB, a través del Servei de Biblioteca i Documentació, té els mitjans i 
l’experiència necessàries en gestió i digitalització d’arxius històrics per poder assessorar i compartir 
programes i plataformes amb altres institucions. 
 
Per tot això, des de el grup municipal d’Unió Independents d’Artà proposam al Ple de l’Ajuntament que 
adopti els següents 
 
ACORDS: 
 
1. Instar l’Equip de Govern local que iniciï els tràmits per establir les bases d’un conveni de 
col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears per a la documentació, ordenació i digitalització del 
fons de l’Arxiu Municipal a fi de garantir i millorar, no només la seva conservació, sinó també el seu 
accés tant a la ciutadania com al personal investigador. 
 
2. Instar l’Equip de Govern local que iniciï els tràmits per establir les bases d’un conveni de 
col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears per a la posada al dia del fons històric de l’Arxiu 
Municipal a fi de garantir-ne la conservació, a l’hora que facilitar-ne l’accés als continguts, tant a la 
ciutadania com als investigadors, mitjançant la classificació i la creació d’un catàleg informatitzat que 
respecti els estàndards internacionals de descripció arxivística i permeti la seva consulta a través 
d’Internet, i el disseny d’un pla de digitalització a mig termini que es pugui anar realitzant gradualment 
segons un ordre de prioritats.>> 
 
La regidora del PSOE, Sra. Ginard, explica que en una comissió informativa va informar que no havia 
pogut fer res sobre aquest tema a causa de la celebració d’eleccions. Després, informa la Sra. Ginard, va 
xerrar amb Rafel Creus i li va dir que l’Ajuntament volia que fessin la diagnosi de l’Arxiu. En relació al 
tema de la digitalització de l’Arxiu, la Sra. Ginard explica que properament sortirà una convocatòria de 
subvencions del Consell de Mallorca amb aquesta finalitat i que pensen sol·licitar aquesta subvenció. 
Finalment, diu que votaran en contra de la moció. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que està a favor de la moció. 
 
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, opina que, si s’ha de sol·licitar una subvenció, és millor signar el 
conveni amb la UIB i, després, adherir-se a la subvenció. A continuació, nomena ajuntaments, com el 
de Campos, que han signat convenis amb la UIB per aquest tema. 
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La regidora del PSOE, Sra. Ginard, diu que vol esperar a llegir les bases de la subvenció del Consell de 
Mallorca. 
 
A continuació, el reunits, per 5 vots a favor (UIA i PP) i 7 vots en contra (PI, PSOE i AA), no aproven 
la moció per manca de quòrum en la votació. 
 
 
9. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA relativa a la carpa del 
Poliesportiu Municipal 
 
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, explica la moció, que, copiada literalment, diu. 
 
<<En la liquidació del pressupost de 2015 de l’Ajuntament d’Artà, aprovat per Decret de Batlia el 14 
d’abril de 2015, es va generar un superàvit d’1.608.298,97 d’euros, i se’n va donar compte al Ple en el 
plenari ordinari de maig. 
 
Segons les bases d’execució del pressupost de 2016, aprovades en el plenari de 9 de desembre de 2015, 
i modificades en el plenari del 27 de juny de 2016, en la base número 55, s’estipula que “en el supòsit 
que la liquidació pressupostària es situï en superàvit”, aquest es podrà destinar a les destinacions i amb 
les condicions establertes a l’article 32 i la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
La disposició addicional sisena, lletra c, de la Llei orgànica 2/2012, preveu que “[…] es podrà destinar 
el superàvit a finançar inversions sempre que al llarg de la vida útil de la inversió aquesta sigui 
financerament sostenible”. També, en el punt 5, s’estableix que “en relació als exercicis posteriors al 
2014, mitjançant la Llei de pressupostos generals de l’Estat es podrà habilitar, atenint a la conjuntura 
econòmica, la pròrroga del termini d’aplicació”. 
 
La Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, segons la 
disposició addicional 82, en relació a la destinació del superàvit pressupostari de les entitats locals 
corresponents a l’any 2015, “se prorroga per al 2016 l’aplicació de les regles de la disposició addicional 
sisena de la Llei orgànica 2/2012, i pel qual s’haurà de tenir en compte la disposició addicional setzena 
del RDL 2/2004, de 5 de març, del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals”. 
 
La disposició addicional setzena del RDL 2/2004, de 5 de març, del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, en la seva disposició addicional setzena, explica què és una inversió financerament 
sostenible als efectes de la Llei 2/2012 i estipula, entre d’altres requisits, en quins programes 
pressupostaris les inversions hauran de tenir reflex, recollits en l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de 
desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. Entre aquests 
programes, s’hi estableix el 933, gestió del patrimoni aplicada a la rehabilitació i reparació 
d’infraestructures i immobles propietat de l’entitat local afectes al servei públic. 
 
El Poliesportiu d’Artà necessita d’una inversió molt gran. De fet, l’Ajuntament ha contractat un estudi 
per fer l’avantprojecte de reforma i ampliació del Poliesportiu Na Caragol per valor de 17.300 euros, 
concretament per realitzar la fase de diagnòstic. 
 
Tot i això, en la infraestructura, hi ha la zona coneguda com a carpa, que és una instal·lació temporal i 
que no té llicència d’activitats. Tanmateix, només se li pot atorgar aquesta llicència, també, de forma 
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temporal, cosa que agreuja la seva situació. El fet de disposar d’una instal·lació sense llicència, i que 
sabem que en les condicions en què es troba no la podrà tenir, i que sigui utilitzada diàriament per molts 
usuaris, pot comprometre la responsabilitat de l’Ajuntament i, de retruc, dels seus dirigents. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Unió Independents d’Artà proposa al plenari de 
l’Ajuntament d’Artà l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
1. Destinar els recursos necessaris per fer un projecte i executar-lo, en base al superàvit de 2015, per 
convertir la carpa del Poliesportiu en una instal·lació definitiva i perquè pugui disposar de la llicència 
d’activitats pertinent per poder continuar gaudint-ne sense cap tipus de responsabilitat municipal per la 
deficiència. 
 
2. Publicar els acords a la pàgina web de l’Ajuntament i fer-ne difusió per les xarxes socials 
municipals.>> 
 
El regidor del PSOE, Sr. Serra, diu que ja va proposar en la Comissió Informativa que aquesta moció es 
presenti una vegada que vegin l’avantprojecte que s’està redactant per dur a terme la reforma del 
Poliesportiu d’Artà. Diu que vol que hi hagi consens de tots els partits amb aquest projecte, perquè serà 
un projecte de més d’una legislatura. Finalment, els demana que esperin a veure l’avantprojecte, que 
tenen previst presentar-lo el proper mes. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, demana si l’arquitecte redactor els podria dir com està aquesta carpa, si 
és necessària o no, quin doblers costarà i si l’Ajuntament té aquest doblers. 
 
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, diu que són dues coses que no se separen unes de les altres. Diu que 
ells no saben quines instruccions han donat a l’arquitecte que redacta el projecte. Finalment, retira la 
moció de l’ordre del dia. 
 
 
10. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA relativa a la rebaixa 
del tipus d’IBI vigent 
 
La regidora d’UIA, Sra. Maria, explica la moció, que, copiada literalment, diu: 
 
<<Durant la passada legislatura l’Equip de Govern es va veure obligat a aplicar el Reial decret llei 
20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la 
correcció del dèficit públic, que el Govern de Rajoy va aprovar i que impossibilitava als ajuntaments 
rebaixar l’IBI i aquest l’havia d’augmentar. 
 
Actualment, aquesta situació canvia i s’aprova una actualització dels coeficients de l’IBI, possibilitant-
ne una rebaixa. 
 
UIA, amb aquesta moció, pretenem donar compliment al seu programa electoral, en què es 
comprometia, tan aviat com fos possible i legal, a defensar la rebaixa de l’IBI. 
 
En el mandat 2011-2015, i immersos en una situació de greu crisi econòmica, de manca de recursos per 
les administracions públiques, i pendent encara de resoldre la reclamació històrica de revisió del 
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finançament local, el Govern de l’Estat espanyol va aprovar tota una sèrie de mesures per incrementar 
els recursos dels ajuntaments. Així, el Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents 
en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, va establir que 
durant els anys 2012 i 2013 no es podia rebaixar el tipus d’IBI que l’Ajuntament aplicava. Aquest Reial 
decret va ser prorrogat en els seus efectes també als anys 2014 i 2015. 
 
En la pràctica, aquest Reial decret impossibilitava que l’Ajuntament d’Artà pogués rebaixar el tipus 
d’IBI. A Artà, a més a més, l’any 2004 es va aprovar la revisió cadastral. Aquesta revisió va incrementar 
el valors de tots els immobles. I durant els 10 anys següents, tal com determinava la Llei, aquest valor es 
va anar aplicant gradualment. Així, el primer any la Llei establia una bonificació del 90 %, el segon del 
80 %, i així fins al desè any, en què desapareixia la bonificació. 
 
En coincidir en el temps amb el Reial decret llei 20/2011, que impedia rebaixar el tipus d’IBI, i els 
efectes de la revisió cadastral, incrementant cada any el valor de l’immoble sobre el qual s’aplicava el 
tipus, ens vam trobar que el rebut d’IBI va pujar cada any, sense cap possibilitat legal de rebaixar-lo o 
congelar-lo. 
 
Així mateix, el Reial decret esmentat encara penalitzava amb un recàrrec del 6 % més el 50 % dels 
immobles amb més valor, de tal manera que els increments del rebut en aquests anys han estat molt i 
molt importants. 
 
Amb aquesta mesura el Govern del Partit Popular intentava millorar el finançament dels ajuntaments, 
que havien perdut els ingressos lligats a la construcció i llicències d’obres, i ho feia a càrrec de la 
butxaca del ciutadà, no del pressupost de l’Estat. 
 
Durant la legislatura anterior, any rere any, vam anar repetint que era una injustícia que l’Estat abolís 
amb aquest Reial decret l’autonomia municipal per decidir l’IBI. I, en les darreres eleccions municipals, 
UIA ens vam comprometre a, tan aviat com es pogués, tan aviat com fos legal, defensar, si fos possible, 
la rebaixa de l’IBI. 
 
En aquests moments s’ha obert una escletxa per poder assolir aquest objectiu, sol·licitant al Govern de 
l’Estat que en l’aprovació de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2017, on s’aprova 
l’actualització de coeficients d’IBI dels municipis, apliqui a Artà els coeficients prevists i, així, rebaixi 
el valors dels immobles del municipi. 
 
Òbviament, aquest és un primer pas per a la rebaixa del rebut d’IBI. El segon pas, un cop assolit aquest, 
serà que el Ple de l’Ajuntament, en l’aprovació de les ordenances fiscals per l’any 2017 rebaixi el tipus 
que actualment s’aplica. 
 
Per tot això que s’ha exposat, sol·licitam que el Ple de l’Ajuntament d’Artà adopti els següents 
 
ACORDS: 
 
1. Sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant la Direcció General del 
Cadastre, que s’apliquin als valors cadastrals del terme municipal d’Artà els coeficients que pel seu 
decrement estableixi la Llei de pressupostos generals de l’Estat. 
 
2. Comprometre’s, l’Ajuntament d’Artà, a rebaixar, si és possible, el tipus d’IBI vigent. 
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3. Publicar aquesta moció a la plana web de l’Ajuntament, a Ràdio Artà i a les xarxes socials 
municipals.>> 
 
El batle explica que en el mes d’octubre es quan es fan les ordenances; considera que no s’han de 
precipitar i opina que seria millor fer una proposta conjunta i aprovar-la en el Ple del mes d’octubre. 
 
La regidora d’UIA, Sra. Maria, demana si volen o no rebaixar el tipus de l’IBI. Reitera que els tècnics 
varen dir, en la reunió de portaveus, que es podria dur a terme la moció. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, en primer lloc, agraeix que la reunió amb els tècnics es convocàs tan 
ràpidament. Pensa que aquest tema s’hauria d’estudiar molt bé i que, si es poden rebaixar els impostos, 
que es rebaixin.  
 
La regidora d’UIA, Sra. Maria, diu que els tècnics els varen aconsellar que la rebaixa fos escalonada. 
 
La portaveu d’AA, Sra. Comas, diu que votarà en contra de la moció, ja que té la sensació que els 
beneficiaris d’aquesta rebaixa seran els propietaris dels immobles més alts. 
 
La regidora d’UIA, Sra. Maria, diu que no té cap inconvenient en modificar la moció; opina que la 
progressivitat ha d’estar estudiada pels tècnics. 
 
Seguidament, els reunits, per 5 vots a favor (UIA i PP) i 7 vots en contra, no aproven la moció per 
manca de quòrum en la votació. 
 
 
11. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2016 
 
El batle explica la proposta, que, copiada literalment, diu. 
 
<<Davant la presentació de factures en el departament corresponent pendents d’aplicació. 

 
Atès l’informe d’Intervenció de data 8 de juliol de 2016, on consta que en aplicació de l’article 60.2 del 
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, el reconeixement d’obligacions corresponents a exercicis anteriors 
que, per qualsevol causa, no ho haguessin estat en aquell a què corresponien, és competència del Ple de la 
corporació, i que en aquest cas concret és possible la seva realització. 

 
De conformitat amb el que s’exposa, propòs al Ple de la corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 

 
1. Aprovar el reconeixement dels crèdits per un import total de 8.201,04 €, els quals figuren en la 
relació annexa a la qual em remet. 

 
2. Aplicar els crèdits corresponents amb càrrec al pressupost de l’exercici 2016, , i amb càrrec a les 
partides respectives.>> 
 
A continuació, els reunits acorden, per unanimitat: 
 
1. Aprovar el reconeixement dels crèdits per un import total de 8.201,04 €, els quals figuren en la 
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relació annexa a la qual em remet. 
 

2. Aplicar els crèdits corresponents amb càrrec al pressupost de l’exercici 2016, , i amb càrrec a les 
partides respectives. 
 
 
12. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’expedient de crèdit 19/2016 per crèdit 
extraordinari 
 
El batle explica la proposta, que, copiada literalment, diu: 
 
<<En relació amb l’expedient relatiu a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 
núm. 19/2016 del pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari per a l’aplicació del 
superàvit pressupostari amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals, emet aquesta 
proposta, en base als següents 

 
ANTECEDENTS DE FET 

 
1. Atesa la possibilitat d’aplicar el superàvit pressupostari en l’exercici 2016 al finançament 
d’inversions financerament sostenibles, mitjançant la Provisió de Batlia es va incoar expedient per a la 
concessió de crèdit extraordinari. 

 
2. En data 11 de juliol de 2016 es va emetre informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el 
procediment a seguir. 

 
3. En data 11 de juliol de 2016 es va emetre informe d’Intervenció, en què es posa de manifest el 
compliment dels requisits de la disposició addicional sisena així com l’import del superàvit, susceptible 
d’aplicació com a màxim, a les destinacions alternatives, que ascendeix a 1.973.838,53 euros. 

 
Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la legislació aplicable i 
el Ple procedeix a la seva aprovació inicial, de conformitat amb el que disposa l’article 177.2 del Reial 
decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 
l’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local. 

 
Per això, s’eleva al Ple la següent  
 
PROPOSTA D’ACORD: 

 
1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 19/2016 del pressupost en vigor, en 
la modalitat de crèdit extraordinari per a l’aplicació del superàvit pressupostari amb càrrec al romanent 
de tresoreria per a despeses generals, el detall del qual és el següent: 

 
Els imports aplicats a les diferents destinacions en base a l’informe d’Intervenció són: 
 
- Finançar inversions sempre que durant la vida útil de la inversió aquesta sigui financerament 
sostenible, per la quantitat de 76.632,74 euros. 

 
El resum de les aplicacions pressupostàries a què es destinarà el superàvit pressupostari segons allò que 
estableix l’apartat anterior serà el següent:  
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Altes en aplicacions de despeses 
 
CRÈDIT EXTRAORDINARI 
Apl. press. Descripció Increment 
4921 64100 01 Gestió del coneixement. Aplicacions informàtiques 11.858,00 
1611 62302 01 Sistemes de control de la pressió de l’aigua 20.367,74 
1611 62303 01 Sistema de lectura electrònica de comptadors 44.407,00 
 Total de crèdit extraordinari 76.632,74 

 
Altes en aplicacions d’ingressos 

 
Apl. press. Descripció Increment 
870 00 Romanent de tresoreria de despeses generals 76.632,74
 Total 76.632,74
 
2. Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per 
un termini de quinze dies, durant els quals les persones interessades el podran examinar i presentar 
reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si, durant el termini 
esmentat, no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per 
resoldre-les.>> 
 
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, considera que és una llàstima que no es dugui tot el projecte complet 
i proposa fer la incorporació total del projecte. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, considera que és molt necessari que es faci. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 8 vots a favor (PI, PSOE, AA i PP) i 4 vots en contra (UIA): 
 
1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 19/2016 del pressupost en vigor, en 
la modalitat de crèdit extraordinari per a l’aplicació del superàvit pressupostari amb càrrec al romanent 
de tresoreria per a despeses generals, el detall del qual és el següent: 

 
Els imports aplicats a les diferents destinacions en base a l’informe d’Intervenció són: 
 
- Finançar inversions sempre que durant la vida útil de la inversió aquesta sigui financerament 
sostenible, per la quantitat de 76.632,74 euros. 

 
El resum de les aplicacions pressupostàries a què es destinarà el superàvit pressupostari segons allò que 
estableix l’apartat anterior serà el següent:  
 
Altes en aplicacions de despeses 
 
CRÈDIT EXTRAORDINARI 
Apl. press. Descripció Increment 
4921 64100 01 Gestió del coneixement. Aplicacions informàtiques 11.858,00 
1611 62302 01 Sistemes de control de la pressió de l’aigua 20.367,74 
1611 62303 01 Sistema de lectura electrònica de comptadors 44.407,00 
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 Total de crèdit extraordinari 76.632,74 
 

Altes en aplicacions d’ingressos 
 

Apl. press. Descripció Increment 
870 00 Romanent de tresoreria de despeses generals 76.632,74
 Total 76.632,74
 
2. Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per 
un termini de quinze dies, durant els quals les persones interessades el podran examinar i presentar 
reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si, durant el termini 
esmentat, no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per 
resoldre-les. 
 
 
13. Aprovació, si s’escau, de la dedicació i retribució del primer tinent de batle, Manuel Galán 
Massanet 
 
El batle explica la proposta, que, copiada literalment, diu: 
 
<<Atesos l’article 75 de la Llei reguladora de bases de règim local, l’article 74 de la Llei municipal i de 
règim local de les Illes Balears, l’article 13 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals i de les Bases d’execució del pressupost de 2016, es proposa la dedicació exclusiva 
pel primer tinent de batle, Manuel Galán Massanet, a partir de dia 1 de setembre de 2016, amb la 
remuneració següent: 
 
- 38.250 €/anuals/bruts, amb l’augment de l’IPC anual (la qual cosa suposa el 90 % de les retribucions 
del batle). 
 
Els membres de la corporació que percebin retribucions per dedicació exclusiva o parcial seran donats 
d’alta en el règim general de la Seguretat Social, no poden percebre cap altra retribució amb càrrec als 
pressuposts d’administracions públiques ni dels ens, organismes o empreses dependents d’aquestes; els 
membres amb dedicació exclusiva realitzaran una dedicació preferent a les tasques del seu càrrec i a les 
seves responsabilitats corporatives, sens perjudici d’altres ocupacions marginals que, en qualsevol cas, 
no poden causar detriment a la seva dedicació a la corporació.>> 
 
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, llegeix la seva intervenció, que, copiada literalment diu: 
 
<<La nostra intervenció, avui, serà recuperar intervencions d’altres plenaris en què s’ha xerrat de les 
dedicacions i aportacions polítiques. En el plenari de 2 de juliol de 2015, punt de retribució dels 
regidors. Intervenció de Jaume Alzamora: “Nosaltres estam d’acord amb l’organització que heu fet de 
l’Ajuntament, i de les dedicacions. Pensam que heu fet aquesta organització posant davant l’interès 
general dels ciutadans i per aconseguir la màxima eficàcia de l’Ajuntament. Nosaltres pensàvem, i 
creiem, que el primer tinent de batle potser hauria de tenir, també, dedicació. Esperam que durant 
aquesta legislatura no hi hagi cap modificació en l’organització i les dedicacions si és en funció de 
situacions personals, ja que això deixaria en entredit la recerca d’aquest interès general que s’ha de 
defensar des de l’Ajuntament.” 
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En el plenari del 31 de març de 2016, al punt sobre la reducció de l’aportació a partits polítics, 
intervenció de Manolo Galán: “Crec que a temps com estam, on aprovam ajudes socials perquè la gent 
no té per menjar, no seria de rebut que augmentàssim les partides a partits polítics […]” 
 
En el plenari de 14 de maig de 2014, la intervenció de Manolo Galán: “Es presenta una dedicació 
exclusiva amb una paga parcial. Nosaltres, la veritat, no veiem la necessitat d’una segona paga del 90 % 
i ho deim per experiència. Hem ofert les eines necessàries  per fer una feina més efectiva com pot ser 
crear la famosa plaça de tècnic de medi ambient […] De fet, s’aprovaren els pressupostos amb aquesta 
plaça i encara no s’ha convocat. Actualment s’estan convocant places d’administratiu per organitzar 
millor la feina. S’ha canviat l’organització del personal del Teatre per ajudar l’àrea de Cultura i 
Turisme. Nosaltres estaríem disposats a atorgar una paga de més o manco el 70 %, que ve a ser el que 
en legislatures passades es feia. Però també li vull dir una cosa. El primer tinent de batle hagués pogut 
estalviar molts de doblers a les arques municipals, perquè perfectament pot comptabilitzar la seva feina 
de funcionari de carrera amb una dedicació a l’Ajuntament.  Demanar la compatibilitat dels dos càrrecs 
i que el sou real del 100 % el tengués la CAIB i una part de l’Ajuntament. I això es pot fer, perquè hi ha 
companys de Capdepera i Son Servera que ho estan fent. Així, les arques municipals del nostre poble no 
es veurien tan malmeses. Li diguérem al senyor Alzamora, en el plenari del mes de gener de 2013, que 
repartissin una mica més la feina entre tots els membres de l’Equip de Govern per tal de compensar la 
feina i també els esforços i així estalviar diners al batle. Senyor Batle, Tolo Gili, li demanam el mateix. 
Pensàvem que el nostre vot no seria necessari per aprovar aquesta paga, però ara veiem que sí, i per això 
proposaria que es deixàs sobre la taula, que en parlàssim tranquil·lament en comissions informatives i 
estaríem disposats a aprovar el 70 % ara mateix. Si no, hi votarem en contra.” Aquesta intervenció 
l’hem respectada talment es va fer, però si s’adapta a avui i es canvien els noms, és totalment vigent 
perquè la situació, dos anys després, és la mateixa. 
  
Però què ha canviat avui respecte dels posicionaments d’aquestes intervencions que hem recuperat? Hi 
ha més pressupost que a 2015? No. El pressupost és un 13 % inferior. Hi ha menys personal? No. S’han 
contractat més persones i fins i tot hi ha moltes més empreses contractades amb serveis externs. 
 
Està clar que allò que es proposa respon als interessos personals del primer tinent de batle i no als 
interessos generals. Perquè ja ho diguérem nosaltres. I perquè, respecte de les seves intervencions que 
hem recuperat, el que hi va ara és, precisament, el seu sou. Per això aquestes contradiccions i aquests 
canvis en les aportacions polítiques i ens els arguments per defensar-les avui o rebutjar-les en les 
anteriors ocasions. No repetiré cap de les seves paraules que hem recuperat. 
 
En tot cas, però, i per ser coherents com a mínim amb les seves paraules, si s’aprova una dedicació del 
70 % hi votarem a favor. Si no, com ells han defensat, hi votarem en contra.>> 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que abans el tinent de batle cobrava el 70 % i, tal vegada, en un Ple 
que mancava un regidor del PP, es va pujar a un 90 %. Considera que, per ser coherent, hauria de votar 
en contra de la proposta. 
 
El portaveu del PSOE, Sr. Galán, diu que recorda el Ple de la investidura de Jaume Alzamora, on el 
PSOE li va donar el seu vot. 
 
A continuació, els reunits acorden, per 7 vots a favor (PI, PSOE i AA), 4 vots en contra (UIA) i 1 
abstenció (PP), aprovar la dedicació exclusiva pel primer tinent de batle, Manuel Galán Massanet, a 
partir de dia 1 de setembre de 2016, amb la remuneració següent: 38.250 €/anuals/bruts, amb l’augment 
de l’IPC anual (la qual cosa suposa el 90 % de les retribucions del batle). 
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A continuació, el batle diu que s’ha de tractar un punt que no figura en l’ordre del dia, que s’ha de votar 
la seva inclusió i que s’ha de debatre, si n’és el cas. 
 
P1. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit 21/2016 per transferència de 
crèdit 
 
A continuació, els reunits voten la urgència i acorden, per unanimitat, la inclusió en l’ordre del dia de 
l’aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit 21/2016 per transferència de crèdit. 
 
El batle explica la proposta, que, copiada literalment, diu: 
 
<<En relació amb l’expedient relatiu a la transferència de crèdits entre aplicacions de despeses de 
diferents àrees de despesa que no afecten baixes i altes de crèdits de personal.   
 
Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent, per a les quals el 
crèdit consignat en el pressupost vigent de la corporació és insuficient i no ampliable, i davant la 
necessitat d’efectuar transferències de crèdits d’altres aplicacions del pressupost vigent no compromeses 
pertanyents a diferents àrees de despesa que no afecten baixes i altes de crèdits de personal. 

 
Atès l’informe de Secretaria de 14 de juny, sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir, atesa 
la Memòria de Batlia i l’informe d’Intervenció de 14 de juny de 2016, així com el certificat de 
disponibilitat de crèdit a minorar, qui subscriu eleva la següent 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 21/2016, en la modalitat de transferència de 
crèdits entre aplicacions de diferents àrees de despesa, d’acord amb el detall següent: 
 
Altes en aplicacions de despeses 

Aplicació pressupostària 
Descripció Euros 

Progr. Econòmica 

01 9201 62500 01 Mobiliari 6.984,10 

 Total de despeses 6.984,10 

 
Baixes en aplicacions de despeses 

Aplicació pressupostària 
DESCRIPCIÓ Euros 

Progr. Econòmica 

01 1622 62201 01 Punt Verd  6.984,10 

 
Total de baixes per 
anul·lació 

6.984,10 

 
2. Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per 
un termini de quinze dies, durant els quals les persones interessades el podran examinar i presentar 
reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si, durant el termini 



26 
 

esmentat, no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per 
resoldre-les.>> 
 
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, diu que no han comprovat la partida d’origen; diu que s’abstendran 
en la votació. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 8 vots a favor (PI, PSOE, AA i PP) i 4 abstencions (UIA): 
 
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 21/2016, en la modalitat de transferència de 
crèdits entre aplicacions de diferents àrees de despesa, d’acord amb el detall següent: 
 
Altes en aplicacions de despeses 

Aplicació pressupostària 
Descripció Euros 

Progr. Econòmica 

01 9201 62500 01 Mobiliari 6.984,10 

 Total de despeses 6.984,10 

 
Baixes en aplicacions de despeses 

Aplicació pressupostària 
DESCRIPCIÓ Euros 

Progr. Econòmica 

01 1622 62201 01 Punt Verd  6.984,10 

 
Total de baixes per 
anul·lació 

6.984,10 

 
2. Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per 
un termini de quinze dies, durant els quals les persones interessades el podran examinar i presentar 
reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si, durant el termini 
esmentat, no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per 
resoldre-les. 
 
 
14. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de juny de 2016 i de 5 de juliol  
de 2016 
 
A continuació, es dóna compte de les resolucions de Batlia corresponents al mes de juny de 2016 i de 5 
de juliol de 2016. 
 
Seguidament, els reunits, per assentiment unànime, es donen per assabentats. 
 
 
15. Precs i preguntes 
 
La secretària informa que UIA ha presentat escrits de precs i preguntes, el qual es llegeix a continuació. 
 
PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA UIA 
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PRECS 
 
- Felicitam els tres alumnes que han obtingut el certificat de superació del programa ALTER i 
encoratjam l’Equip de Govern a continuar invertint en l’educació dels i de les nostres joves.  

 
Resposta: Gràcies. 

 
- Demanam que es revisin els accessos dels cans a les platges. Hi ha hagut queixes de ciutadans. 

 
Resposta: No en temin constància, però ho farem. 

 
- Hem detectat que moltes de les obres que es fan al municipi no exposen la placa de la llicència. 
Demanam que ho revisin i instin els titulars de l’autorització a, tal com s’especifica en la normativa, 
tenir visible la llicència municipal d’obra. 

 
Resposta: Com vostè sap, tenen l’obligació de posar la placa en un lloc visible; a mida que els trobem, 
els hi recordarem, però, si vostè té constància de quines són, ens ho podria dir i així hi anirem directes. 

 
- Demanam que tots els regidors i regidores de l’Equip de Govern siguin presents a les comissions 
informatives perquè puguin debatre les mocions, donar-nos la informació i respondre les preguntes. 

 
Resposta: Per norma general, així es fa; si en un moment puntual algú no pot venir a les comissions 
informatives i vostès precisen d’alguna informació, tenen el telèfon de tots nosaltres i, si no, mitjançant 
preguntes al plenari es pot resoldre, a més de les reunions de cada dilluns. Però insistim, la norma 
general és que tots siguem a les comissions informatives. 
 
PREGUNTES 
 
Interior 
 
- S’ha cobert la plaça de policia local que va deixar el 30 de juny l’agent Joan Fiol Ferrando? I la de 
José Francisco Corral? 

 
Resposta: La del primer sí i la del segon està en marxa. 
 
- Després que les veïnes del Teatre facin públic a les xarxes socials tot el que passa al voltant de na 
Batlessa, heu decidit fer qualque cosa? Si és que sí, quines mesures s’han pres? 

 
Resposta: Ja es feia abans, és un lloc amb vigilància especial per part de la Policia Local. 

 
- Ja s’ha entregat tota la documentació requerida dia 2 de juny per part dels representants dels 
treballadors laborals: una còpia de tots els contractes del personal que fa feina a l’Ajuntament i dels que 
hi puguin fer feina a partir de la data, així com la notificació de les pròrrogues i les denúncies d’aquests 
contractes? Igualment, la informació sobre les provisions de l’empresa de subscriure nous contractes? 
Ens en podeu donar una còpia? 

 
Resposta: Encara no. 
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- Ja s’ha informat els candidats a jutge de pau dels resultats de la votació que tengué lloc el passat 30 de 
maig? Quan? 

 
Resposta: La tramitació du el seu curs. Quan el Jutjat de Primera Instància de Manacor ens ratifiqui 
el nomenament de plenari es podran fer totes les comunicacions. 

 
- Ja s’ha fet la reunió que, per segona vegada, reclamava el sindicat Comissions Obreres amb els 
delegats laborals i funcionaris de l’Ajuntament? Quines han estat les demandes i/o propostes? 

 
Resposta: S’ha fet una reunió amb els representants dels funcionaris, on s’ha parlat de les futures bases 
per a la contractació d’un assessor jurídic i d’un tècnic de medi ambient i també sobre els criteris per 
escollir els dies de vacances de la Policia Local. 

 
- Des d’un bufet d’advocats de Palma es reclama el nomenament del cap de Policia Local per saber si 
s’ha fet mitjançant convocatòria pública. Ens diguéreu que li contestaríeu que tota la informació és 
pública i que va passar per plenari. Ens en podeu donar una còpia, de la resposta? 

 
Resposta: Encara no està contestat; de tota manera, la tendreu per registre de sortida. 

 
- Es va pagar una factura al procurador José Luís Nicolau Rullan per valor de 1.658,49 euros pels, 
segons la factura, autos N0017/07 REF 110087. De quin cas es tracta? 

 
Resposta: D’un recurs contenciós administratiu ordinari. 

 
- Es va pagar una factura al procurador José Luís Nicolau Rullan per valor de 346,16 euros pels, segons 
la factura, autos N0122/09 REF 110088. De quin cas es tracta? 

 
Resposta: D’un recurs contenciós administratiu ordinari. 

 
- Es va pagar una factura al procurador José Luís Nicolau Rullan per valor de 4.190,228 euros pels, 
segons la factura, autos N0016/07 REF 110089. De quin cas es tracta? 

 
Resposta: D’un recurs d’apel·lació. 
 
- Es va pagar una factura al procurador José Luís Nicolau Rullan per valor de 1.099,91 euros pels, 
segons la factura, autos N0040/11 REF 110103. De quin cas es tracta? 
 
Resposta: D’un recurs contenciós administratiu ordinari. 

 
- Es va pagar una factura a l’advocat Juan Mir per valor de 4.840 euros per un informe del Molí d’en 
Regalat el 2016. Per a què era l’informe? Ens en podeu donar una còpia? 

 
Resposta: Per poder acabar amb tot el procés del Molí; feim tots els esforços per no tenir un segon cas 
com el del Poliesportiu de la Colònia. Des de Secretaria us en passaran una còpia. 

 
- Segons el Decret de Batlia d’11 de juliol de 2016 es va contractar un treballador per substituir el 
treballador responsable del manteniment de la xarxa d’aigua potable. També es diu que es va fer una 
convocatòria amb caràcter d’urgència. On es va publicitar aquesta convocatòria? Per què no ho 
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comunicàreu als membres de la corporació? Per què no s’ha publicat ni a l’Activaartà?  És aquest el 
concepte de transparència que té l’Equip de Govern? 

 
Resposta: A causa de la baixa de l’encarregat de l’aigua i la situació de la nostra xarxa, és una 
contractació d’urgència que ha seguit tota la tramitació necessària. 

 
- El Consell de Mallorca està elaborant un pla estratègic de participació ciutadana que han anomenat 
“Repensem la participació”. En altres apartats, com ara la celebració de la Llei de normalització 
lingüística o el Conveni amb la UIB per a la digitalització del patrimoni local, l’Equip de Govern 
municipal s’ha estimat més delegar en el Consell, per què en aquest cas no? 

 
Resposta: No entenc bé el que vol dir; que jo recordi l’única cosa concreta que hem rebut del Consell de 
Mallorca en matèria de participació ciutadana va ser emplenar una enquesta i participar en una jornada 
que es va dur a terme el passat 28 de juny. A les dues coses, hi hem donat resposta i hi hem participat; 
per tant, si vostè té propostes concretes en matèria de participació ciutadana, encantats de poder valorar-
les i, si s’escau, participar-hi junts. 
 
Hisenda 
 
- Quina quantitat s’ha cobrat per l’ocupació de la via pública de les obres del carrer de Montferrutx de la 
Colònia? 
 
Resposta: 8.391,97 euros, liquidació sol·licitada i termini fins dia 16/08/2016. 

 
- Si una associació rep una subvenció per un projecte que desenvolupa en el municipi, pot llavors 
l’Ajuntament pagar factures directament d’aquest projecte? 

 
Resposta: Quan volgueu fer la pregunta amb claredat i donar dades, la intentaré contestar; de tota 
manera, si heu detectat que hi ha alguna cosa que es fa malament, cada dilluns feim una reunió i, més 
que preguntes misterioses al Ple, agrairem la claredat per si hem de rectificar. 

 
- Estam ja en plena temporada turística i l’ocupació de la via pública està al cent per cent. Quina 
quantitat s’ha cobrat per aquest concepte? Ens podeu fer arribar un llistat del que s’ha cobrat? 

 
Resposta: S’hi està fent feina. 

 
- S’ha liquidat l’ICIO de les obres que ha sol·licitat la parròquia d’Artà per les obres de canvi de 
teulada? Quina quantitat?  

 
Resposta: Només li hem cobrat taxa; com segurament sap vostè, l’Ordre de 5 de juny de 2001 preveu 
l’exempció d’aquest impost a l’església. Ens agradarà més o manco, però així és la llei. 

 
- El 8 de juliol un veí va presentar al·legacions a un expedient d’obres per perillositat. Se li ha 
contestat? S’ha comprovat la perillositat? 

 
Resposta: Encara no se li ha contestat; és un tema per posar fil a l’agulla, ja que hi ha una instància amb 
el mateixos termes registrada el mes de juny de 2012 i no em consta cap resolució. 
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- Una persona ha iniciat un procés de reclamació de responsabilitat patrimonial, per les lesions sofertes 
a l’ull, a la Colla de Dimonis. Aquesta persona es queixa que en data 15 de març ja ho va comunicar i 
que, en no rebre cap comunicació ni resposta, ha decidit prendre mesures legals. Se li ha contestat, ja? 
És aquesta la dinàmica de l’Equip de Govern, no contestar als ciutadans i permetre actuacions legals 
contra el consistori? 

 
Resposta: Tothom té tota la informació; la dinàmica de l’Equip de Govern és donar la màxima 
informació a l’oposició perquè pugueu fer preguntes, de vegades absurdes. 

 
Urbanisme 
 
- Quantes modificacions de les NS hi ha en marxa? Quines? En quin punt estan? 

 
Resposta: Tal com us vaig informar a la Comissió Informativa, n’hi ha una i és la que afecta el futur 
PAC. S’ha enviat la documentació a Medi Ambient per a la seva aprovació ambiental; si l’informe és 
positiu, posteriorment aprovarem inicialment per part del Ple la modificació. Avui, a la Junta de Govern 
Local hem aprovat la contractació externa de les modificacions de NS de la depuradora de s’Estanyol i, 
posteriorment, la del Parc Verd. 

 
- La Fundació Teatre d’Artà va sol·licitar el 30 de juliol de 2015 la protecció passiva de les estructures 
metàl·liques contra incendis. Quasi un any després ho torna a fer el 13 de juliol. Quan està prevista 
aquesta obra? 

 
Resposta: Encara no té data. 
 
- El 15 de juliol un veí es queixa dels mals hàbits generalitzats d’aparcament i del mal ús de l’espai que 
els placers fan el dia de mercat als voltants del mateix Ajuntament. Sembla que no és el primer pic que 
es queixa i, a més, ho fa aportant imatges. Quines actuacions es faran? 

 
Resposta: És el primer escrit que hem rebut, es notificarà als placers que no poden ocupar aquest espai. 

 
- Un altre veí es queixa del renou que fa una caldera al carrer de la Puresa. Ho heu comprovat? Quines 
mesures s’ha pensat prendre? 

 
Resposta: Ens consta una queixa d’una xemeneia i s’hi ha fet una visita i acompleix la normativa. Dia 
01/08 s’hi tornarà per parlar amb la propietat, ja que no es trobava al domicili. 
 
Medi ambient 
 
- En data 4 de juliol un veí va sol·licitar, en reiteració a la mateixa petició feta el setembre de 2015, una 
revisió de l’origen de forts olors a hidrocarburs cremats que apareixen cada dia devers les 5 de la 
matinada. Què li heu contestat? Teniu localitzada la font? Quines intervencions teniu previst fer? 

 
Resposta: Es un problema que ve d’enrere i no acaba d’estar clar del tot la procedència, encara que hi 
pugui haver indicis bastant forts, remetrem el cas a Medi Ambient i Sanitat per tal que ens ajudin. 

 



31 
 

- Un ciutadà, en data 12 de juliol, ha comunicat el seu mal estar perquè el solar número 2 del carrer 
d’Andreu Ferrer Ginard està ple de moixos i rates, la qual cosa provoca una situació d’insalubritat. Ja li 
heu contestat? Què li heu contestat? 

 
Resposta: Encara no. 
 
Promoció econòmica 
 
- Segueixen sol·licitant-se ampliacions de terrassa, ara al carrer de Ciutat. Aquesta dinàmica també s’ha 
començat a fer extensible a la Colònia de Sant Pere. Quin és el límit? 

 
Resposta: Tenim l’ordenança aprovada i la Policia hi està fent feina; és un tema que fa molt de temps que 
estava sense regular i crec que els hem de donar una mica de marge perquè tot es regularitzi. 

 
- Seguint amb l’ocupació de via pública, especialment a la plaça del Conqueridor, hi ha negocis que no 
respecten el pas que s’estipula en l’ordenança. Teniu intenció de fer complir aquest mínim, que 
segurament encara és poc? 

 
Resposta: Sí. 

 
- Quin ha estat el cost total al 2015, detallat per conceptes, que ha tengut la gestió de la tenda de la 
marca D’Artà, situada a l’Estació? 
 

Resposta: Durant l’any 2015 es va fer feina amb dos conceptes: acabar l’adequació de l’espai de venda 
amb l’obertura del segon pis i començar el pilotatge per valorar el funcionament i anar prenent les 
mesures correctores oportunes. Es van gastar 25.881,90 €. 

 
[A continuació, UIA es retira la pregunta següent: 

 
<<- Ja s’han fet tres pagaments del contracte per al desenvolupament de la publicitat del web 
viuarta.com per un total de 14.429,25 euros. No sabem res d’aquesta web. Funciona? Si és que no, per 
què, si ja s’han pagat les factures? Quan funcionarà? Quin servei donarà? Hi haurà de gastar més 
doblers l’ajuntament?>>] 

 
- Ja s’ha registrat la factura de 6.504,96 euros del contracte menor autoritzat en la JGL de 27 de maig 
per la feina de desestacionalitzar la temporada baixa a la Colònia de Sant Pere. A quines conclusions 
arriba l’informe? Ens en podeu fer una còpia? 

 
Resposta: No es planteja fer cap informe previ, volem accions concretes, activitats, amb hotels i altres 
empreses de la Colònia que puguin augmentar el flux de gent a la zona durant la temporada baixa. 
 
Festes 
 
- Quina valoració fa l’Equip de Govern de les festes de la Colònia? Considera l’Equip de Govern que 
s’han publicitat bé i suficientment alguns dels actes?  
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Resposta: Les festes han anat en la línia dels darrers anys; és vera que enguany la coincidència de dates 
amb altres festes han pogut fer que el nombre d’assistents a alguns actes fos menor. La publicitat ha 
estat la mateixa d’altres anys, no crec que hagi influït en res. 

 
- Quant va costar la verbena de dia 2 de juliol? Per què la qualitat del so no va ser la desitjable? 

 
Resposta: 8.500 € més IVA. El tema del so és una apreciació vostra, no sé quins elements emprau per 
assegurar què és desitjable i què no ho és. 

 
- El 2014 l’Ajuntament va adquirir 10.000 tassons reciclables, que se sumaren als més de 5.000 que ja 
hi havia. Quants en queden, avui? On són? 

 
Resposta: Als baixos de l’Ajuntament. No m’han pogut passar el nombre exacte dels que queden; en 
acabar les festes en farem un recompte. 

 
- Es varen pagar (Ara Balears, Diari de Balears i Última Hora) 1.937,21 euros en publicitar les festes 
de Sant Antoni de 2016. Creis que és necessari pagar aquesta quantitat per unes festes que tothom 
coneix perfectament? 
 

Resposta: Sí, hi ha moments en què pens que hem de col·laborar amb els mitjans de comunicació i les 
festes en general és un d’ells. 

 
- Quines passes heu fet per assegurar que els bars que tenguin obert durant les festes deixin entrar els 
seus clients al bany, tal com obliga la normativa vigent? 

 
Resposta: La Policia Local els recordarà la normativa un a un. 

 
Infraestructures 
 
- S’ha contractat l’empresa Oliver, Pinya i Truyols Advocats, SLP, per a tasques d’assessoria jurídica 
per al Departament d’Urbanisme per valor de 10.800 € més IVA. Quines tasques d’assessoria són 
aquestes? 

 
Resposta: Tal com informàrem a les comissions informatives del mes de juny, s’ha contractat aquest gabinet per 
substituir a l’anterior misser i que, com vostès saben, ha deixat el seu lloc. Les tasques són les mateixes que les del 
misser que se’n va anar. 

 
- Què diuen els informes que ens diguéreu el mes passat que demanaríeu a la Policia per a la instal·lació 
de miralls als carrers de Josep Melià i Pontarró? 

 
Resposta: Encara no diuen res, perquè no els tenim. 

 
- En el plenari d’abril ens diguéreu que la maquinària, material i utillatge que ocupava la plaça de 
l’IBAVI era d’una empresa privada, la qual executa les obres del carrer de Ciutat. Segons l’Ordenança 
número 18, s’ha de cobrar una taxa per aquest concepte i en el plenari de maig ens diguéreu que no 
havíeu cobrat res. Heu cobrat ja la taxa a l’empresa que va fer l’ocupació? Si és que no, per què? Hi ha 
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qualque norma que els pugui eximir? Si és que no, quan feis comptes cobrar, com ha de fer la resta de 
ciutadania que ocupa la via pública? 

 
Resposta: Entenem que, quan les obres són per a l’Ajuntament, no té gaire sentit cobrar aquesta taxa. 
 
- Segons l’auditoria realitzada per l’empresa contractada a aquest efecte, datada d’agost de 2015, 
s’havien de reduir 53,02 euros a les factures d’agost, setembre i octubre de 2015. En el plenari del mes 
passat ens diguéreu que encara no s’havia fet la reducció. S’ha fet ja aquesta reducció? En quin número 
de factura s’ha realitzat? Ens podeu donar una còpia de cada una? 

 
Resposta: Encara no. 

 
- Segons l’auditoria realitzada per l’empresa contractada a aquest efecte, datada de novembre de 2015, 
s’havien de reduir 87,46 euros a les factures d’agost, setembre i octubre de 2015 (això deu ser un error). 
En el plenari del mes passat ens diguéreu que encara no s’havia fet la reducció. S’ha fet ja aquesta 
reducció? En quin número de factura s’ha realitzat? Ens podeu donar una còpia de cada una? 

 
Resposta: No. 
 
- Segons l’auditoria realitzada per l’empresa contractada a aquest efecte, datada de març de 2016, 
s’havien de reduir 47,33 euros a les factures de novembre i desembre de 2015 i gener 2016. En el 
plenari del mes passat ens diguéreu que encara no s’havia fet la reducció. S’ha fet ja aquesta reducció? 
En quin número de factura s’ha realitzat? Ens podeu donar una còpia de cada una?  

 
Resposta: No. 

 
- Ens podeu fer una còpia de les propostes que s’han entregat en el concurs d’idees per evitar els 
excrements dels ocells quan nidifiquen en els voladissos dels edificis? 

 
Resposta: Evidentment no, haurem d’esperar a fer el procediment adient i legal en l’obertura dels sobres 
de les propostes. 

 
- La comunitat de veïns del c/ de la Verge Maria de la Colònia de Sant Pere han informat de l’accident 
d’una persona a causa de les arrels a l’entrada de l’edifici situat al número 63.  
 
· En el plenari passat ens diguéreu que no els havíeu contestat. Ja els heu contestat? Què? 
· Quines actuacions s’han previst fer?  

 
Resposta: Encara no. 

 
- Veïns de na Crema s’han queixat de l’estat d’abandonament, d’acumulació de fems al carreró del final 
de na Crema.   
 
· En el plenari passat ens diguéreu que no els havíeu contestat perquè no en teníeu constància. Ja els heu 
contestat? Què? 
· Quines actuacions s’han previst fer? 

 
Resposta: En tenim constància; cercarem la solució. 
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- En data 6 de maig, el Govern balear sol·licita les dades anuals de l’abastament i del consum d’aigua 
del municipi. Demana les de 2015. Ens diguéreu que ens facilitaríeu la informació. Ens la podeu 
facilitar? 

 
Resposta: Sí. 

 
- Segons s’ha presentat, el Consell de Mallorca destinarà 20 milions d’euros més als ajuntaments per a 
obres financerament sostenibles. A Artà, li correspondran 367.823,62 euros. Quins projectes teniu 
previst fer? En consensuareu algun amb l’oposició? 

 
Resposta: Tenim previst, tal com ja hem anunciat moltes vegades, seguir fent feina en la millora de la 
nostra xarxa d’aigua i clavegueram. Hem encomanat dos projectes, que són la renovació de la xarxa 
d’abastament i sanejament als carrers de Ramon Llull i Margalida Esplugues, que, segons el que ens han 
informat, són els dos carrer on hi ha major nombre de fugues. Personalment, vaig tenir Junta de 
Portaveus el passat dia 11 de juliol, on vaig exposar quines serien les nostres intencions i vaig instar que 
ens féssiu arribar les vostres propostes. De totes formes, a la passada Comissió Informativa quedàrem 
en fer una junta de portaveus per tal de xerrar d’aquest tipus d’inversions. Si voleu, podem posar data i 
xerrar-ne obertament i clarament sense jocs polítics. 
 
- En la JGL d’1 de juny es va aprovar fer un contracte menor, per valor de 18.000 euros més IVA, per 
realitzar tasques de neteja d’espais municipals. Quina feina s’ha previst fer amb aquest contracte? I els 
treballadors de neteja municipal, que sempre s’han encarregat de la neteja, què faran?  

 
Resposta: És la neteja de camins rurals amb la maquinària adequada; és una tasca que els treballadors 
municipals no han fet mai. 

 
- En la JGL de 22 de juny es va aprovar la fer un contracte menor, per valor de 2.500 euros més IVA, 
per adquirir una pissarra digital. Per a quines necessitats s’adquireix aquest recurs? 

 
Resposta: Per a la sala de reunions del segon pis. 

 
- Durant el primer semestre de 2016 hi ha bastantes factures per manteniment d’enllumenat públic en el 
municipi a través d’una empresa. Per què no fa aquestes feines l’electricista? Aquesta empresa, a 31 de 
maig, ja duu facturat a l’Ajuntament, per diferents feines, 13.600 euros. No seria millor internalitzar el 
servei per abaratir els costos? Per exemple, la col·locació de l’enllumenat de Nadal, tradicionalment ho  
feia la Brigada, amb l’electricista municipal. Per què es fa ara d’aquesta manera? 

 
Resposta: Encara que tenguem un electricista en plantilla, aquest no pot assumir totes les tasques; ho 
feim així perquè consideram que és la millor manera.  

 
- Una veïna del carrer de Pep Not sol·licita que li pintin la reserva de minusvàlids perquè no pot sortir 
de ca seva. Quan l’hi pintareu? 

 
Resposta: Esper que prest. 
 
Serveis Socials  
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- S’estan pagant 1.650 euros mensuals per un servei de suport i assessorament per la gestió del Centre 
de Dia. Segons ens vàreu respondre a una pregunta en el plenari de maig sobre si sobrava personal al 
Centre de Dia, ens diguéreu que sobrava mitja jornada de personal, perquè s’havia incorporat un 
treballador que estava en excedència. Quina feina fa l’empresa contractada? Quantes hores setmanals hi 
dedica? No es podria aprofitar la mitja jornada que diguéreu que sobra per cobrir aquesta feina? 

 
Resposta: Mitja jornada i és un tècnic mitjà. No sobra mitja jornada i, en tot cas, es tracta de titulacions 
diferents. 

 
- En el mes de juny es pagaren 2.709,30 euros i 2.358,13 euros pel servei de cuiner i ajudant de cuiner 
de la Residència a una empresa. No creu la regidora que això és una externalització del personal del 
servei? Per què no contracten personal propi? Quin preu tendria mensualment, d’acord amb cada 
categoria, tenir cuiner i ajudant de cuiner assalariat propi?  
 
Resposta: D’ençà que l’Ajuntament va assumir tot el servei i la infraestructura de la Residència hi ha 
hagut contractacions externes. S’ha assimilat la situació dels treballadors i treballadores de la 
Residència a la resta dels treballadors de l’Ajuntament (horari prioritari de 8 a 15 hores) per donar 
cobertura a un servei que té obert 365 dies a l’any i 24 hores. S’està fent, com saben, una RLT de tot 
l’Ajuntament que ha de servir per tal de dimensionar com cal el personal i els serveis que oferim a la 
ciutadania. A més, la mateixa Conselleria de Benestar Social està assumint competències que ens obliga 
a reestructurar plantilla. No només arrossegam aquestes situacions que exposen, en tenim d’altres des de 
fa molts d’anys, com ara les dues persones que fan els torns de vespre. Aquesta mateixa setmana tenim 
entrevista amb Fina Santiago, consellera de Serveis Socials del Govern per tractar aquestes 
problemàtiques. 
 
- S’ha contestat l’escrit relatiu a la Unitat de Treball Social de 15 de juliol en relació a la documentació 
requerida després de la inspecció d’ofici d’11 de maig, en el qual es demanen una sèrie de documents 
que no es varen presentar?  

 
Resposta: Hi estam treballant i encara no hem contestat. Tenim dos mesos de termini. 

 
Joventut 
 
- El projecte presentat a la convocatòria de subvencions per a entitats locals  per projectes de Joventut 
que han convocat la FEMP i INJUVE és el de “Cocinando tu futuro”. Ens en podeu fer arribar una 
còpia?  

 
Resposta: Si em diu a qui li he d’enviar, li envii ara mateix. 

 
Esports  
 
- S’ha contractat un nou dinamitzador de patis. Per què? Quants n’hi ha?  

 
Resposta: Només hi ha un dinamitzador i és el mateix des del mes d’abril. 
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- Dia 2 de juny es va comptabilitzar una factura de 2.420 euros pel patrocini de la primera edició de la 
Mallorca Beach Race de 2 d’abril. Quin esdeveniment era aquest? Qui l’organitzava? Quins beneficis 
ha tengut per al nostre municipi? 

 
Resposta: La primera edició de la carrera que anomenau, a la factura hi teniu les dades, és una cursa que 
canviarà cada any la sortida i l’arribada, comptant cada any la Colònia amb la sortida o l’arribada. 
Pensam que és un bon acte de promoció per a la Colònia. 
 
Educació 
 
- Quin ha estat el motiu que ha provocat la baixa de l’hort ecosocial?  

 
Resposta: No sé a què es refereixen. No només no es pretén tancar, sinó que li volem donar força i també 
estudiam obrir-ne un altre a la Colònia de Sant Pere. Fa anys que hi ha una ocupació molt baixa i el 
rendiment social és baix. Tenim un projecte damunt la taula encapçalat per un grup de persones amb les 
que ja ens hem reunit.  

 
- Des del mes de gener es paga una factura per a activitats de conserge a l’Institut. De què es tracta 
aquesta feina? No seria més barat substituir les baixes amb una altra persona internament? Per què, en 
tot cas, no s’ha fet un contracte? 

 
Resposta: Vosaltres mateixos us contestau; hem considerat millor fer-ho així, està tot correcte. 
 
Teatre 
 
- Qui va assistir a la reunió que tengué lloc a Alcúdia amb els gerents/representants dels teatres 
municipals de la part forana? Quins acords o quines propostes s’han fet? 

 
Resposta: Hi va assistir Joan Matamalas, director artístic del Teatre. Adjuntam l’acta de la reunió. 

 
- Preguntes que ja férem a la sessió de la comissió liquidadora del passat 27 de juny i que no varen tenir 
una resposta concreta i ens agradaria aclarir: 
 
· En el punt 7.2 d’ingressos no n’hi ha els de Sent el Patrimoni. On s’han comptabilitzat aquests 
ingressos? Segons la memòria, el 2014 hi va haver uns ingressos de 23.717,20 euros. Quins ingressos va 
tenir el Festival de Sent el Patrimoni el 2015? 

 
Resposta: Als ingressos de taquilla de música. 

 
· El saldo pendent de pagar a creditors, a 31 de desembre, era de 38.604,04 euros. Quin és a dia d’avui? 

 
Resposta: 22.481,25 €. 

 
· Dels usuaris descrits a la pàgina 21 de la memòria (4063 de teatre; 3911 de cinema; 3150 de dansa; 
2294 de música; i 4094 d’actes socials). Quants, de cada activitat, han passat per taquilla? 
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Resposta:  - Activitats de teatre: han passat per taquilla tots  menys els comptabilitzats en el curs de 
teatre musical i el públic de la Llegenda de Nuredduna.   

        - Activitats de cinema: han passat per taquilla tots menys el públic del cinema a la fresca. 
- Activitats de dansa: han passat per taquilla tots menys els usuaris de les activitats 
formatives (tallers de dansa, celebració del Dia Internacional de la Dansa). 
- Activitats de música: tots menys 210 persones que assistiren al concert de David Gómez a 
ses Païsses. 
- Actes socials: ningú no ha passat per taquilla. Els actes es realitzaren, majoritàriament, a 
la sala d’actes. 

 
No varen tenir resposta perquè es varen formular en el moment de fer la Comissió, si les haguéssim 
tengut abans ja estarien contestades. A la pròxima comissió les podem contestar. 

 
 

Acords 
 
1. Acordar, per assentiment unànime, essent tretze el nombre legal de membres del consistori i dotze els 
assistents, aprovar l’acta de la sessió de 30 de maig de 2016. 
 
2. Acordar, per unanimitat: 
2.2. Aprovar provisionalment la creació del fitxer de dades de caràcter personal anomenat 
“Incidències”, que queda redactat de la manera següent: 
<<Fitxer “Incidències” 
- Finalitat del fitxer i usos previstos: tramitar les incidències dels habitants del municipi d’Artà i 
mantenir-los informades, fins i tot per mitjans electrònics, sobre notícies, ja sigui per mitjans propis o a 
través de tercers contractats per l’Ajuntament als efectes esmentats. 
- Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades o que estan obligats a 
subministrar-les: residents i visitants del municipi. 
- Procediment de recollida de les dades: formularis electrònics. 
- Procedència de les dades: de la persona interessada o del seu representant legal. 
- Estructura bàsica del fitxer i descripció dels tipus de dades inclosos: nom i llinatges, DNI/NIF o 
document substitutori, adreça, telèfons, adreça electrònica, lloc de la incidència. 
- Sistema de tractament utilitzat en l’organització: manual i automatitzat. 
- Caràcter de les dades: les dades són de caràcter obligatori per a l’acompliment de la finalitat del 
fitxer. 
- Cessions i transferències de dades previstes: a altres organismes públics esmentats a l’article 95 de 
la Llei general tributària i a entitats bancàries. 
- Transferències internacionals de dades: no previstes. 
- Òrgan responsable del fitxer: Batlia de l’Ajuntament d’Artà, com a representant de l’Ajuntament. 
- Servei on exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: es podran exercitar els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts a la legislació vigent sobre 
protecció de dades, mitjançant un escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament o a l’adreça electrònica 
lopd@arta.cat. 
- Nivell de mesures de seguretat: baix. 
- Responsable de gestió del fitxer: Ajuntament d’Artà.>> 
2.2. Concedir audiència prèvia a les associacions veïnals i de defensa de les persones consumidores i 
usuàries establertes en el seu àmbit territorial que estiguin inscrites en el registre municipal 
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d’associacions veïnals i que el seu fi tengui relació directa amb l’objecte de la disposició. 
2.3. Exposar al públic, mitjançant la publicació d’un edicte en el BOIB i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, l’acord provisional durant el termini de trenta dies hàbils, comptadors a partir de 
l’endemà de la publicació de l’anunci d’exposició. Si transcorre el període d’exposició pública sense 
que s’hagin presentat reclamacions, els acords provisionals es consideraran aprovats definitivament. 
2.4. Inscriure, després de realitzar els tràmits legals corresponents, el fitxer esmentat davant l’Agència 
Espanyola de Protecció de Dades. 
 
3. Acordar, per 7 vots a favor (PI, PSOE i AA) i 5 abstencions (UIA i PP): 
3.1. Aprovar el Pla d’acció municipal (PAM). 
3.2. Exposar a la web municipal el grau d’acompliment del Pla esmentat. 
 
4. Acordar, per unanimitat: 
4.1. Aprovar inicialment el Reglament de l’Ajuntament d’Artà sobre la venda ambulant i els mercats 
temporals, en els termes en què figura a l’expedient. 
4.2. Sotmetre el projecte de Reglament de l’Ajuntament d’Artà sobre la venda ambulant i els mercats 
temporals a un període d’informació pública, per termini de trenta dies, mitjançant un anunci publicat 
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis de la corporació, a fi que el veïnat i les 
persones interessades legítimament puguin examinar l’expedient i formular reclamacions, objeccions o 
observacions.  
4.3. Concedir audiència prèvia a totes les associacions veïnals i de defensa de les persones 
consumidores i usuàries establertes en el seu àmbit territorial que estiguin inscrites en el registre 
municipal d’associacions veïnals i que el seu fi tengui relació directa amb l’objecte de la disposició. 
4.4. Facultar el batle per subscriure i signar tota classe de documents relacionats amb aquest assumpte. 
 
5. Acordar, per 11 vots a favor (PI, PSOE, AA i UIA) i 1abstenció (PP): 
5.1. Rebutjar l’Acord entre la Unió Europea i Turquia de 18 de març, contra els refugiats, conegut com 
a “Acord de la Vergonya” o “Acord de la UErgonya”. 
5.2. Donar suport a la ONG Metges Sense Fronteres, per la seva renúncia a continuar rebent fons 
econòmics de la UE, en protesta per aquest Acord, i instar l’Equip de Govern a impulsar una 
col·laboració econòmica solidària amb aquesta ONG en suport a la seva postura. 
5.3. Remetre aquests acords al Govern de les Illes Balears, al Govern de l’Estat espanyol, al Consell de 
la Unió Europea i a la ONG Metges Sense Fronteres. 
 
6. Acordar, per unanimitat: 
6.1. Sol·licitar al Consell de Mallorca que es tramiti el canvi de titularitat de la carretera de cala Torta i 
que passi a ser titularitat del Consell de Mallorca. 
6.2. Una vegada que es produeixi aquest canvi de titularitat, sol·licitar al Consell de Mallorca que doni a 
aquesta via i a la Ma 3333 (carretera de l’Ermita de Betlem) el tractament de “via parc”, tal com apareix 
a la Proposta de xarxa de vies parc de la Memòria del PTM, i que hi estableixi una velocitat màxima de 
30 km/h, essent tinguda aquesta limitació present en el moment de caracteritzar ambdues vies, tot 
establint-ne els mitjans de control i vigilància adequats. 
 
11. Acordar, per unanimitat: 
11.1. Aprovar el reconeixement dels crèdits per un import total de 8.201,04 €, els quals figuren en la 
relació annexa a la qual em remet. 
11.2. Aplicar els crèdits corresponents amb càrrec al pressupost de l’exercici 2016, , i amb càrrec a les 
partides respectives. 
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12. Acordar, per 8 vots a favor (PI, PSOE, AA i PP) i 4 vots en contra (UIA): 
12.1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 19/2016 del pressupost en vigor, 
en la modalitat de crèdit extraordinari per a l’aplicació del superàvit pressupostari amb càrrec al 
romanent de tresoreria per a despeses generals, el detall del qual és el següent: 
Els imports aplicats a les diferents destinacions en base a l’informe d’Intervenció són: 
- Finançar inversions sempre que durant la vida útil de la inversió aquesta sigui financerament 
sostenible, per la quantitat de 76.632,74 euros. 
El resum de les aplicacions pressupostàries a què es destinarà el superàvit pressupostari segons allò que 
estableix l’apartat anterior serà el següent:  
Altes en aplicacions de despeses 
CRÈDIT EXTRAORDINARI 
Apl. press. Descripció Increment 
4921 64100 01 Gestió del coneixement. Aplicacions informàtiques 11.858,00 
1611 62302 01 Sistemes de control de la pressió de l’aigua 20.367,74 
1611 62303 01 Sistema de lectura electrònica de comptadors 44.407,00 
 Total de crèdit extraordinari 76.632,74 
Altes en aplicacions d’ingressos 
Apl. press. Descripció Increment 
870 00 Romanent de tresoreria de despeses generals 76.632,74
 Total 76.632,74
12.2. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per 
un termini de quinze dies, durant els quals les persones interessades el podran examinar i presentar 
reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si, durant el termini 
esmentat, no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per 
resoldre-les. 
 
13. Acordar, per 7 vots a favor (PI, PSOE i AA), 4 vots en contra (UIA) i 1 abstenció (PP), aprovar la 
dedicació exclusiva pel primer tinent de batle, Manuel Galán Massanet, a partir de dia 1 de setembre de 
2016, amb la remuneració següent: 38.250 €/anuals/bruts, amb l’augment de l’IPC anual (la qual cosa 
suposa el 90 % de les retribucions del batle). 
 
P1. Acordar:  
1. Acordar, per unanimitat, la inclusió en l’ordre del dia de l’aprovació, si s’escau, de l’expedient de 
modificació de crèdit 21/2016 per transferència de crèdit. 
2. Acordar, per 8 vots a favor (PI, PSOE, AA i PP) i 4 abstencions (UIA): 
2.1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 21/2016, en la modalitat de transferència de 
crèdits entre aplicacions de diferents àrees de despesa, d’acord amb el detall següent: 
Altes en aplicacions de despeses 

Aplicació pressupostària 
Descripció Euros 

Progr. Econòmica 

01 9201 62500 01 Mobiliari 6.984,10 

 Total de despeses 6.984,10 

Baixes en aplicacions de despeses 

Aplicació pressupostària 
DESCRIPCIÓ Euros 

Progr. Econòmica 

01 1622 62201 01 Punt Verd  6.984,10 
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Total de baixes per 
anul·lació 

6.984,10 

2.2. Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, 
per un termini de quinze dies, durant els quals les persones interessades el podran examinar i presentar 
reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si, durant el termini 
esmentat, no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per 
resoldre-les. 
 
 
El batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària       Vist i plau 

El batle 
 
 


