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1. PRESENTACIÓ

El Pla d’acció municipal 2020–2023 (PAM) és el full de ruta que guia l’acció de govern de
l’Ajuntament d’Artà durant aquesta legislatura. El PAM defineix un model de poble, les
estratègies, els projectes i les accions concretes per fer-lo realitat.

L’Equip de Govern municipal ha impulsat un procés de participació i deliberació en el si de
l’Administració amb l’objectiu d’elaborar un PAM realista que s’ajusti a les necessitats de les
ciutadanes i ciutadans del municipi d’Artà.

Aquest procés ha tingut dos moments marcats, que han anat acompanyats de distintes
actuacions. Un primer moment ha servit per avaluar el PAM 2016-2019 que va guiar la
legislatura anterior. Aquesta avaluació s’ha fet de forma participada, implicant-hi el personal
tècnic de l’Ajuntament (no la ciutadania, per falta de temps).

En un segon moment, s’ha procedit a elaborar el PAM actual, el qual s’ha configurat en base a
les variables següents:

1. Els resultats de l’actualització de la diagnosi sociodemogràfica del poble.
2. El pacte de governabilitat de l’actual Equip de Govern municipal.
3. Una avaluació del PAM anterior (2016-2019) feta per l’Equip de Govern i el personal tècnic.
4. Els objectius ODS de l’Agenda 2030 (objectius de desenvolupament sostenible de l’ONU).
5. La Moció per a la declaració de l’emergència climàtica, aprovada pel Ple el 28 d’octubre de

l’any 20191.

El document s’estructura en unes línies estratègiques que agrupen, de manera sectorial, els
objectius, els projectes i les accions prioritàries a impulsar durant el mandat.

El document base del PAM ha estat un document obert, que ha servit per obrir el debat en
l’àmbit del personal tècnic concretament, i s’hi ha incorporat els resultats. Per aconseguir-ho,

1 Per a més informació, consultau l’enllaç següent:
http://arta.cat/images/ORDE_DEL_DIA/02_MOCIO_EQUIP_DE_GOVERN_DECLARACIO_EMERGENCIA_CLIMATICA.pdf
(06/04/2020)
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s’han habilitat espais o canals participatius presencials que han permès un treball de
col·laboració entre el personal tècnic, a partir de la deliberació i la reflexió conjuntes.

Cal puntualitzar que es preveia habilitar espais presencials amb la ciutadania (tant a Artà com a
la Colònia de Sant Pere), però, a causa de la crisi de salut ocasionada per la pandèmia de
la Covid-19, aquests espais no s’han pogut desenvolupar. Així mateix, el ritme i la
periodificació de l’elaboració del PAM 2020-2023 s’han vist afectats per aquesta situació i s’ha
retardat el procés, atès que des de la corporació municipal s’han hagut d’atendre necessitats
urgents que requerien dels màxims esforços i dedicació.

No obstant això, després de reflexionar-hi, s’ha acordat preveure una actuació sobre aquest
tema dins de l’eix 1 (“Aprofundir en un model de govern obert, participatiu i eficaç”), que
s’anomena “Debats estratègics per afrontar la situació postcoronavirus”. Aquests
debats s’han de produir al llarg d’aquest any (en la mesura de les possibilitats que permetin les
restriccions encara vigents) i han de servir per reflexionar, conjuntament, sobre els reptes que
s’han d’afrontar com a poble o com a comunitat respecte d’assumptes d’interès general en
aquesta nova i inèdita situació i en funció del PAM acordat. Per exemple, s’hi podrà parlar de
tot el que afecti els serveis socials, la gent gran i la dependència, l’acció social en habitatge, la
infància i la joventut, les polítiques d’igualtat, la convivència, la salut i la promoció de l’esport, o
com encarar la cultura, el comerç, ºla promoció del poble, el turisme i l’ocupació.

La intenció és que, a partir de les actuacions previstes en el PAM 2020-2023 que marquen un
full de ruta, s’analitzin assumptes com ara els següents:

- Quines són les fortaleses que faran que es puguin afrontar els nous reptes en aquesta
inèdita situació?

- Com es pot, entre tots i totes, sortir de les dificultats?
- Com es pot organitzar per fer-ho?
- Quins plans de xoc es poden proposar per a la reactivació socioeconòmica i el suport

social?

A finals d’any, els resultats dels debats s’analitzaran i, si són viables, s’incorporaran al nou PAM
2020-2023, la qual cosa permetrà ajustar-lo, també, a la situació canviant del postcoronavirus.
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2. EL PROCÉS D’ELABORACIÓ

2.1. Introducció

Com ja s’apunta en la presentació del document, l’Ajuntament d’Artà ha volgut implicar el
personal tècnic i, en menor mesura, la Comissió Permanent de Participació Ciutadana en
l’elaboració del PAM, amb l’objectiu de recollir les seves necessitats, visions, inquietuds i
expectatives.

En aquest sentit, s’aposta amb fermesa per incorporar metodologies pròpies de la democràcia
deliberativa en el si de la pròpia Administració que permetin introduir una nova manera de
treballar i governar, més horitzontal, inclusiva i propera.

El procés per elaborar el PAM ha tingut quatre grans fases:

1. Fase de valoració del PAM anterior 2016-2019 i deliberació sobre les principals lliçons

obtingudes, d’octubre a novembre de 2019.
2. Fase d’elaboració del document preliminar de PAM 2020-2023, de novembre a desembre

de 2019, fruit de:
a) L’estudi de la realitat del municipi.
b) La integració de les principals lliçons obtingudes de l’avaluació.
c) Els objectius ODS de l’Agenda 2030 (objectius de desenvolupament sostenible de

l’ONU).
d) La Moció per a la declaració de l’emergència climàtica, aprovada pel Ple el 28 d’octubre

de 2019.
3. Fase deliberativa d’obertura del procés al personal tècnic i, en menor mesura, a la

Comissió Permanent de Participació Ciutadana, de desembre de 2019 a maig de 2020.
4. Fase de retorn i redacció del PAM, de maig a desembre de 2021.
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2.2. Principals lliçons apreses del PAM 2016-2019

L’avaluació del PAM 2016-2019 ha servit per encarar l’actual de forma més adequada i per fer
que aquesta eina de reflexió, debat, organització i gestió, esdevingui més operativa i amb
resultats més eficients. A continuació anomenem les principals conclusions:

Lliçó número 1: el PAM ha de continuar sent una eina que permeti identificar un model
de poble, definir les prioritats per assolir-lo i deliberar sobre les actuacions necessàries per
portar-lo a terme. En aquest sentit, el PAM ha de generar els espais de debat interns i amb la
ciutadania per reflexionar, cocrear i definir els canvis o eixos de treball principals que es volen
assolir al llarg dels quatre anys de legislatura (“què és vol assolir”) i quines han de ser les
accions que es requereixen per dur-los a terme (“com cal assolir-los”).

Lliçó número 2: el PAM ha d’esdevenir una eina de gestió interna, d’estructuració de les
prioritats, d’organització de la feina del consistori, que permeti en tot moment saber quin és el
rumb de l’ens municipal i què cal fer, quan, com i qui, per poder fer operacionals els objectius
en accions. El PAM ha de servir com a full de ruta, tant en l’àmbit polític com en el tècnic, en
l’actuació general i concreta, de manera que la ciutadania pugui, així mateix, fer un seguiment
del que s’està fent i es millori la transparència en tots els nivells.

Lliçó número 3: el PAM ha d’esdevenir una eina que permeti la participació interna,
també anomenada treball intersectorial. El PAM ha de servir perquè les àrees de
l’Ajuntament col·laborin de forma més continuada i sistemàtica en totes les fases del cicle
d’una política municipal (tant en el seu disseny com en la seva planificació, execució i
avaluació). Normalment, les actuacions requereixen de la intervenció de dues o més àrees, de
manera que es passa del treball sectorialitzat al treball per projectes, el qual requereix d’un
sistema de coordinació entre àrees que permeti incloure o integrar més elements en la política
municipal de manera que aquesta respongui, de manera més real i efectiva, els reptes
identificats.

Lliçó número 4: el PAM ha de contenir un conjunt d’indicadors “avaluables” que permetin
fer una valoració de les actuacions. Cal reflexionar sobre el tipus d’indicadors i la manera en
què s’han de fer servir, perquè les actuacions siguin valorades, periòdicament, de forma
rigorosa i sistemàtica. Sense una bona avaluació, no es pot millorar la qualitat de l’actuació
municipal. Aquestes valoracions cal que es complementin amb una de general que es podria
fer de forma anual, tant internament com a partir d’òrgans com ara la Comissió Permanent de
Participació Ciutadana, que es podria encarregar també de vetlar i garantir el bon compliment
del PAM i afavorir la transparència de les actuacions.
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Lliçó número 5: en relació també a la lliçó anterior, el document del PAM ha de poder ser
avaluable anualment a partir de diferents mètodes d’investigació social (espais i canals
participatius amb la ciutadania, valoracions entre el personal tècnic, entre l’Equip de Govern,
etc.). El PAM ha de ser un document viu, revisable i modificable en cas necessari, a fi que sigui
realista i adaptat a la realitat que es presenta. Cada any caldria fer una valoració de les fites
que s’han aconseguit i de les que no, i valorar-ne distints ítems i donar comptes a la ciutadania
sobre el que s’ha aconseguit i el que no.

Lliçó número 6: les actuacions del PAM no han de ser genèriques, sinó concretes,
precises, realitzables i possibles, de manera que s’adeqüin el màxim a la realitat municipal i no
es generin expectatives sobre els objectius que no es poden assolir.

2.3. Fites del procés d’elaboració del PAM

Comissió Permanent de Participació Ciutadana

Objectiu: les reunions responen a l’objectiu de garantir la qualitat i la transparència del procés
d’elaboració del PAM i del procés d’implicació ciutadana que l’acompanya. La Comissió
Permanent, com a òrgan municipal que vetla pels processos participatius, és també un espai
d’acord, informació, debat, suport i seguiment del procés, així com de validació de la
metodologia de treball, de l’estratègia comunicativa i de difusió del procés d’implicació
ciutadana.

Desenvolupament: el grup estava format per quinze persones que conformen el grup
permanent de la Comissió. Són persones a títol individual que, de forma voluntària, han decidit
formar part d’aquest òrgan ciutadà. Durant el procés d’elaboració es reuniren un total d’una
sola vegada, per validar la metodologia del procés participatiu, concretament, el 2 de març de
2020, de 20 h a 21.30 h, i l’acta es pot consultar a l’apartat de documents relacionats (PAM
2020-2023).

Realització: un dels aspectes més importants que es va tractar va ser el rol de la Comissió
Permanent en el procés del PAM. Es va comentar que aquest grup de feina havia de ser la
corretja de transmissió, el mirall, la connexió, la representació del poble d’Artà. Per tant, calia
que es configuràs com el mitjà a partir del qual l’Ajuntament podia interpretar i entendre com
acostar el PAM a la gent i implicar-la en aquest procés. També es va comentar que era un
espai de transparència i informació, d’entesa i consens, i de treball col·laboratiu.
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Tallers amb personal tècnic municipal per valorar l’execució del PAM anterior

Objectiu: recollir la visió tècnica sobre l’execució del PAM anterior.

Realització: les sessions participatives amb el personal tècnic municipal es varen
desenvolupar a la sala de plens el 21 de novembre de 2019, de 9 h a 14 h. Hi varen participar
un total de quinze tècnics i tècniques municipals en representació dels diversos serveis
municipals.

Respecte de la valoració del PAM anterior, al llarg del matí es varen efectuar un total de sis
trobades temàtiques amb professionals tècnics diferents per deliberar, en funció d’uns
indicadors, sobre els resultats de les actuacions que aquest document incloïa, tant si s’havien
aconseguit efectuar totalment com parcialment o gens. A vegades, alguns tècnics o tècniques
varen assistir a més d’una trobada valorativa, perquè havien estat implicats en diversos
projectes. Així mateix, es varen rebre dues aportacions per correu electrònic que també es
varen incloure en el document de valoració.

Resultats: el procés de valoració va ser enriquidor i útil, especialment per construir els
fonaments del PAM actual. Obtenir la visió tècnica de cada projecte va manifestar els punts
forts i dèbils d’un Ajuntament que fa el que està a les seves mans per poder oferir un servei
públic de qualitat a la ciutadania artanenca. Aquests punts forts i dèbils són el que ha tengut
en compte l’Equip de Govern a l’hora de confeccionar el nou i han permès identificar
necessitats i reptes que no estaven prou visibilitzats.

Es pot consultar l’informe al web municipal.
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Tallers amb personal tècnic municipal per valorar el document inicial del PAM
2020-2023

Objectiu: recollir la visió tècnica sobre el document base del PAM actual, que es configura en
base als criteris abans mencionats.

Realització: les dues sessions participatives amb el personal tècnic municipal es varen
desenvolupar a la sala de plens de l’Ajuntament d’Artà els dies 11 i 12 de febrer de 2020, de
9 h a 11.30 h. Hi assistiren un total de 15 tècnics i tècniques de totes les àrees. Els objectius
específics dels tallers eren els següents:

▪ Informar sobre els resultats de la deliberació política respecte del nou PAM 2020-2023.
▪ Coproduir definicions, objectius, visions, maneres de fer que han d’enriquir la proposta de

PAM.
▪ Debatre sobre les limitacions i l’abast del PAM.
▪ Generar cultura participativa (acció intersectorial i comunicació entre àrees).

La dinàmica es va estructurar al voltant d’un debat de les distintes propostes d’actuacions que
engloba cada eix temàtic. Així, les persones participants havien de situar-se en taules
concretes on es debatia un determinat nombre d’actuacions i, després d’un temps concret,
calia canviar de taula per continuar el debat i anar alimentant i enriquint les actuacions. Hi havia
una persona que actuava de portaveu a cada taula i s’encarregava de recollir les principals
observacions del debat.

Resultats: les conclusions més destacables a les quals es va arribar varen ser les següents:

- Es varen qüestionar les propostes pels motius següents:
▪ Manquen recursos per portar-les a terme (es va reclamar un increment de recursos o

mesurar bé amb què s’ha de comprometre l’Ajuntament o, al contrari, una priorització de
necessitats a causa de les limitacions econòmiques existents).

▪ Hi ha actuacions en què l’àmbit tècnic té poc a dir o opinar perquè responen a línies
polítiques.

▪ Falta traslladar la idea de la proposta a la part tècnica, establir un calendari, marcar uns
objectius, fer-la factible i viable implicant al personal tècnic.

▪ Manca una feina intersectorial entre àrees.
▪ Cal incidir en la necessitat de la transparència en l’actuació.
▪ És necessari fer en una bona difusió, comunicació, etc.
▪ S’ha d’incidir en fer complir la normativa, un cop executada l’actuació.
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▪ No es veuen clares algunes de les propostes per distints motius (redacció, gestió,
contrarietats, etc.).

- Es va tenir la sensació comuna que “ens uneix més del que ens separa” i que les
problemàtiques, des el punt de vista tècnic, són similars.

- “Estudiarem, desenvoluparem, etc.”, cal no caure en un ús del llenguatge poc precís, ja que
la redacció pot donar peu a la confusió i a enunciar propostes poc avaluables.

- Es va comentar que implementar les propostes serà el més complicat d’aquest PAM, ja que
respon més a una pura declaració d’intencions.

- La sensació generalitzada fou que falta més diàleg i treball en dos sentits: entre part política
i tècnica i entre l’àmbit tècnic (treball col·laboratiu, en equip, fer més consensuades les
decisions).

- En el debat, es va parlar d’una línia entre el que és una valoració personal de les actuacions
i una de purament tècnica, la qual cosa de vegades pot influenciar en els resultats.

Es pot consultar l’informe al web municipal.

Espai virtual per a les aportacions ciutadanes

Objectiu: obrir el debat i la recollida de propostes a la ciutadania que participa de manera
virtual.

Realització: aquesta actuació no s’ha pogut fer per manca de temps.

Tallers amb la ciutadania

Objectiu: obrir el debat i la recollida de propostes a la ciutadania d’Artà i de la Colònia de Sant
Pere.

Realització: aquesta actuació no s’ha pogut fer les circumstàncies provocades per la
Covid-19.
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3. ELS EIXOS DEL PAM

Els eixos estratègics del PAM agrupen, de manera sectorial, les estratègies que es volen
impulsar des de l’Equip de Govern municipal durant aquest mandat. Així, tots els eixos junts
dibuixen el model de poble que ha d’orientar l’acció política durant els propers anys.

Aquest model de poble que es perfila ha estat complementat per:

a) Un estudi demogràfic de la realitat artanenca.
b) La integració de les principals lliçons obtingudes de l’avaluació del PAM 2015-2019.
c) Els objectius ODS de l’Agenda 2030 (objectius de desenvolupament sostenible de l’ONU).
d) La Moció per a la declaració de l’emergència climàtica, aprovada pel Ple de 28 d’octubre de

2019.
e) Els resultats dels tallers participatius que s’han realitzat amb el personal tècnic del

consistori.

Tots aquests documents es poden consultar a la web municipal (www.arta.cat).

Els eixos estratègics permeten formular propostes concretes i sistematitzar els resultats del
debat i la reflexió amb l’Equip de Govern i el personal tècnic per incorporar-los en el procés
d’elaboració del document final.

A continuació, es presenten els quatre eixos estratègics del PAM 2020-2023.

Eix 1. Aprofundir en un model de govern obert, participatiu i eficaç

Es vol continuar consolidant un model de govern de portes obertes basat en una ciutadania
activa, informada i engrescada en implicar-se amb els afers públics. S’ha de continuar
treballant per un ajuntament transparent, proper i rigorós, en consonància amb l’objectiu 16.6
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dels ODS2. Això és, un ajuntament que sigui capaç de desplegar canals de relació i
participació amb els artanencs i artanenques que permetin articular i incloure els seus anhels i
demandes a les polítiques municipals, fet que destaca l’objectiu 16.7 dels ODS.3

Per això, i d’acord amb el que preveu el Reglament de participació ciutadana, es preveu
l’impuls de diversos espais i processos participatius amb assumptes rellevants que afectin la
col·lectivitat i serveixin de plataforma “relacional” per escoltar, deliberar i proposar des del
treball col·laboratiu.

Es vol arribar a configurar una institució en la qual els habitants puguin confiar i sentir com es
retorna la política a la ciutadania i que, a més, aquesta tengui incidència en les decisions més
rellevants.

Eix 2. Impuls econòmic local, cooperatiu i sostenible

Artà es caracteritza per tenir un mercat de treball estacional basat en el turisme. Aquest fet es
reflecteix en els índexs d’ocupació, que es concentren en els mesos d’estiu, en el tipus
d’ocupació basat en els serveis, concretament en restauració i hostaleria, i en els índexs
demogràfics que indiquen un creixement de població del 26,8 % durant els mesos d’estiu. Tot i
que s’hagi produït un descens de l’atur en aquests darrers anys, el treball s’ha precaritzat, tal
com reflecteix l’alta estacionalitat o d’altres indicadors, com ara la menor durada de la
contractació i la tendència a la reducció dels nivells salarials.

Per afrontar aquests reptes i en consonància amb l’objectiu 8.9 dels ODS4, s’han de posar en
marxa mecanismes per desenvolupar una política turística integral, amb visió a llarg termini i de

4 Objectiu 8.9: “Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d’un turisme sostenible que creï
ocupació i promogui la cultura i els productes locals”, en el marc de l’objectiu 8, que té com a propòsit
“Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball
digne per a tothom”. En línia: https://www.diba.cat/web/ods/treball-digne-i-creixement-economic (18/08/2020).

3 Objectiu 16.7: “Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les
necessitats a tots els nivells”, que s’emmarca en l’objectiu 16 dels ODS relatiu a “promoure societats pacífiques
i inclusives per tal d’aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les
persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells”. En línia:
https://www.diba.cat/web/ods/pau-justicia-i-institucions-solides (18/08/2020).

2 Objectiu 16.6: “Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells”, la qual cosa
s’emmarca en l’objectiu 16 dels ODS, relatiu a “promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir
un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar
institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells”. En línia:
https://www.diba.cat/web/ods/pau-justicia-i-institucions-solides (18/08/2020).
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desestacionalització, acordada amb el major consens possible entre ciutadania i sectors
econòmics del poble.

Així mateix, es vol continuar enfortint els recursos propis que permetin diversificar l’economia,
tal com menciona l’objectiu 8 dels ODS5, i dotar-la de més estabilitat, traçant-ne un model
productiu més sostenible, autònom, local, interconnectat i, sobretot, de qualitat. S’ha de donar
suport a la tasca de l’emprenedoria del municipi i a les persones que treballen per compte
propi per crear riquesa i ocupació en aquest sentit.

En la mateixa línia, s’ha d’apostar per impulsar mecanismes que afavoreixin la sobirania
alimentària, la silvicultura sostenible, l’agricultura i la ramaderia ecològiques, tal com proposa
l’objectiu 2.4 dels ODS6.

Eix 3. Un poble educador, integrador, amb identitat pròpia

Artà té censats 7.845 habitants (2019, INE), amb paritat de gènere gairebé exacta. L’anàlisi de
l’evolució de la població en aquests darrers 19 anys indiquen un creixement sostingut de
gairebé un 22 % de la població. Cal assenyalar que durant l’any 2013 hi ha haver una
significativa baixada que va suposar una important pèrdua de població durant els anys
posteriors a la crisi econòmica, a causa d’una disminució de la immigració, però a partir de
llavors va remuntar fins a arribar a les dades actuals.

Pel que fa a la piràmide d’edat, Artà segueix un model regressiu, on la base és més petita que
els esglaons següents, la qual cosa indica una disminució de la natalitat i un envelliment de la
població. De fet, el pes de la població de 65 anys és del 18,5 % al conjunt del municipi. És
més, l’índex de sobreenvelliment (>85 anys) és superior al de Mallorca i al de les Illes Balears i
representa un 16 % de la població total de gent gran, la qual cosa indica que és un municipi
amb població envellida i que, probablement, requerirà de més assistència social. També es

6 Objectiu 2.4: “Per a 2030, assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció d’aliments i aplicar
pràctiques agrícoles resilients que augmentin la productivitat i la producció, contribueixin al manteniment dels
ecosistemes, enforteixin la capacitat d’adaptació al canvi climàtic, fenòmens meteorològics extrems, sequeres,
inundacions i altres desastres, i millorin progressivament la qualitat del sòl i la terra”, en el marc de l’objectiu 2,
que té com a propòsit “posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure
l’agricultura sostenible”. En línia: https://www.diba.cat/web/ods/fam-zero (18/08/2020).

5 Objectiu 8: “Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i
el treball digne per a tothom”. En línia: https://www.diba.cat/web/ods/treball-digne-i-creixement-economic
(18/08/2020).
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produeix una lleugera recuperació del pes de la població infantil, que representa un 15,6 % de
la població resident.

A Artà hi ha un total de 6.226 persones de nacionalitat espanyola, que representen el 81,16 %
de la població total, i 1.445 de nacionalitat estrangera, un 18,84 %, la majoria de les quals
pertanyen a la UE. Pel que fa a les persones extracomunitàries, més d’una quarta part són
d’Amèrica del Sud, sobretot de l’Equador i Bolívia, i en menor número de l’Argentina.

En aquest sentit, es vol continuar posant les persones en el centre de l’acció política, de
manera que aquesta s’orienti a garantir la justícia social, la igualtat d’oportunitats i l’enfortiment
dels llaços que els uneixen.

En consonància amb els objectius 3, 4, 5 i 10 dels ODS, s’han de continuar impulsant
polítiques d’educació, cultura, gènere, joventut i foment de l’esport que permetin formar
ciutadans i ciutadanes més actius, saludables, amb més oportunitats, compromesos amb
l’interès col·lectiu i el foment de la identitat de poble7.

Així, és una prioritat millorar els serveis per a les persones, com ara el Centre de Dia o l’atenció
social, i impulsar programes d’envelliment actiu que promocionin la salut i millorin la qualitat de
vida de la gent gran.

A més, s’ha d’actuar com a referent per assolir valors com l’equitat de gènere i incidir en
fomentar la cohesió social, per contribuir, així, a fer un poble de tothom i per a tothom,
accessible i sense exclusions de cap tipus.

Eix 4. Un poble que estima el seu entorn

La superfície d’Artà és de 13.966,83 hectàrees (139,66 km2), la qual cosa representa el 3,84 %
de l’illa de Mallorca. La densitat de població del municipi se situa en 54,93 habitants/km2, la
qual cosa indica que és un dels municipis amb menor densitat de població de l’illa de Mallorca
i del Llevant.

7 Objectiu 3: “Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats”. Objectiu
4: “Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la
vida per a tothom”. Objectiu 5: “Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes”. I objectiu
10: “Reduir la desigualtat en i entre els països”.
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Pel que fa a la distribució de la població dins el municipi, aquesta es concentra principalment al
nucli urbà d’Artà, que aglutina el 79,3 % del total. La resta de nuclis concentren el 10,7 % de la
població, entre els quals cal destacar la Colònia de Sant Pere, amb el 7,6 %. Finalment, cal
esmentar, que el 10 % de població restant viu en disseminats.

Tot i la baixa densitat de població del municipi, existeix el compromís de treballar per un model
territorial sostenible que giri al voltant de les persones i les necessitats de les diferents franges
d’edat (infància, joventut, adults i gent gran), és a dir, per un poble més accessible, amigable,
segur, net i verd, basat en un creixement sostenible i una mobilitat dirigida a reduir l’empremta
ecològica.

Es vol prioritzar el fet de tenir cura del patrimoni natural, històric i arqueològic que conforma
l’entorn d’Artà, atès que representa un element primordial en la configuració de la identitat com
a poble. Així mateix, s’han d’impulsar iniciatives en aquest sentit que permetin conservar-lo i
posar-lo en valor, tot garantint-ne l’ús adequat i el grau de protecció.

Eix 5. Un poble en transició ecològica

Tal com es menciona a l’objectiu 13 dels ODS, el canvi climàtic afecta tots els països i produeix
un impacte negatiu en la seva economia i la vida de les persones8. En un futur, es preveu que
les conseqüències s’agreujaran significativament. Els patrons climàtics estan canviant, el nivell
del mar està augmentant, els esdeveniments climàtics esdevenen cada vegada més extrems i
les emissions de gasos d’efecte hivernacle estan, ara, en els nivells més alts de la història. Si
no s’actua, la temperatura mitjana de la superfície podria augmentar uns 3 graus centígrads
aquest segle i les persones més pobres i vulnerables seran les més perjudicades.

Sensibles per aquest fet, el 29 d’octubre de 2019 el consistori va aprovar, per unanimitat, la
Moció contra l’emergència climàtica, amb la qual es desplega un conjunt d’iniciatives que van
dirigides a reduir l’impacte de l’empremta humana en el medi.

Entre aquestes iniciatives, hi ha la voluntat de treballar per fomentar l’energia verda a partir de
la creació d’una xarxa d’autoconsum energètic municipal que permeti l'autoproveiment i la
reducció de les emissions. És una prioritat, també, impulsar mesures per reduir el consum
d’energia i optimitzar la gestió i el consum de l’aigua, un bé escàs i apreciat que representa
una de les principals preocupacions del consistori.

8 Objectiu 13: “Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest”. En línia:
https://www.diba.cat/web/ods/accio-climatica (18/08/2020).
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S’ha de continuar treballant per millorar la selecció de residus i fomentar campanyes de
sensibilització i educació dirigides a conscienciar el poble d’Artà perquè adopti actituds més
respectuoses amb el medi ambient que permetin minvar els efectes devastadors del canvi
climàtic.

De la mateixa manera, també es volen facilitar espais de debat ciutadà pel que fa a aquestes
mesures, on es permeti posar en comú distints punts de vista, deliberar sobre aquests i
consensuar acords a partir de la intel·ligència col·lectiva que ajudin a avançar en aquest sentit.
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4. El PROGRAMA D’ACTUACIONS

Eix 1. Aprofundir en un model de govern obert, participatiu i eficaç

Objectiu específic 1.1. Democratitzar algunes de les decisions més rellevants del municipi tot
seguint mètodes participatius

Actuació 1
Canals de deliberació i consens que permetin la implicació i la

codecisió ciutadanes en els afers municipals

Descripció: s’ha de desenvolupar el Reglament de participació ciutadana, s’ha de divulgar i s’ha de
portar a la pràctica, impulsant mecanismes i espais participatius plurals de codecisió en la realització
de projectes i/o actuacions que tenen a veure amb la gestió municipal. Això s’ha d’acompanyar
d’estratègies creatives i innovadores que motivin la població a implicar-se en el municipi.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització:
2S

2020
1S

2021
2S

2021
1S

2022
2S

2022
1S

2023

Pressupost:
4.138 € (PAM 2020)
18.138 € (Diverses activitats de participació)

Àmbit d’actuació: Àrea de Transparència, Participació Ciutadana i Comunicació
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Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

1.1. PAM: seguiment i avaluació.

1.2. Debats estratègics Covid-19 (2020-2021)
(actuació núm. 2).

1.3. Projecte de la plaça de Sant Pere.
1.4. Pla de voluntariat.

1.5. Pressupostos participatius (2021 i 2022).

1.6. Consell Municipal de Transició Ecològica
(actuació núm. 3).

1.7. Debat públic del Pla de promoció econòmica
(actuació núm. 7).

1.8. Revisió participada de l’Ordenança d’ocupació
de la via pública.

Documents relacionats:

Reglament de participació ciutadana

Projectes de les propostes concretes

Indicadors d’avaluació:
• Número de projectes/canals participatius impulsats segons el previst.

Per projecte (grau d’aprofundiment):
• Número d’àrees amb les quals s’ha treballat de manera transversal.
• Número de persones totals que s’hi han implicat.
• Representativitat de la participació (perfils, franges d’edat, gènere,

etc.).
• Número d’espais deliberatius habilitats en funció dels prevists.
• Grau de vinculació de les propostes aportades per la ciutadania.
• Grau d’implementació de les propostes per any en funció de les

previstes.
• Grau de compliment dels indicadors propis d’avaluació fixats a cada

canal/projecte.
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Actuació 2 Debats estratègics per afrontar la situació postcoronavirus

Descripció: s’han d’impulsar debats ciutadans estratègics per afrontar la nova normalitat de la
Covid-19 sobre distints temes d’interès ciutadà i a partir de l’enquesta realitzada a la ciutadania en el
segon semestre de 2020. S’han de realitzar al llarg de 2021 i han de servir per reflexionar, de forma
conjunta, sobre els reptes que s'enfronten com a poble en aquesta inèdita situació. També s’ha de
permetre ajustar les actuacions del PAM a la nova realitat, aproximant la gestió municipal a la
ciutadania i responent millor a les seves necessitats. Aquests debats es poden replicar en els anys
posteriors de manera que permetin una revisió anual del PAM de forma participada.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost: 18.138 € (Diverses activitats de participació)

Àmbit d’actuació: Àrea de Transparència, Participació Ciutadana i Comunicació

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

2.1. Enquestes.

2.2. Reunions amb el teixit empresarial

2.3. Reunions amb el teixit associatiu

2.4. Reunions amb els equips directius dels
centres escolars (Comissió Escolar Municipal)

2.5. Reunions amb el teixit social

2.6. Reunions veïnals

Document relacionat:

Informe dels resultats de l’enquesta a la ciutadania d’Artà

Indicadors d’avaluació: ● Número d’espais de deliberació prevists i habilitats per a cada sector
(per any).

● Número de persones que s’hi han implicat (per espai i total).
● Número d’àrees amb les quals s’ha treballat de manera transversal.
● Número de propostes plantejades, per sector i total.
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● Traçabilitat:
- grau de vinculació de les propostes aportades per la

ciutadania.
- retorn ciutadà.
- implementació (o no) de les propostes presentades.
- número de modificacions del PAM per any
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Actuació 3 Consell Municipal de Seguiment de la Transició Ecològica

Descripció: s’ha de crear un consell municipal de seguiment de la transició ecològica i establir
mecanismes de presa de decisions ciutadanes sobre mesures en matèria de vigilància, seguiment i
control.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost: recursos propis

Àmbit d’actuació: Àrea de Transparència, Participació Ciutadana i Comunicació

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

3.1. Creació del Consell.
3.2. Desenvolupament d’aquest espai de
participació.

Indicadors d’avaluació: ● Número de reunions anuals fetes, en comparació amb les
previstes.

● Número de persones que s’hi han implicat (per reunió).
● Representativitat de les persones implicades (en funció de la

població artanenca).
● Número de decisions consensuades.
● Número de propostes implementades per any, en funció de les

previstes.
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Objectiu específic 1.2. Continuar fomentant mesures de qualitat democràtica i transparència

Actuació 4 Actualització dels ITA (índex de transparència dels ajuntaments)

Descripció: s’ha d’emprendre una tasca d’actualització dels ITA (índex de transparència dels
ajuntaments), segons els criteris de referència de l’organització no governamental Transparència
Internacional, per garantir el dret d’informació de la ciutadania.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost: recursos propis

Àmbit d’actuació:
Àrea de Transparència, Participació Ciutadana i Comunicació
Àrea Jurídica

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

4.1. Preparació de la pàgina web.

4.2. Priorització dels indicadors.

4.3. Actualització dels indicadors.

4.4. Establiment de nous indicadors

Document relacionat:

Document dels ITA Espanya 2017

Indicadors d’avaluació: ● Número d’actualitzacions fetes per indicador, comparat
amb el nombre d’indicadors total.

● Número de nous indicadors creats, segons la previsió.
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Actuació 5 Redacció d’un pla de comunicació interna

Descripció: s’ha de redactar, de manera participada amb el personal municipal, un pla de
comunicació interna per poder millorar l’eficiència del treball que es fa a la institució i així oferir un servei
públic de qualitat a la ciutadania i, de retruc, enriquir la comunicació de l’Ajuntament.

Estat de l’actuació:

vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 

 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al
termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost: recursos propis

Àmbit d’actuació: Àrea de Transparència, Participació Ciutadana i Comunicació

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

5.1. Planificació de l’estratègia per fer el procés
de recollida d’informació i avaluar què s’està fent
bé i què cal millorar per tenir una bona
comunicació interna amb implicació de personal
municipal.

5.2. Recollida d’informació per elaborar el pla
segons l’estratègia planificada.

5.3. Redacció i aprovació del Pla de comunicació
interna.

Indicadors d’avaluació:
• Número de departaments implicats.
• Accions realitzades incloses dins la planificació, comparades amb les

previstes.
• Document acabat.
• Acceptació, per part del personal municipal, de la nova manera de

funcionament intern.
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Actuació 6 Agenda única municipal

Descripció: s’ha de seguir treballant per una agenda única municipal d’activitats. S’ha de nomenar un
equip responsable que ho possibiliti i implicar al personal tècnic en el seu ús i responsabilitat. En
aquesta agenda s’hi han d’incloure les activitats municipals i les que l’Ajuntament en sigui
col·laborador.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost: recursos propis

Àmbit d’actuació:
Àrea d’Acció i Promoció d’Activitats Culturals
Àrea de Transparència, Participació Ciutadana i Comunicació

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

6.1. Formació de l’equip responsable.

6.2. Creació de l’agenda única.

Indicadors d’avaluació:
• Número de reunions fetes amb l’equip responsable.
• Creació de l’estructura de l’agenda única.
• Continguts integrats dins l’agenda única, per mes.
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Eix 2. Impuls econòmic local, cooperatiu i sostenible

Objectiu específic 2.1. A partir del treball col·laboratiu entre agents socials, posar els
fonaments per a un model econòmic local més sostenible i resilient, que generi una ocupació
amb condicions laborals dignes i un turisme més desestacionalitzat i permanent en el temps

Actuació 7 Elaboració i execució del Pla de promoció econòmica (PPE)

Descripció: s’ha d’impulsar el Pla de promoció econòmica (PPE). Una de les línies de treball és la de
desenvolupar una política turística integral, amb visió a llarg termini i de desestacionalització. El PPE
s’ha de fer amb el major consens possible entre ciutadania i sectors econòmics del poble, de manera
que es pugui decidir com es vol que el turisme incideixi en la població de forma col·lectiva i inclusiva,
tenint en compte també els col·lectius més vulnerables.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost 9.626,76 €

Àmbit d’actuació: Àrea de Promoció Econòmica, Fires i Mercats (comerç, turisme, etc.)

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

7.1. Redacció del Pla de promoció econòmica.

7.2. Debat públic entre els sectors afectats.

7.3. Aprovació del Pla.

Document relacionat:

Pla de promoció econòmica

Indicadors d’avaluació: ● Aprovació del PPE.
● Execució del PPE.
● Indicadors inclosos dins el PPE.
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● Número d’agents socials, polítics i econòmics, signants del pacte.
● Nombre de canals participatius habilitats/desplegats.
● Número de trobades participatives anuals, respecte de les previstes.
● Número de persones participants per canal.
● Representativitat de les persones participants.
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Actuació 8 East Mallorca com a mesura per desestacionalitzar el turisme

Descripció: s’ha d’impulsar de manera activa la cooperació entre els municipis de la zona de Llevant,
a través del projecte East Mallorca, per generar sinergies i posar en valor tot el potencial de la zona
d’influència. Amb aquestes mesures, s’ha d’intentar desestacionalitzar el turisme a partir de
l’organització d’esdeveniments (competicions esportives internacionals de futbol, golf, rutes
senderistes, turisme de congressos, etc.).

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost: 1.107.150,00 € (IVA inclòs). Se’n subvencionen 915.000 €.

Àmbit d’actuació:
Àrea de Promoció Econòmica, Fires i Mercats (comerç, turisme, etc.)
Àrea de Promoció de l’Esport

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

8.1. East Mallorca - Rutes senderistes (Gran
Ruta)

8.2. Torneig de Futbol Internacional Femení

8.3. Torneig de Futbol Internacional Masculí

8.4. East Mallorca Mice (Congressos)

8.5. Presentació de la marca East Mallorca
8.6. Creació de la part d’Artà a la web d’East
Mallorca

Es pot consultar la web eastmallorca.com

Indicadors d’avaluació: ● Número de municipis que s’hi han implicat, comparat amb el total
que hi ha.

● Número d’actuacions executades en comparació amb les
planificades per any en el Pla d’actuacions.

● Número de persones participants per actuació.
● % d’ocupació hotelera del municipi anual que suposa la

implementació de la marca.
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Objectiu específic 2.2. Fomentar un model econòmic local més sostenible i resilient, i
promoure el cooperativisme i l’economia social, el comerç, la indústria i la producció locals

Actuació 9 Reestructurar i consolidar la marca D’Artà

Descripció: s’ha de reestructurar i consolidar la marca D’Artà, desplegant tot el seu potencial com a
marca de qualitat, perquè pugui facilitar la cooperació entre els petits operadors locals i que aquests
tinguin presència directa en els canals de venda en origen. S’han de potenciar els canals de difusió i
màrqueting de la marca per millorar la seva visibilitat. S’ha d’incrementar la transparència dels
processos i de les actuacions que es desenvolupin.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost: recursos propis

Àmbit d’actuació: Àrea de Promoció Econòmica, Fires i Mercats (comerç, turisme, etc.)

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

9.1. Realitzar el plec de condicions per gestionar
la marca D’Artà.

9.2. Actuacions de difusió i màrqueting de la
marca.

9.3. Trobades amb els productors locals.

9.4. Definir la tipologia de productes i serveis de
la marca D’Artà.

Observació: actuació lligada a l’actuació 10 del PAM

Indicadors
d’avaluació:

● Número de productes/serveis homologats.
● Número de persones autoritzades a l’ús de la marca (operadors participants).
● Número d’actuacions de difusió/màrqueting comparat amb el planificat (anual).
● Número d’indicadors de transparència creats.
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Actuació 10 Protecció i enfortiment del comerç i la indústria locals

Descripció: s’ha de protegir el petit i mitjà comerç, així com la indústria local, impulsant mesures i
campanyes de difusió per sensibilitzar la població de la importància de fer-ne ús. S’ha d’apostar pels
centres comercials a cel obert, dinamitzats amb activitats de carrer que generin sinergies amb el
comerç, mitjançant publicitat i senyalització dels centres com a espais de compres. S’han d’atorgar
bonificacions fiscals de reformes i millores als comerços que s’adaptin a les modificacions d’espai i de
disseny previstes en el Pla de l’ocupació de la via pública, en el qual s’hi haurà de treballar juntament
amb el sector privat.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost: 10.3.
10.4.

2020 2021 2022 2023

50.000 €
15.000 €

Àmbit d’actuació: Àrea de Promoció Econòmica, Fires i Mercats (comerç, turisme, etc.)

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

10.1. Campanyes de sensibilització.

10.2. Exempció de pagar la taxa d’ocupació de
via pública.

10.3. Estudi sobre la taxa de fems.

10.4. Subvencions per a mesures de seguretat
Covid-19 o aportació de diners per comprar a
Artà en forma de vals.

Es pot consultar l’apartat “Regala Artà” de la web municipal

Indicadors d’avaluació: ● Número de campanyes de difusió fetes per any, en funció de les
previstes.
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● Número de centres comercials a cel obert habilitats (anual), en funció
dels prevists.

● Número de bonificacions o ajudes plantejades i atorgades (anual).
● Diners prevists per a ajudes i quantitats concedides finalment (anual).
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Actuació 11 Fomentar i facilitar la producció local de quilòmetre 0

Descripció: s’ha d’establir un marc comú de col·laboració entre l’Ajuntament i la Cooperativa Agrícola
d’Artà, que s’ha de regir pels criteris de transparència i informació. S’ha de promoure una sala
habilitada amb un registre sanitari per a la transformació de producte local que generi valor afegit.
Aquesta sala també s’ha de poder aprofitar per a activitats formatives, emprant la marca D’Artà per
promocionar i crear marques de qualitat dels productes agraris i ramaders locals. S’ha de treballar a
través de campanyes, debats públics, taules rodones, etc., la conveniència del consum de producte
local de quilòmetre 0 com a foment de l’ecologia al municipi.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost:
11.1.
11.2.
11.3.

2020 2021 2022 2023

recursos propis
70.000 €
10.000 €

Àmbit d’actuació: Àrea de Promoció Econòmica, Fires i Mercats (comerç, turisme, etc.)

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

11.1. Redactar el marc comú de col·laboració.

11.2. Habilitar una sala.

11.3. Plantejar una estratègia de sensibilització
per al consum de km 0 prevista en el Pla integral
de gestió de residus.

Es pot consultar l’acció de la pàgina 49 del Pla integral de gestió de residus

Pla de promoció econòmica (actuació 7)

Indicadors
d’avaluació:

● Número d’actuacions fetes en la campanya de sensibilització, comparat
amb les previstes (anual).

● Número de marques de qualitat creades.
● Document redactat (marc comú de col·laboració).
● Sala habilitada.
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Actuació 12 Compra dels productes pels serveis alimentaris de gestió municipal
de la xarxa d’economia local

Descripció: s’ha de tendir cap a un model on el subministrament dels serveis alimentaris de titularitat
o gestió municipal (Residència de Persones Majors, Teatre, equipaments esportius, centres educatius i
Centre de Dia) provinguin de productes produïts i elaborats en la xarxa d’economia local i de
proximitat, per tal d’impulsar la sobirania alimentària, la silvicultura sostenible, l’agricultura i la
ramaderia.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització:
2S

2020
1S

2021
2S

2021
1S

2022
2S

2022
1S

2023

Pressupost: 51.500 € (Serveis Socials)

Àmbit d’actuació:
Àrea de Promoció Econòmica, Fires i Mercats (comerç, turisme, etc.)
Àrea d’Hisenda i Pressupostos
Àrea de Serveis Socials

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

12.1. Compra d’aliments i altres
subministraments a distribuïdors/ores d’Artà pels
Serveis Socials.

12.2. Inclusió, dins els diferents plecs de
clàusules, del consum de producte local.

12.3. Compra de distints productes i serveis a les
empreses del municipi.

12.4. Adjudicació de contractes menors per obra
i serveis a les empreses del municipi.

Indicadors
d’avaluació:

● Número de compres fetes per setmana a la xarxa local, comparat amb el
número de compres totals (anual).

● Número de contractes menors d’obra i serveis adjudicats a empreses d’Artà,
comparat amb el número d’adjudicacions totals (anual).

● Volum econòmic invertit al municipi (anual).

Eix 3. Un poble educador, integrador i amb identitat pròpia
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Objectiu estratègic 3.1. Fomentar la identitat pròpia artanenca i enfortir els elements que la
configuren, entre els quals hi ha el teixit cultural local, la història i la llengua.

Actuació 13 Millora de les instal·lacions de l’Escola de Música

Descripció: s’ha d’efectuar una reforma de les instal·lacions de l’Escola de Música per millorar les
condicions del servei.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost:
13.1: 18.000 €
13.2: 18.000 €
13.3: 40.000 €

Àmbit d’actuació: Àrea d’Urbanisme i Obres Públiques

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

13.1. Redacció del Pla director de la reforma de
l’edifici.

13.2. Insonorització d’alguna
de les aules.

13.3. Realització d’algunes petites obres.

Indicadors d’avaluació: ● Redacció del Pla director.
● Tant per cent d’execució del Pla director per any.
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Actuació 14 I Jornades d’Estudis Locals

Descripció: s’ha d’organitzar les I Jornades d’Estudis Locals, tal com es va aprovar al Ple del mes
d’abril de 2018.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost: 15.000 €

Àmbit d’actuació:
Àrea d’Acció i Promoció d’Activitats Culturals
Àrea de Museu, Arxius i Biblioteca

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Determinar l’objecte de l’estudi.

Indicadors d’avaluació:
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Actuació 15 Foment del teatre local i la formació de joves artistes

Descripció: s’ha de seguir apostant per les companyies locals de teatre i treballar perquè cada any hi
hagi una producció pròpia, més enllà de les distintes produccions dels grups locals, així com la
formació de joves artistes. S’ha d’apostar per un teatre més familiar que apropi tots els membres de la
família i sigui un espai de convivència i de relació.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost: 3.000 €

Àmbit d’actuació: Àrea d’Acció i Promoció d’Activitats Culturals

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

15.1. Formació dels joves artistes.

15.2. Formació d’una companyia jove de teatre.

15.3. Promoció de les arts escèniques amb
dotació d’espais i dotació econòmica i fer-les
visibles amb els canals de difusió propis.

Indicadors d’avaluació: ● Número de formacions per a joves artistes fetes per any.
● Compliment d’una producció pròpia anual.
● Indicadors propis dels projectes de la companyia jove.

35



Pla d’Acció Municipal 2020 - 2023

Actuació 16 Festival Cool Days

Descripció: s’ha de reactivar el festival Cool Days, perquè sigui un referent en les arts escèniques on
es treballin distints temes transversals, com ara igualtat, joventut, cultura, economia local, etc.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost: 80.000 €

Àmbit d’actuació: Àrea d’Acció i Promoció d’Activitats Culturals

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

16.1. Realització del festival

Indicadors d’avaluació: ● Número de persones que hi participen (anual).
● Número d’activitats escèniques que comprenen el Festival, per

temàtica (joventut, igualtat, etc.).
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Actuació 17 Llengua catalana com a eina de cohesió social

Descripció: s’ha de seguir impulsant la llengua catalana com a eina de cohesió social, coordinant
amb les distintes institucions programes de foment i difusió de la llengua. S’ha d’aplicar el Reglament
municipal per a l’ús de la llengua catalana i, si escau, s’ha de revisar. S’ha de fer una campanya
pública de subvencions per a la normalització lingüística a les empreses, tal com es desprèn del
compromís adoptat al Ple del mes de maig de 2018.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost:
2020 2021 2022 2023

17.1: 2.000 €
17.2: 0 €

17.1: 3.000 €
17.2: 2.600 €

17.1
17.2

17.1
17.2

Àmbit d’actuació: Àrea d’acció i promoció d’activitats culturals

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

17.1. Campanya pública de subvencions per a la
normalització lingüística a les empreses

17.2. Programes de foment i difusió

Indicadors d’avaluació: ● Número de programes impulsats, respecte dels prevists (anual).
● Número de comerços que han demanat la subvenció, comparat amb

el total estimat susceptible de fer-ho.
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Actuació 18 Municipalització del Museu Regional d’Artà

Descripció: s’ha d’estudiar la possibilitat de la municipalització del Museu Regional d’Artà. Es poden
traçar els passos a donar.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost: 4.000 €

Àmbit d’actuació: Àrea de Museu, Arxius i Biblioteca

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

18.1. Contracte per a l’estudi de l’estat actual.

18.2. Accions diverses per posar en ordre la
documentació.

18.3. Convocar el Patronat.

18.4. Estudi de la possible dissolució del Patronat
i municipalització del Museu.

Indicadors d’avaluació: ● Realització del contracte extern per estudiar la situació actual i
realització dels informes pertinents.

● Realització del Patronat per estudiar la municipalització del Museu.
● Realització de plenari per municipalitzar el Museu.
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Objectiu estratègic 3.2. Promoure i habilitar recursos educatius per al desenvolupament
integral de les persones

Actuació 19 Plans educatius d’orientació per a la infància i la joventut

Descripció: s’ha de seguir apostant per l’impuls de programes educatius per a la infància,
l’adolescència i la joventut i de plans de formació en prevenció i orientació per a professionals a fi
d’abordar reptes rellevants com l’assetjament escolar, la igualtat i les addiccions en el jovent.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost:
2020 2021 2022 2023

19.1:
19.2:
19.3:

12.000 €
10.000 €
2.000 €

12.000 €
13.000 €
2.000 €

Àmbit d’actuació:
Àrea de Joventut i Sanitat
Àrea de Serveis Socials

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

19.1. Desenvolupament de les accions dirigides a
infants i joves que hi ha en el Pla municipal
d’actuacions sobre consum de drogues i
conductes addictives i en el Pla d’igualtat.

19.2. Plans de formació en l’Àrea de Joventut.

19.3. Espai Nadons.

Documents relacionats:

Pla municipal de prevenció de noves addiccions

Pla d’igualtat

Projectes d’acompanyament familiar amb famílies de 0 a 3 anys (Espai Nadons i Espai de Joc)
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Programa de formació als centres educatius “Amb tots els sentits” (sexualitat)

Indicadors d’avaluació: ● Número de formacions fetes anuals (comparat amb el número
previst).

● Número de professionals participants a les formacions.
● Número d’aules i alumnat per aula que s’ha beneficiat d’algun

programa educatiu.
● Número de programes educatius total, per any.
● Número d’actuacions establertes en els plans de referència.
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Actuació 20 Treball per conformar un poble educador

Descripció: s’han de consolidar els projectes i les accions encaminades en la línia d’un poble
educador.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost: Pressupostos propis de cada projecte.

Àmbit d’actuació:

Àrea de Transparència, Participació Ciutadana i Comunicació
Àrea de Medi Ambient, Serveis Socials, Igualtat i Cooperació
Àrea d’Educació i Patrimoni
Àrea d’Acció i Promoció d’Activitats Culturals

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Impuls de projectes amb intencionalitat educativa
que, en el seu conjunt, conformin un poble
educador, concretament:
20.1. Projectes de participació (actuació 1).

20.2. Eduquem en l’Esport (actuació 34).

20.3. Programa de la Companyia Jove de Teatre
(actuació 15).

20.4. Pla municipal d’actuacions sobre consum
de drogues i conductes addictives (actuació 24).

20.5. Pla d’igualtat (actuació 26).

20.6. Formació de persones adultes (actuació
22).

20.7. Centre Jove (actuació 25).

20.8. Programa d’envelliment actiu (actuació 30).

20.9. Projecte de rutes saludables (actuació 33).

20.10. Pla de voluntariat local (actuació 35).

20.11. Foment de la bicicleta (actuació 39).
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20.12. Projecte de camins escolars (actuació 21).

Document relacionat:

Projectes concrets de cada actuació descrita

Indicadors d’avaluació: ● Número d’actuacions i/o projectes realitzats cada any que es poden
incloure en aquesta actuació.

● Els indicadors específics lligats a cada projecte.
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Actuació 21 Desenvolupament del projecte socioeducatiu de camins escolars:
“Pel poble, amb bon peu!”

Descripció: s’ha de seguir desenvolupant el projecte socioeducatiu de camins escolars, posat en
marxa el mes de novembre de 2019.

Estat de l’actuació:

vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 

 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al
termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost: recursos propis

Àmbit d’actuació: Àrea de Transparència, Participació Ciutadana i Comunicació

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

21.1. Revisió de l’estat del projecte iniciat
(avaluació del projecte i de les accions
executades fins al moment).

21.2. Programació d’accions de la fase següent.

21.3. Aplicació de la nova planificació.

21.4. Investigació–acció del projecte per a la seva
correcta aplicació.

Document relacionat:

Projecte socioeducatiu de camins escolars: “Pel poble, amb bon peu!”

Indicadors
d’avaluació:

● Accions desenvolupades incloses dins la planificació de la fase següent.
● Impacte del projecte en els diferents sectors de població que s’hi han vist

implicats.
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Actuació 22 Formació per a persones adultes

Descripció: s’han de renovar els cursos per a persones adultes segons la demanda actual.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost: recursos propis

Àmbit d’actuació: Àrea d’Educació i Patrimoni

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

22.1. Configuració del nou programa educatiu per
a persones adultes.

Indicadors d’avaluació: ● Número de nous cursos oferts, en funció dels totals per any.
● Número de persones participants per curs (anual).
● Número de cursos totals oferts per any.
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Actuació 23 Suport a les persones que estudien fora del municipi

Descripció: s’han de cercar diferents formes per donar suport a les persones que estudien fora del
municipi: ajudes directes, subvencions, accés a informació diversa, etc.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst.
 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost: 23.1: 2.000 €

Àmbit d’actuació:
Àrea d’Educació i Patrimoni
Àrea de Joventut i Sanitat
Àrea de Serveis Socials

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

23.1. Ajudes de transport EMT.

23.2. Ajudes per a estudiants per ensenyament
no obligatori (transport, rendiment escolar, etc.).

Indicadors d’avaluació: ● Número de persones beneficiàries de l’ajuda (anual).
● Número de demandes fetes per les persones interessades (anual).
● Número d’ajudes concedides per tipologia (anual).
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Objectiu estratègic 3.3. Continuar millorant l’atenció a les persones perquè assoleixin més
grau d’autonomia personal i funcional, promovent serveis de prevenció i atenció destinats a
fomentar la cohesió social i la resolució individual i comunitària de les necessitats socials.

Actuació 24 Adaptació del Pla municipal d’actuacions sobre consum de drogues
i conductes addictives als reptes recents

Descripció: s’han de revisar i executar les noves mesures creades que permetin complir amb els
objectius marcats al Pla municipal d’actuacions sobre el consum de drogues i conductes addictives,
entre les quals s’han de destacar les campanyes de conscienciació pel consum d’alcohol, ús de
xarxes socials i ludopatia.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost: 2020 2021 2022 2023

24.1:
24.1:
24.3:
24.4:
24.5:

recursos propis
1.500 €

recursos propis

1.000 €
2.700 €

Àmbit d’actuació:

Àrea de Serveis Socials
Àrea de Joventut i Sanitat
Àrea d’Educació i Patrimoni
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Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

24.1. Ordenança reguladora de la botellada.

24.2. Campanya sobre el consum d’alcohol.

24.3. Campanya sobre l’ús de les xarxes socials.

24.4. Campanya sobre la ludopatia.

24.5. Revisió i modificació de l’Ordenança
municipal de publicitat directa, perquè prevegi la
prohibició de temes de propaganda del joc.

Document relacionat:

Pla municipal d’actuacions sobre el consum de drogues i conductes addictives

Indicadors d’avaluació: ● Número d’accions previstes i executades.
● Número de campanyes per any, en comparació amb les previstes.
● Indicadors inclosos en el Pla municipal d’actuacions sobre consum

de drogues i conductes addictives.

47

http://www.arta.cat:82/images/DOCUMENTACIO_WEB/02_02_SAL_definitiuPMD_Arta.pdf


Pla d’Acció Municipal 2020 - 2023

Actuació 25 Centre Jove d’Artà i de la Colònia com a referents del jovent

Descripció: s’ha impulsar el Centre Jove d’Artà i de la Colònia com a referents i vertaders
dinamitzadors de l’activitat juvenil. S’ha de seguir treballant per obtenir i coordinar diferents programes
i activitats que ofereixen organismes supramunicipals com l’IBJOVE, el Consell de Mallorca o el Govern
de la comunitat autònoma.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 

 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al
termini previst.  

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost: 2020 2021 2022 2023

25.1:
25.2:

5.000 €
6.500 €

Àmbit d’actuació: Àrea de Joventut i Sanitat

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

25.1. Organització del curs de monitor de temps
lliure

25.2. Organització de tallers per a l’oci jove.

Indicadors d’avaluació: ● Número de persones participants al curs de monitor de temps lliure
(per any).

● Número de tallers en el marc de l’oci jove planificats/fets (per any).
● Número de persones participants, per taller.
● Número de tallers propis planificats/fets i coordinats juntament amb

organismes supramunicipals (anual, comparativa).
● Número de persones participants per taller.
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Actuació 26 Execució del Pla d’igualtat i adaptació a la nova realitat

Descripció: s’ha de continuar amb la tasca del Pla d’igualtat aprovat durant la darrera legislatura i s’ha
de posar en pràctica. S’ha de seguir donant suport a les campanyes de conscienciació i assetjament
sexual.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost: 2020 2021 2022 2023

26.1:
26.2:

4.380 € 6.000 €
5.000 €

Àmbit d’actuació:
Àrea de Serveis Socials
Àrea d’Educació i Patrimoni
Àrea de Joventut i Sanitat

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

26.1. Coordinació de les actuacions i les accions
previstes en el Pla.

26.2. Impuls de les accions dirigides a infància i
joventut.

Document relacionat:

Pla d’igualtat entre dones i homes del municipi d’Artà

Indicadors
d’avaluació:

● Número d’accions realitzades, comparades amb les previstes en el Pla.
● Número de campanyes de conscienciació i assetjament sexual (per any),

comparades amb les previstes.
● Número d’actuacions dirigides a infància i joventut, per any, comparades

amb les previstes.
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Actuació 27 Elaboració d’un pla sectorial per a la immigració

Descripció: s’ha d’elaborar un pla sectorial per a la immigració dirigit a facilitar l’adaptació de les
persones nouvingudes a la realitat del municipi i a reconèixer els seus drets i deures per refermar la
convivència social i el seu futur.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 

 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al
termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost: recursos propis

Àmbit d’actuació:
Àrea de Serveis Socials
Àrea d’Educació i Patrimoni

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

27.1. Foment de debats en diferents col·lectius i
sectors sobre el tema de la immigració.

27.2. Redacció del Pla.

Indicadors d’avaluació: ● Número d’accions concretes efectuades, per any i comparades amb
les previstes.

● Redacció del pla.
● Número d’espais deliberatius creats, segons els prevists (per any).
● Número de persones que han assistit a cada debat.
● Representativitat de les persones en funció del perfil de públic

objectiu a qui es crida a participar.
● Número de propostes consensuades en aquests espais.
● Número d’actuacions executades, en funció de les proposades (per

any).
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Actuació 28
“Impulsam Artà”, programa de suport social davant de les

conseqüències de la Covid-19

Descripció: el projecte “Impulsam Artà” es configura com un conjunt d’actuacions que pretenen
treballar amb les persones/famílies que tenen manca de recursos a causa de la crisi sanitària i
econòmica actual provocada per la Covid-19. L’objectiu principal és poder atorgar una prestació
econòmica puntual a canvi de la participació en tasques de millora i conservació de l’entorn del
municipi, a fi de fomentar l’autonomia i la salut mental de les persones becades que han perdut la feina
o part dels seus ingressos per mor de la crisi sanitària.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost:
180.000 € (Programa)
15.000 € (Assegurances i fungibles)
35.000 € (Neteja de litoral any 2020)

Àmbit d’actuació:
Àrea de Serveis Socials i Medi Ambient.
Àrea d’Interior, Urbanisme, Obres i Serveis

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
202

2S
2022

1S
2023

28.1. Projecte “Impulsam Artà”

28.2. Neteja del litoral

Documents relacionats:

Projecte “Impulsam Artà”
Projecte de neteja del litoral

Indicadors d’avaluació: ● Número d’accions concretes efectuades, per any i comparades amb
les previstes (en el marc del programa).

● Número de persones beneficiàries, per any.
● Número d’ajuts concedits.
● Número de demandes efectuades, per any (per part de persones en

aquest estatus).
● Grau de satisfacció de les persones usuàries.
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Actuació 29 Política tributària més justa, social i progressiva

Descripció: s’ha de seguir treballant per una política tributària més justa, social i progressiva, tenint en
compte el principi de capacitat econòmica i afectació al medi ambient.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost: 30.3: 3.000 €

Àmbit d’actuació:
Àrea d’Hisenda i Pressupost
Àrea de Serveis Socials

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

29.1. Flexibilització dels períodes de pagament.

29.2. Flexibilització en els fraccionaments.

29.3. Estudi econòmic de les ordenances de
Residència, Centre de Dia, Escola de Música i
aigua.

29.4. Revisió de les ordenances de residus,
Residència, Centre de Dia, Escola de Música i
aigua.

Indicadors d’avaluació: ● Número de mesures creades en aquest sentit (comparat amb un
total).

● Número de persones beneficiàries per mesura (anual).
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Actuació 30 Envelliment actiu i treball intergeneracional

Descripció: s’ha de seguir treballant per la millora dels programes dirigits a l’envelliment actiu i el
treball intergeneracional, fomentant la intervenció de la gent gran en els diferents espais de participació
ciutadana i en les diferents entitats del municipi.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost: 2020 2021 2022 2023

30.1:
30.2:
30.3:

18.150 €
600 €
650 €

18.150 €
800 €
650 €

Àmbit d’actuació: Àrea de Serveis Socials

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

30.1. Dinamització a la Residència.

30.2. Tallers intergeneracionals.

30.3. Espai Skölé.

Documents relacionats:

Projecte d’ASC a la Residència

Projecte intergeneracional

Projecte Espai Skölé

Indicadors d’avaluació: ● Número d’accions concretes efectuades, per any i comparades amb
les previstes (en el marc del programa).

● Número de millores fetes en els programes, per any.
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Actuació 31 Realització d’un estudi de les necessitats de la tercera edat

Descripció: s’ha d’actualitzar l’estudi de les necessitats de la tercera edat al municipi d’Artà per
millorar els serveis municipals destinats a aquest col·lectiu, emprendre les actuacions necessàries i
adoptar els recursos disponibles per a aquestes necessitats.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost: 15.000 € (sense IVA)

Àmbit d’actuació: Àrea de Serveis Socials

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

31.1. Definició d’actuacions: elaboració d’un full
de ruta per poder fer un estudi i una anàlisi de
tractament de les dades que l’Ajuntament
disposa actualment arran de la situació de la crisi
sanitària.

Indicadors d’avaluació: ● Número d’accions modificades segons l’estudi de necessitats.
● Número d’actuacions modificades i executades comparades amb el

total, per any.
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Actuació 32 Millora de l’oferta de serveis a domicili per a persones majors

Descripció: de la mà del Consell de Mallorca, s’han d’incrementar els serveis que facilitin que les
persones majors puguin continuar vivint a casa seva, millorant l’oferta de serveis a domicili.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost: recursos propis

Àmbit d’actuació: Àrea de Serveis Socials

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

32.1. Demanda d’ampliació de la dotació per part
del CIM de serveis bàsics.

32.2. Taller municipal de memòria a la Colònia
(assumit del CIM).

32.3. Ampliació dels serveis a domicili.

Indicadors d’avaluació: ● Pressupost ampliat, per any.
● Número de noves persones beneficiàries, per any i comparació amb

el nombre total estimat de persones que ho necessiten.
● Nombre de persones per taller ofert, per any.
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Actuació 33 Rutes saludables i programa d’estils de vida saludable

Descripció: s’ha de desenvolupar el projecte “Estratègia de promoció de la salut local i prevenció del
Sistema Nacional de Salut”, aprovat al Ple del mes d’abril de 2018, que preveu la gestió d’un programa
d’estils de vida saludables. S’han d’implementar rutes segures i adaptades per aprofitar-les per als
camins escolars (camí amic i segur) i per a les rutes saludables. Amb aquest objectiu, s’ha de millorar
la senyalització vial, per reforçar la preferència dels veïns i veïnes davant dels cotxes.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost: 2020 2021 2022 2023

33.2:
33.3:
33.4:

10.000 €
recursos propis
recursos propis

Àmbit d’actuació:

Àrea de Serveis Socials
Àrea de Joventut i Sanitat
Àrea de Mobilitat
Àrea d'Urbanisme i Obres Municipals
Àrea d’Educació i Patrimoni

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

33.1. Suport a la Conselleria de Sanitat en la
implantació de les rutes saludables.

33.2. Implantació de la primera ruta.

33.3. Programació i execució de programes
d’estils de vida saludables (actuacions).

33.4. Articulació de la convivència entre rutes
saludables i camins escolars.
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Documents relacionats:

Programa de camins escolars

Programa de rutes saludables

Observacions: per a les actuacions 33.1 i 33.2, atès que és un programa que depèn de la Conselleria
de Sanitat, cal esperar les seves instruccions.

Indicadors d’avaluació: ● Pressupost ampliat, per any.
● Número de rutes implantades.
● Número de noves persones beneficiàries, per any i comparat amb el

nombre total estimat de persones que ho necessiten.
● Nombre de programes o actuacions d’estil de vida saludable,

executats per any i comparat amb els planificats.
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Actuació 34 Elaboració del projecte “Eduquem amb l’esport”

Descripció: s’ha d’elaborar el projecte “Eduquem amb l’esport”, on s’hi ha d’incloure actuacions per a
la l’educació i la promoció dels valors en l’esport, com ara diades, conferències i tallers, per fer arribar
a tota la ciutadania els valors i els beneficis que comporta la pràctica de l’esport, l’educació que
promou i els elements que aquest integra, com el rendiment, la nutrició, la psicologia, la gestió i el
tractament de patologies, etc.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost: recursos propis

Àmbit d’actuació:
Àrea d’Esports
Àrea d’Educació i Patrimoni

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

34.1. Definició i elaboració del projecte.

34.2. Execució d’accions definides en el projecte.

Indicadors d’avaluació: ● Número d’actuacions executades i previstes, per any (comparativa).
● Número de persones assistents a cada actuació.
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Actuació 35 Pla de voluntariat local

Descripció: s’ha de desplegar un propi pla de voluntariat, en base a la llei autonòmica, i aplicar-lo en
el diferents serveis de l’Ajuntament.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost: recursos propis

Àmbit d’actuació:
Àrea de Joventut i Sanitat
Àrea de Serveis Socials
Àrea de Transparència, Participació Ciutadana i Comunicació

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

35.1. Estudi del Pla de voluntariat que està
aprovat.

35.2. Redacció del nou Pla de voluntariat.

35.3. Aprovació del nou Pla de voluntariat.

35.4. Implantació progressiva del pla.

Indicadors d’avaluació: ● Document d’avaluació del pla de voluntariat actual.
● Document del procés d’aprovació del nou Pla de voluntariat.
● Acta d’aprovació del nou Pla de voluntariat.
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Eix 4. Un poble que estima el seu entorn

Objectiu estratègic 4.1. Treballar per un municipi habitable i sostenible, on les persones
siguin les protagonistes, amb un nucli urbà que configuri l’espai públic i la mobilitat urbana de
forma més segura, amable i menys contaminant.

Actuació 36
Revisió participada de l’Ordenança municipal sobre les

instal·lacions i els usos comercials a les vies i espais públics
d’Artà

Descripció: s’ha d’iniciar una revisió participada de l’ordenança que regula l’ocupació i la distribució
de l’espai públic, de manera que hi hagi una millor convivència entre l’espai públic i la iniciativa privada.
En aquest sentit, s’ha d’acabar de redactar i implementar el projecte d’utilització de l’espai públic, així
com els criteris estètics que han de regir aquesta ocupació.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost: Contracte extern: 15.317 €

Àmbit d’actuació:
Àrea de Transparència, Participació Ciutadana i Comunicació
Àrea de Promoció Econòmica, Fires i Mercats (comerç, turisme, etc.)

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

36.1. Primer esborrany de l’ordenança.

36.2. Espais de participació per debatre
l’ordenança.

36.3. Aprovació per plenari.

Indicadors d’avaluació: ● Esborrany acabat.
● Número de sessions participatives organitzades/canals usats en el

marc del projecte participat.
● Número de persones i agents econòmics participants en la redacció.
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● Representativitat de les persones participants.
● Nombre de propostes consensuades (totals i introduïdes a

l’ordenança).
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Actuació 37 Millora de l’enllumenat públic

Descripció: s’ha de millorar l’enllumenat públic, tenint en compte criteris de sostenibilitat i
mediambientals.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost: 2020 2021 2022 2023

37.1:
37.2:
37.3:
37.4:

5.233 €
24.509,73 €
21.994,64 €
11.274,79 €

Àmbit d’actuació:
Àrea d’Urbanisme i Obres Públiques
Àrea de Medi Ambient

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

37.1. Reposició del cablejat de Montferrutx

37.2. Carrer Major

37.3. Carrer de Pere Amorós

37.4. Plaça del Conqueridor

Document relacionat:

PAESC

Indicadors
d’avaluació:

● Número d’actuacions executades, per any i comparació amb les previstes.
● Grau d’implementació del PAESC (anual).
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Actuació 38 Regulació de l’aparcament en el nucli urbà d’Artà:
millora de la mobilitat al municipi

Descripció: s’han de seguir impulsant les distintes zones de regulació d’aparcament dins el nucli urbà
per reduir el problema, fins al punt que en algunes zones del poble es podria permetre la circulació
només a veïns i veïnes.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost: recursos propis

Àmbit d’actuació:
Àrea de Mobilitat
Àrea d’Interior, Urbanisme i Obres Públiques

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

38.1. Implantació de la zona de residents.

38.2. Implantació de zones ACIRE (1, 2 i 3)
previstes a l’Ordenança.

38.3. Implantació de la reserva d’aparcaments
privats.

38.4. Recerca de noves zones d’aparcament.

Document relacionat:

Ordenança municipal de circulació

Indicadors d’avaluació: ● Número de zones habilitades per a residents.
● Número de zones ACIRE habilitades.
● Número d’actuacions fetes en el marc del Pla de mobilitat,

comparades amb les previstes per fer.
● Número de zones totals on només es permet la circulació del veïnat.
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Actuació 39 Foment de la bicicleta com a transport urbà eficient i saludable

Descripció: Impulsarem la utilització de la bicicleta al municipi com a transport saludable i com a
mesura de sostenibilitat.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost:
39.1: recursos propis
39.2: 2.000 €

Àmbit d’actuació:

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

39.1. Aprovació de l’Ordenança de mobilitat
personal.

39.2. Campanyes de sensibilització.

Indicadors d’avaluació: ● Aprovació de l’Ordenança.
● Número de campanyes de sensibilització realitzades.
● Número de persones estimades destinatàries de les propostes (per

proposta i anual).
● Impacte de les campanyes de sensibilització.
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Actuació 40 Tren d’Artà

Descripció: el tren de Llevant està en les nostres prioritats: un tren electrificat, compatible amb la via
verda i que passi per l’Hospital de Manacor. S’ha de cercar el consens de les administracions
supramunicipals perquè pugui ser una realitat.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost: sense pressupost

Àmbit d’actuació: Àrea de Mobilitat

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

40.1. 16/10/2019: trasllat d’aquesta demanda a
la presidenta del Govern.

09/03/2020: reunió amb Marc Pons.

01/12/2020: reunió amb Marc Pons.

40.2. Possibles accions de reivindicació amb
motiu de l’arribada fa 100 anys a Artà.

Indicadors d’avaluació: ● Número d’actuacions fetes en aquest sentit, per any.
● Èxits aconseguits, segons els proposats.
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Actuació 41 Campanyes de civisme

Descripció: s’han d’impulsar diverses campanyes per promoure el civisme a tot el municipi, en funció
de les diferents necessitats.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost: 2.000 €

Àmbit d’actuació:
Àrea de Transparència, Participació Ciutadana i Comunicació
Transversal (en funció del contingut de la campanya)

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

41.1. Campanya de conscienciació sobre la
Covid-1.

41.2. Compra al comerç local.

Indicadors d’avaluació: ● Número d’actuacions executades en aquest sentit, per any.
● Número de persones estimades destinatàries de les propostes (per

proposta i anual).
● Impacte de la campanya.
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Actuació 42 Ronda de circumval·lació de ses Pesqueres

Descripció: la ronda de circumval·lació de ses Pesqueres ha de ser una realitat aquesta propera
legislatura. S’ha de pressionar i donar suport al Consell de Mallorca perquè sigui així.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost: sense pressupost

Àmbit d’actuació:
Àrea d’Urbanisme i Planejament
Àrea de Mobilitat

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

42.1. Diferents converses amb el conseller. La
franja ja ha passat la declaració d’impacte
ambiental. Ara s’ha de contractar el projecte
d’execució, segons la conversa de dia
29-05-2020.

42.2. Reunió amb directora insular de Carreteres
el 21/09/2020.

Indicadors d’avaluació: ● Número d’actuacions fetes en aquest sentit, per any.
● Èxits aconseguits, segons els proposats.
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Actuació 43 Garantia del dret bàsic a l’habitatge

Descripció: s’ha d’estudiar la situació de l’habitatge al municipi i facilitar el dret bàsic a l’habitatge.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost:

Àmbit d’actuació:
Àrea de Serveis Socials
Àrea d’Urbanisme

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

43.1. Estudi sobre l’habitatge, temporalització i
pressupost de les actuacions.

43.2. Lloguer d’un habitatge per a situacions de
necessitat.

Indicadors d’avaluació: ● Número d’actuacions executades en el marc de la Llei, per any i
comparades amb les previstes (durant l’any) i amb les que queden
per fer en total.
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Actuació 44 Creació d’una bossa d’horts en desús per a la ciutadania

Descripció: s’ha de crear una borsa d’horts que no s’utilitzen i, amb l’acord previ amb la propietat,
posar-los a disposició de la ciutadania.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost: pendent d’actuació

Àmbit d’actuació:
Àrea de Medi Ambient
Àrea d’Urbanisme
Àrea de Serveis Socials

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

44.1. Creació d’un primer llistat dels horts que es
podrien utilitzar.

44.2. Crear un reglament d’ús.

44.3. Posada a disposició de la ciutadania.

Indicadors d’avaluació: ● Número d’horts interessats en participar.
● Número de persones interessades en ser beneficiàries del projecte.
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Objectiu estratègic 4.2. Protegir i posar en valor el patrimoni natural, paisatgístic, arqueològic
i històric a través de l’autogestió dels seus recursos.

Actuació 45 Oficina del Parc de Llevant

Descripció: s’ha de seguir proposant la ubicació de l’oficina del Parc de Llevant dins el poble.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost: sense pressupost

Àmbit d’actuació: Àrea de Medi Ambient

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

45.1. Reunió amb el conseller el 04/10/2019.

45.2. Oferiment, una vegada més, d’un espai per
apropar el Parc.

Indicadors d’avaluació: ● Número d’actuacions executades en aquest sentit, per any.
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Actuació 46 Ampliació del Parc Natural de Llevant

Descripció: s’ha de treballar perquè sigui efectiva l’ampliació del Parc Natural de Llevant que va
aprovar el Ple de l’Ajuntament d’Artà durant la darrera legislatura i que es va aprovar de forma inicial al
Consell de Govern el passat 12 d’abril.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost: no hi ha pressupost

Àmbit d’actuació:
Àrea de Medi Ambient
Àrea d’Urbanisme i Planejament

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

46.1. Reunió amb el conseller Mir el 04/10/2019.

46.2. Reunió amb el conseller Mir el 12/01/2021.

46.3. Moció en el Ple municipal on es tracta
l’ampliació del Parc Natural (25/01/2021).

46.4. D’altres actuacions en aquest sentit.

Indicadors d’avaluació: ● Número d’actuacions executades en aquest sentit, per any.
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Actuació 47 Gestió i foment del patrimoni arqueològic i històric

Descripció: s’ha de desenvolupar el Pla quinquennal en matèria de patrimoni arqueològic aprovat al
plenari del mes de març de 2018. En matèria de patrimoni històric, s’ha d’acabar el projecte de
Bellpuig i s’ha d’aconseguir el suport del Consell de Mallorca (CIM) en un programa de gestió i
promoció integral del nostre patrimoni històric.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost:
2020 2021 2022 2023

47.1:
47.2:
47.3:
47.4:

22.532 €
5.668 €

25.000 €

Àmbit d’actuació:
Àrea d’Educació i Patrimoni
Àrea d’Acció i Promoció d’Activitats Culturals

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

47.1. Tercera fase del Pla quinquennal.

47.2. Presentació del llibre.

47.3. Reivindicació de la inversió al Monestir de
Bellpuig.

47.4. Reivindicació del projecte de Miquel
Barceló.

Indicadors d’avaluació: ● Número d’actuacions executades en el marc quinquennal, en relació
a les previstes (per any).
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Actuació 48 Llei de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears

Descripció: s’ha de donar compliment a l’acord del Ple de 24 de setembre de 2018 pel que fa al
compliment de la Llei de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost: 2020 2021 2022 2023

20.000 €

Àmbit d’actuació:
Àrea de Patrimoni
Batlia

Propostes concretes:

2S
20
20

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

48.1. Monument i creu als caiguts, ubicat devora
les murades de Sant Salvador.

48.2. A l’Ajuntament d’Artà (1942), hi podem trobar
dos vitralls amb simbologia religiosa, que, si bé en
un primer moment poden semblar no tenir cap
relació amb el bàndol feixista de la guerra civil o de
la dictadura franquista, el cert és que formaven part
del conjunt de vitralls originals dels anys quaranta.

Indicadors d’avaluació: ● Número d’actuacions executades en el marc de la Llei, per any i
comparades amb les previstes (durant l’any) i amb les que queden
per fer en total.
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Actuació 49 Millora de la gestió dels torrents

Descripció: s’ha d’instar la DG de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient a trobar un
marc comú de treball per millorar la gestió dels torrents del nostre municipi.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost: sense pressupost

Àmbit d’actuació:
Àrea de Medi Ambient
Batlia

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

49.1. Moció aprovada pel Ple.

49.2. Seguiment del projecte “Ribera de torrents”
per part de Sembrant Futur.

Documents relacionats:

Moció aprovada per Ple de 28 de setembre de 2020

Projecte “Ribera de torrents”

Actuació lligada amb “Impulsam Artà”

Indicadors d’avaluació: ● Número d’actuacions fetes en aquest sentit, per any.
● Èxits aconseguits, segons els proposats.

74

http://arta.cat/images/ORDE_DEL_DIA/10_MOCIO_EQUIP_GOVERN_RECURSOS_HIDRICS.pdf


Pla d’Acció Municipal 2020 - 2023

Eix 5. Un poble en transició ecològica

Objectiu estratègic 5.1. Treballar per esdevenir un poble més resilient, sostenible i
autogestionable en el consum energètic i reduir, així, la dependència cap en aquest sector

Actuació 50
Pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC) i Pla

d’estalvi i optimització de l’energia (PEOE)

Descripció: s’ha de redactar el Pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC) i un pla
d’estalvi i optimització de l’energia que es consumeix, a més de crear la figura del gestor o gestora
energètic municipal.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost:
● Redacció del PAESC: 17.545 €
● Contracte Ecoo: 13.890 €

Àmbit d’actuació:
Àrea de Medi Ambient
Àrea d’Urbanisme

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

50.1. Redacció i aprovació del PAESC.

50.2. Creació de la figura del gestor o gestora e
ergètic.

50.3. Contracte Ecoo.

50.4. Implantació del PAESC.

Document relacionat:

Projecte del PAESC
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Indicadors d’avaluació: ● Número d’accions del Pla executades, per any i comparades amb les
previstes.

● Èxits aconseguits, segons els proposats.
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Actuació 51 Xarxa d’autoconsum energètic municipal autogestionable

Descripció: s’ha d’estudiar la possibilitat de crear una xarxa d’autoconsum municipal autogestionable
i, també, de crear una empresa instal·ladora municipal.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 
 
Període de realització: 2S

2020
1S

2021
2S

2021
1S

2022
2S

2022
1S

2023

Pressupost: recursos propis

Àmbit d’actuació:
Àrea d’Urbanisme
Àrea de Medi Ambient

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

51.1. Preparació dels estudis pertinents

51.2. Creació de la xarxa

Indicadors d’avaluació: ● Realització dels estudis pertinents.
● Creació de la xarxa.
● Número de reunions/intercanvis fets entre Urbanisme i Medi Ambient

al respecte.
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Objectiu estratègic 5.2. Millorar la gestió i el consum de residus, de l’aigua i potenciar la
repoblació de la fauna

Actuació 52 Deixalleria, punt de recollida de residus

Descripció: s’han de fer unes instal·lacions de deixalleria en condicions i adequades a la normativa,
on tota la ciutadania trobi un punt de recollida dels residus que es generen a casa i que no s’inclouen
en el servei porta a porta.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost: 700.000 €

Àmbit d’actuació:
Àrea de Medi Ambient
Àrea d’Urbanisme i Planejament

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

52.1. Tramitació dels permisos pertinents.

52.2. Buscar fonts de finançament.

Indicadors d’avaluació: ● Actuació executada segons la normativa (fer el seguiment de la
tramitació: a quants d’organismes ha d’anar i a quants ha estat
favorable).

● Número de fonts de finançament que han estat exitoses,
comparades amb les sol·licitades.

● Quantia dels diners obtinguts, comparació amb el que es necessita.
● Enquesta de satisfacció ciutadana.
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Actuació 53 Programa de prevenció i gestió de residus

Descripció: s’ha de desenvolupar el Programa de prevenció i gestió de residus de l’Ajuntament d’Artà,
aprovat al Ple del mes de març de 2019, i s’ha de treballar per aconseguir el tractament de la fracció
orgànica dels RSU a Artà.

Estat de l’actuació:
vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 
 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al

termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost:
2020 2021 2022 2023

63.800 € 53.900 €

Àmbit d’actuació: Àrea de Medi Ambient

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

53.1. Actuacions lligades en el programa de
prevenció i gestió de residus.

Document relacionat:

Programa de prevenció i gestió de residus d’Artà

Indicadors d’avaluació: ● Accions executades segons el Pla de gestió de residus.
● Enquesta de satisfacció ciutadana.
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Actuació 54 Pla estratègic de gestió integral del cicle de l’aigua

Descripció: s’ha de seguir desenvolupant el Pla estratègic de gestió integral del cicle de l’aigua a Artà,
que ha de servir per poder fer una bona planificació i solucionar, progressivament, la problemàtica
actual de l’aigua. Els objectius del Pla estratègic són: garantir la disponibilitat del recurs; incrementar el
rendiment de la xarxa, com a mínim fins al 70 % al 2023; incrementar els ingressos destinats a gestió
de l’aigua; i subministrar aigua a tots els nuclis.

Estat de l’actuació:

vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 

 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al
termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost: 2020 2021 2022 2023

265.340 €
401.000 €

Àmbit d’actuació:
Àrea de Medi Ambient
Àrea d’Urbanisme

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

55.1. Pressupostos participatius de 2019.

55.2. Definició d’actuacions per a 2021.

55.3. Desenvolupament de les accions definides.

55.4. Definició de les actuacions per a 2022.

55.5. Desenvolupament de les accions definides.

Document relacionat:

Pla estratègic del cicle de l’aigua
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Indicadors d’avaluació: ● Número d’actuacions fetes en aquest sentit, per any.
● Èxits aconseguits, segons els proposats.
● Número d’actuacions definides per a 2022.
● Èxits aconseguits, segons els proposats.
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Actuació 55
Reglament dels serveis de proveïment d’aigua potable i de

clavegueram

Descripció: s’ha d’implementar, plenament, el Reglament del serveis de proveïment d’aigua potable i
de clavegueram, aprovat al plenari del mes de febrer de 2019.

Estat de l’actuació:

vol dir realitzat;   vol dir iniciat i pendent d’acabament; i  no realitzat en l’any previst. 

 realitzat fora del termini previst    iniciat fora del termini previst   no executat l’any següent al
termini previst. 

Període de realització: 2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

Pressupost: recursos propis

Àmbit d’actuació: Batlia

Propostes concretes:

2S
2020

1S
2021

2S
2021

1S
2022

2S
2022

1S
2023

55.1. Definició de les actuacions per a 2021.

55.2. Desenvolupament de les accions definides.

55.3. Definició de les actuacions per a 2022.

55.4. Desenvolupament de les accions definides.

Indicadors d’avaluació: ● Número d’actuacions fetes en aquest sentit, per any.
● Èxits aconseguits, segons els proposats.
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