ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

ordinària
25 de març de 2019
18 hores
sala de sessions de l’Ajuntament d’Artà

Hi assisteixen:
Manuel Galán Massanet,
Maria Paula Ginard Vílchez,
Onofre Serra Vila,
Bartomeu Gili Nadal,
Maria Antònia Sureda Martí,
Manuel Rocha Barrientos,
Ana María Comas Delgado,
Magdalena Maria Fernández,
Immaculada Moreno Mayal,
Assumpció Santandreu Ginard,
Amalio Arnandis Puig,
Juan Lliteras Espinosa,

batle
regidora
regidor
regidor
regidora
regidor
regidora
regidora
regidora
regidora
regidor
regidor

Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza, secretària
No hi assisteix:
Jaume Alzamora Riera,

regidor

Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions de 14 de gener i 1 de febrer de 2019.
2. Aprovació, si s’escau, del I Pla d’igualtat entre dones i homes del municipi d’Artà 2019-2022.
3. Aprovació, si s’escau, de la signatura del Conveni entre l’Ajuntament d’Artà i el Consell de
Mallorca per al desenvolupament i l’ordenació dels serveis bibliotecaris públics municipals.
4. Aprovació, si s’escau, del Programa de prevenció i gestió de residus municipals d’Artà.
5. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’acord relativa al procediment de denominació d’una plaça
de nova construcció a Artà i d’un carrer de la Colònia de Sant Pere.
6. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’acord relativa al procediment de canvi de denominació
d’un carrer d’Artà.
7. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 3/2019.
8. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA relativa a la prevenció
de residus: prohibició de les bosses de plàstic d’un sol ús.
9. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de febrer de 2019.
10. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions de 14 de gener i 1 de febrer de 2019
En acompliment d’allò que disposen l’article 97.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal

i de règim local de les Illes Balears, i l’article 91.1 del Reglament d’organització i funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el batle
demana als membres de la corporació si algú té alguna observació a fer sobre l’acta de 14 de gener i
l’acta d’1 de febrer de 2019, de la qual se n’ha expedit, prèviament, una còpia de l’esborrany a cada
regidor per al seu coneixement, rectificació d’errades o possible formulació d’al·legacions, si
s’escau.
Els reunits acorden, per unanimitat, essent tretze el nombre legal de membres del consistori i dotze
els assistents, aprovar les actes de la sessions de 14 de gener i 1 de febrer de 2019.
2. Aprovació, si s’escau, del I Pla d’igualtat entre dones i homes del municipi d’Artà 20192022
La portaveu d’AA, Sra. Comas, explica la proposta, que, copiada literalment, diu.
<<Vist que a la sessió del Ple de 25 de gener de 2016 es va acordar, per unanimitat, adherir-se al
Pacte ciutadà per una Mallorca lliure de violències masclistes, promogut per la Direcció Insular
d’Igualtat del Consell de Mallorca.
Vist que l’adhesió al Pacte esmentat ens compromet, als governs locals dins les nostres
competències, a l’elaboració d’un pla d’igualtat de gènere.
Vist que l’Ajuntament d’Artà, encapçalat pel Departament de Serveis Socials, ha elaborat el I Pla
d’igualtat entre homes i dones del municipi d’Artà 2019-2022;
Vist que la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes té la finalitat de fer efectiu el
dret a la igualtat real i efectiva de les dones i els homes, establir i regular mecanismes i dispositius,
mesures i recursos dirigits a promoure i garantir la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació per
raó de sexe, en qualsevol dels àmbits, etapes i circumstàncies de la vida.
Vist que les competències de les administracions publiques d’àmbit local s’estableixen en la
Llei 7/1985, de les bases del règim local, i l’article 28 esmenta expressament que “Els municipis
poden dur a terme activitats complementàries de les pròpies d’altres administracions publiques i, en
particular, les relatives a l’educació, la cultura, la promoció de la dona, l’habitatge, la sanitat i la
protecció del medi ambient”.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Aprovar el I Pla d’igualtat entre homes i dones del municipi d’Artà 2019-2022.
2. Trametre aquest acord a la Direcció Insular d’Igualtat del Consell de Mallorca i a l’Institut Balear
de la Dona.>>
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, agraeix a la portaveu d’AA que els deixàs participar en aquest
tema. Diu que hi votaran a favor.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, demana si l’Ajuntament té les armes i els doblers per desenvolupar
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aquest pla. Demana si hi ha participat el Col·legi Sant Salvador.
La Sra. Comas contesta afirmativament.
El Sr. Lliteras exposa que ell no té per què demanar disculpes per haver nascut home. A més, diu
que ell entén que un violador és un violador; que un assassí és un assassí, i que un maltractador és
un maltractador.
La Sra. Comas agraeix la intervenció del portaveu del PP. Diu que aquest tema és un compromís
polític i econòmic, que s’ha de fer un esforç pressupostari i que hi ha una partida específica.
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat:
1. Aprovar el I Pla d’igualtat entre homes i dones del municipi d’Artà 2019-2022.
2. Trametre aquest acord a la Direcció Insular d’Igualtat del Consell de Mallorca i a l’Institut Balear
de la Dona.
3. Aprovació, si s’escau, de la signatura del Conveni entre l’Ajuntament d’Artà i el Consell de
Mallorca per al desenvolupament i l’ordenació dels serveis bibliotecaris públics municipals
La regidora de Cultura, Sra. Ginard, explica la proposta, que, copiada literalment, diu:
<<El Ple del Consell de Mallorca de 8 de novembre de 2018 va aprovar el Reglament del Sistema
Insular de Biblioteques Públiques de Mallorca (BOIB núm. 146, de 22 de novembre de 2018), que
desplega la Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de les Illes Balears.
La Llei esmentada atorga als consells insulars els serveis de suport a la lectura pública d’àmbit
insular, entre d’altres competències, amb la finalitat de prestar assistència i cooperació a les
biblioteques integrades en el Sistema Insular de Biblioteques Públiques de Mallorca.
Per la seva banda, el Reglament regula el conveni com a figura que estableix el suport que rebrà
cada tipologia de biblioteca inclosa en el Sistema.
El Consell Executiu de 5 de desembre de 2018 va aprovar el conveni entre els ajuntaments de
Mallorca i el Consell de Mallorca per desenvolupar i ordenar els serveis bibliotecaris públics
municipals.
D’altra banda, Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller de Cultura, Patrimoni i
Esports del Consell de Mallorca, ha fet arribar el conveni esmentat perquè aquest ajuntament el
valori i l’elevi a l’aprovació del Ple d’aquesta corporació per poder-lo signar, si ho considera
convenient.
Per tot això, es proposa al Ple que adopti els següents
ACORDS:
1. Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament d’Artà i el Consell de Mallorca per al desenvolupament i
l’ordenació dels serveis bibliotecaris públics del municipi.
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2. Autoritzar el batle a signar aquest Conveni.
3. Notificar l’acord al Servei de Biblioteques i al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del
Consell de Mallorca.>>
El regidor d’UIA, Sr. Arnandis, diu que estan a favor de la proposta; fins i tot, explica, havien
presentat una moció en aquest sentit.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, demana quantes persones té l’Ajuntament en nòmina destinades a
la biblioteca i quantes es necessiten per desenvolupar el Conveni.
La Sra. Ginard li contesta que tenen dues persones en nòmina que treballen a la Biblioteca i que es
necessita una auxiliar a mitja jornada per desenvolupar el Conveni.
El batle li diu que això no vol dir que es contracti un auxiliar a mitja jornada; li diu que es
reorganitzarà la feina que es té a l’Ajuntament.
A continuació, els reunits acorden, per unanimitat:
1. Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament d’Artà i el Consell de Mallorca per al desenvolupament i
l’ordenació dels serveis bibliotecaris públics del municipi.
2. Autoritzar el batle a signar aquest Conveni.
3. Notificar l’acord al Servei de Biblioteques i al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del
Consell de Mallorca.
4. Aprovació, si s’escau, del Programa de prevenció i gestió de residus municipals d’Artà
La portaveu d’AA, Sra. Comas, explica la proposta, que, copiada literalment, diu:
<<Vist que l’Ajuntament d’Artà va implementar el sistema de recollida de residus porta a porta
l’any 2014 amb molt d’èxit, de manera que es va passar d’un percentatge de recollida selectiva d’un
12,6 % l’any 2013 a un 58,3 % l’any 2018;
Vist que durant els anys 2017 i 2018 va davallar el percentatge de reciclatge i va augmentar la
producció de residus, per la qual cosa l’Ajuntament d’Artà es va proposar elaborar un programa de
prevenció i gestió de residus;
Vist que l’any 2018 la Conselleria de Medi Ambient va treure una ordre de subvencions i que, entre
les activitats que subvencionava, hi havia l’elaboració de programes de prevenció, per la qual cosa
l’Ajuntament d’Artà no ha hagut d’invertir del pressupost propi, sinó que ho ha fet gràcies a una
subvenció;
Vist que, amb l’aprovació d’aquest Pla, l’Ajuntament tendrà un full de ruta organitzat de totes les
accions que cal dur a terme en els propers anys per millorar en el reciclatge i sobretot prevenir la
producció;
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Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Aprovar el Programa de prevenció i gestió de residus municipals d’Artà elaborat pel Departament
de Medi Ambient de l’Ajuntament i finançat per la Conselleria de Medi Ambient.
2. Trametre aquest acord al Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Artà.>>
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, diu que aquest punt és un bon punt de partida. Diu que el Pla,
però, els genera una sèrie de dubtes. Opina que hauria estat interessant tenir en compte l’opinió dels
comerciants abans d’aprovar el Programa. Demana si el Programa està subvencionat i les seves
actuacions. Finalment, demana deixar el punt damunt la taula.
La Sra. Comas li diu que el Programa està subvencionat.
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, diu que és un programa molt ampli, que no han tengut temps per
estudiar-lo i que, per això, diu que s’abstendran en la votació.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que el municipi d’Artà recicla molt. Considera que és molt
còmode dir al poble que és molt fàcil reciclar, però allò que no és tan fàcil per a l’Equip de Govern
és canviar el punt verd de la Colònia de Sant Pere. Explica que, a d’altres pobles, tenen els
contenidors a l’entrada dels pobles. A Artà, tenen personal en el Punt Verd que controla el
reciclatge. Diu que allò que l’indigna és que, després que la gent fa la feina de reciclar, quan el
camió retira els residus, després els aboqui en altres camions on s’aboquen tot tipus de residus.
La Sra. Comas diu a UIA que li pareix molt bé que tenguin el Programa com a punt de partida. No
comparteix que s’hagués de comunicar als comerços per saber la seva opinió. Quant a una sèrie de
millores noves, diu que hi ha col·legis i associacions que els estan demanant començar a dur a terme
aqueixes millores. El sector empresarial també els demana totes les mesures a aplicar en aquest
tema. Explica que han volgut fer un programa en matèria de gestió de residus, en lloc d’anar
presentant mocions diverses.
Així mateix, la Sra. Comas diu al portaveu del PP que l’Ajuntament és el responsable de dur a
terme el Programa.
La Sra. Moreno diu que ara els ha donat una informació que no surt en el Programa. Reitera que els
ha demanat deixar el punt damunt la taula.
Seguidament, els reunits acorden, per 7 vots a favor (PSOE, PI i AA) i 5 abstencions (UIA i PP):
1. Aprovar el Programa de prevenció i gestió de residus municipals d’Artà elaborat pel Departament
de Medi Ambient de l’Ajuntament i finançat per la Conselleria de Medi Ambient.
2. Trametre aquest acord al Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Artà.
5. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’acord relativa al procediment de denominació d’una
plaça de nova construcció a Artà i d’un carrer de la Colònia de Sant Pere
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El batle explica la proposta, que, copiada literalment, diu.
<<FETS
1. La Batlia va manifestar la necessitat de posar nom a dues vies o espais públics que no en tenen,
concretament, a una plaça de nova construcció a Artà i a un carrer de la Colònia de Sant Pere, per a
la qual cosa es va proposar fer un procés participatiu en el qual la ciutadania pogués fer propostes i,
després, votar les que trobàs oportunes.
2. Una vegada finalitzat el procés participatiu esmentat al punt anterior, les denominacions que
resultaren elegides varen ser «plaça de Margalida Perelló Tous» per a la plaça d’Artà i «carrer de
Nuredduna» per a la via de la Colònia de Sant Pere.
3. Així mateix, tal com disposa l’article 14.2 de la Llei 1/2016, de 3 de febrer, de modificació de la
Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, es va demanar a la
Comissió Tècnica d’Assessorament Lingüístic (CTAL), de la Universitat de les Illes Balears, que
emetés els informes corresponents sobre les denominacions «plaça de Margalida Perelló Tous» i
«carrer de Nuredduna», segons els quals no hi ha cap impediment per incorporar-les al nomenclàtor
de carrers del municipi.
LEGISLACIÓ APLICABLE
- L’article 75 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual es desplega el Reglament de
població i demarcació territorial de les entitats locals.
- Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de
gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de
Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre
instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal.
- L’article 14.2 de la Llei 1/2016, de 3 de febrer, de modificació de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de
normalització lingüística a les Illes Balears.
Per tot això, propòs al Ple de l’Ajuntament d’Artà que adopti els següents
ACORDS:
1. Aprovar la denominació «plaça de Margalida Perelló Tous» per a la plaça de nova construcció al
nucli d’Artà i la de «carrer de Nuredduna» per a la via de la Colònia de Sant Pere que no té nom, les
quals s’han d’incorporar en el nomenclàtor de carrers del municipi.
2. Notificar aquestes noves denominacions a totes les persones que puguin resultar afectades.
3. Notificar a les administracions públiques interessades i a les entitats, les empreses i els
organismes que puguin resultar afectats.>>
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, diu que considera que la representació que ha participat en el
procediment no representa a Artà.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que opina el mateix que ha dit la portaveu d’UIA. A més,
aprofitant aquest punt, diu que li agradaria molt que, com que s’han d’encarregar plaques per al
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nom de la plaça i el carrer, es faci una volta pel poble i es rehabilitin els noms dels carrers que s’han
espenyat salvatgement.
A continuació, els reunits acorden, per unanimitat:
1. Aprovar la denominació «plaça de Margalida Perelló Tous» per a la plaça de nova construcció al
nucli d’Artà i la de «carrer de Nuredduna» per a la via de la Colònia de Sant Pere que no té nom, les
quals s’han d’incorporar en el nomenclàtor de carrers del municipi.
2. Notificar aquestes noves denominacions a totes les persones que puguin resultar afectades.
3. Notificar a les administracions públiques interessades i a les entitats, les empreses i els
organismes que puguin resultar afectats.
6. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’acord relativa al procediment de canvi de
denominació d’un carrer d’Artà
El batle explica que, en les comissions informatives, varen decidir fer aquest tema en dos
expedients. Proposa retirar el punt de l’ordre del dia i que la ciutadania triï el canvi del nom del
carrer.
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, diu que és veritat que hi ha un compromís amb el municipi
d’Hinojosa del Valle.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que en el municipi de Hinojosa del Valle hi ha un carrer que es
diu Artà, considera de justícia posar el nom d’Hinojosa del Valle a un carrer d’Artà. Diu que els
pareix correcte que ho triï la ciutadania.
Seguidament, el batle retira aquest punt de l’ordre del dia.
7. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 3/2019
El portaveu d’El PI, Sr. Gili, explica la proposta, que, copiada literalment, diu:
<<Davant la presentació de factures en el departament pendents d’aplicació.
Atès l’informe d’Intervenció, on consta que, en aplicació de l’article 60.2 del Reial decret 500/1990,
de 20 d’abril, el reconeixement d’obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol
causa, no ho haguessin estat en aquell a què corresponien, és competència del Ple de la corporació i
que, en aquest cas concret, és possible la seva realització.
De conformitat amb el que s’exposa, propòs al Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Aprovar el reconeixement dels crèdits per l’import total de 18.641,97 €, els quals figuren en la
relació annexa a la qual es remet (rel. 00006-2019).
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2. Aplicar, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2019, els crèdits corresponents, i amb càrrec a les
partides respectives.>>
La regidora d’UIA, Sra. Maria, diu que ja s’han aprovat tres expedients de reconeixement
extrajudicial; opina que s’hagués pogut tenir en compte en el pressupost de l’any 2018. Diu que hi
votaran en contra.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que s’abstendrà en la votació.
El Sr. Gili diu que no són decisions polítiques. Comenta que en l’any 2012 es va aprovar un
expedient i 3 expedients en l’any 2013. Finalment, diu que no es tracta de la ideologia de l’Equip de
Govern ni la del regidor d’Hisenda.
A continuació, els reunits acorden, per 7 vots a favor (PSOE, PI i AA), 4 vots en contra (UIA) i 1
abstenció (PP):
1. Aprovar el reconeixement dels crèdits per l’import total de 18.641,97 €, els quals figuren en la
relació annexa a la qual es remet (rel. 00006-2019).
2. Aplicar, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2019, els crèdits corresponents, i amb càrrec a les
partides respectives.
8. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA relativa a la
prevenció de residus: prohibició de les bosses de plàstic d’un sol ús
La regidora d’UIA, Sra. Maria, explica la moció, que, copiada literalment, diu:
<<Vivim rodejats de plàstics i la bossa de plàstic d’un sol ús és un símbol emblemàtic de la cultura
de l’usar i tirar, de l’abús dels recursos. A la Unió Europea la mitjana de consum de bosses de
plàstic és de 176 bosses per persona i any. Hem de començar a aplicar mesures per reduir el seu ús.
Tothom és ben conscient que aquesta cultura i aquestes pràctiques del malbaratament han d’acabar.
El consum responsable s’ha d’imposar i nosaltres, que vivim a una illa, no podem posposar-ho més.
Actualment, les bosses de plàstic suposen un problema mediambiental de primer ordre: tarden
centenars d’anys en descompondre’s de forma natural, generen problemes en el clavegueram, en els
cursos d’aigua i danyen la fauna marina. Cada bossa, en la seva fabricació, emet uns 4 grams de
CO2 que contribueixen al canvi climàtic. Els plàstics són per sempre, tarden entre 100 i 400 anys en
degradar-se. A diferència de la matèria orgànica, el plàstic no “desapareix” mai en la naturalesa i
s’acumula en el medi ambient, i en particular en els oceans. A Mallorca estimam la terra, la mar, les
platges…, però sovint les veim cobertes de plàstics, que provenen de les nostres pròpies mans, de
les nostres accions.
Però els efectes no només són visuals. Quan el plàstic arriba a la mar, la llum solar, l’aigua salada i
les onades el desintegren en fragments diminuts. La fauna marina, peixos o larves acaben menjant
aquests plàstics diminuts, pensant que és zooplàncton, el seu aliment natural. A més de l’efecte
pervers per al medi marí, ens podem acabar menjant la bossa de plàstic que hem tirat, literalment.
L’efecte bumerang està servit. La contaminació és un problema d’anada i tornada.
A més a més, Artà viu de cara a la mar, on el turisme i l’ús social del litoral és molt important. Per
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això, és fonamental reduir la contaminació de les nostres aigües i evitar els efectes ambientals de la
presència de plàstics a les nostres costes. Alguns dels nostres veïns marítims ja han fet passes
endavant. El Marroc i França ja han prohibit les bosses d’un sol ús i Formentera en va ser pionera a
l’Estat, prohibint-les al 2014.
La normativa europea ens obliga a implantar mesures els propers anys per reduir les bosses de
plàstic lleugeres, d’un sol ús (Directiva europea 2015/720 del Parlament europeu i del Consell, de
29 d’abril de 2015, per la qual es modifica la Directiva 94/62/CE, en referència a la reducció del
consum de bosses de plàstic lleugeres). Per tant, els ajuntaments tenim l’obligació, no sols ètica,
sinó també legal, de prendre partit per reduir-les.
La Llei estatal de residus (Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats) també ens
remet, a totes les administracions, a posar en marxa mesures i plans de prevenció de residus, és a
dir, reduir el nombre de residus que produïm, i el plàstic n’és un d’ells.
La cooperació entre el sector comercial i l’Ajuntament ha de ser un eix clau per treballar la
prevenció de residus. Eliminar les bosses de plàstic lleugeres i d’un sol ús que es reparteixen als
establiments comercials té efectes positius per a tothom. Incrementam les bones pràctiques en favor
del medi ambient i implicam la societat en la prevenció de residus. Per altra banda, el sector
comercial, amb aquesta pràctica sostenible, se sumaria activament a la protecció del medi ambient,
essent un sector econòmic de referència, tant per a veïns com per a visitants del municipi.
Per tots aquests motius, Unió Independents d’Artà proposa al Ple de l’Ajuntament que adopti el
següent
ACORD:
1. Instar l’Equip de Govern a actualitzar la normativa municipal sobre residus i a incorporar-hi:
a) Plans de prevenció de residus per tal de reduir la quantitat de residus que es generen al municipi.
b) Prohibició, de forma immediata, del vidre a les platges del municipi, per garantir la seguretat i
protegir el medi ambient.
c) Prohibició de les bosses de plàstic d’un sol ús (lleugeres, especificar que són les que es
distribueixen en els establiments i comerços) i desenvolupar al 2019 un pla de transició per eliminar
les bosses de plàstic no compostables i implantar les bosses compostables, biodegradables, de paper
o altres ecològiques. Aquest pla de transició serà consensuat amb el sector comercial.
d) Millora i augment de mesures i accions d’educació i implicació social envers la bona gestió dels
residus de veïns, empreses i administració pública.>>
Seguidament, la regidora d’UIA, Sra. Maria, retira els apartats a i d del punt 1 de la part dispositiva,
perquè estan prevists en el programa aprovat en aquest plenari, però diu que manté els apartats b i c
del mateix punt 1 de la part dispositiva.
La portaveu d’AA, Sra. Comas, diu que ha fet el que els va dir la primera vegada que varen xerrar
d’aquest tema. Explica que intenta fer una feina coherent que es pugui dur a terme. Diu que varen
esperar que es publicàs la Llei de residus per redactar i aprovar el programa.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, insisteix en l’eliminació del vidre a totes les platges.
El batle llegeix l’article 13 de l’Ordenança de neteja i la regidora Sra. Maria li diu que l’Ordenança
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esmentada prohibeix tirar vidre a les platges i que aquesta moció tracta de prohibir dur vidre a les
platges.
Tot seguit, els reunits voten la moció, la qual, per 4 vots a favor (UIA), 7 vots en contra (PSOE, PI i
AA) i 1 abstenció (PP), no s’aprova per manca de quòrum en la votació.
9. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mes de febrer de 2019
A continuació, es dona compte de les resolucions de Batlia corresponents al mes de febrer de 2019.
Seguidament, els reunits, per assentiment unànime, es donen per assabentats.
10. Precs i preguntes
La secretària informa que el PP i UIA han presentat escrits de precs i preguntes, els quals es
llegeixen a continuació.
PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL PP
1. Ens poden dir quins resultats ha donat la campanya informativa per eliminar els excrements
d’animals a la via pública?
Resposta: No ha acabat la campanya i, per tant, encara és prest per veure els resultats.
2. Acabam la legislatura i no sabem res de:
- La responsabilitat de l’exarquitecte municipal respecte al tema del Teatre.
Resposta: És un tema encara amb procés judicial obert.
- Les Murades de Sant Salvador.
Resposta: Sí que en sabem: tenim sentència favorable a nosaltres, la qual està recorreguda al
Suprem. Per tant, l’Ajuntament ha fet tot el que havia de fer per defensar el seu patrimoni públic.
- L’entrada a Artà venint del camp de futbol, que està en un estat lamentable: mur caigut, sense
senyalització als vespre, senyals vells i obsoletes…
Resposta: No en tenim aquesta percepció, però sí que és veritat que tot es pot millorar.
3. Atès que en el darrer plenari ens varen dir que arreglarien el tema dels fanals encesos a deshora i
encara hi estan encesos, ens han fallat. Pensen posar-hi remei aviat o haurem d’esperar a la pròxima
legislatura?
Resposta: L’any passat ja ens va fer aquesta pregunta i li diguérem que tot aquest sistema ve
controlat per un dispositiu de cèdules.
4. Ens poden dir si hi haurà un carril bici i un de vianants en els dos sentits del nou pont d’en
Pentinat i si aquest carril bici arribarà fins a Can Picafort?
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Resposta: El nou pont de Can Pentinat tendrà les mateixes prestacions que tenia l’anterior.
5. Atès que en el darrer plenari se’ns va dir que es posarien a arreglar ja les llambordes del carrer
de Ciutat i les filloles de la plaça del Conqueridor, també ens han fallat. Quan s’haurà solucionat
aquest tema?
Resposta: En poder.
6. Vist que s’han improvisat solars per aparcar-hi vehicles, quan pensen adequar-los?
Resposta: No s’ha improvisat res, estaven planificats per tal de donar resposta a una gran demanda
de la ciutadania. S’estan acabant de posar el elements necessaris.
7. Ens poden donar una valoració respecte a la Rua d’enguany?
Resposta: Ja fa un parell d’anys que ha minvat molt i, fins i tot, s’ha provat de canviar-la de dia, la
qual cosa tampoc no ha ajudat. Se n’ha de fer un pensament.
8. Quines possibilitats creu aquest Equip de Govern que tenen les colonieres i els coloniers per
utilitzar o fer ús de les pistes de tennis del càmping?
Resposta: Ho estam mirant, però no hem de perdre de vista que és una propietat privada.
9. Ens poden dir quantes papereres han canviat als carrers on no s’han fet obres durant aquest any?
Resposta: De moment, cap. De previstes, ara, no n’hi ha.
10. Ens poden dir quan es canviarà d’ús el pàrquing de ses Pesqueres per convertir-se en el nou
punt verd d’Artà i així poder utilitzar el solar on ara hi ha el punt verd per a activitats esportives?
Resposta: S’està acabant de fer el projecte, després buscarem finançament i ho canviarem.
11. Hi ha camins aferrats als torrents devora de ses Pesqueres sufragats pels seus veïnats. Com se’ls
poden retornar els doblers? Quines possibilitats tenen que se’ls retornin?
Resposta: No sé a quins camins es refereixen, però, si vol, després en xerram i miram com ho
podem arreglar, sempre que siguin camins públics.
12. Ens poden dir per quin motiu es fan les obres al monestir de Bellpuig sense haver-hi un camí
per on puguin passar els vehicles que han de dur material a aquestes obres? Que nosaltres
sapiguem, només hi ha un camí de vianants.
Resposta: Perquè no s’ha pogut arribar a un acord amb el propietari de la finca de Bellpuig. Però
s’hi estan fent les obres.
13. Ens poden dir per a quan el punt verd de la Colònia de Sant Pere?
Resposta: Quan acabi la tramitació de la modificació de les NS de la parcel·la en qüestió.
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14. Estan assabentats que hi ha material sòlid a la depuradora, fins i tot hi ha herba damunt el
safareig, i de l’olor que fa? Pensen posar-hi remei?
Resposta: Ho podem comunicar a les administracions competents.
15. Ens poden dir com està el tema de les targetes per usar el Parc Verd d’Artà?
Resposta: Des del Departament de Medi Ambient i el Departament d’Informàtica estan fent feina
per activar-la.
16. Per a quan la bassa des Racó?
Resposta: Segons la conversa que vaig tenir la setmana passada, em varen dir que la instal·lació
de Gesa ja està feta i que simplement s’ha de contractar. Això és el que em varen dir i jo li
trasllat el que m’han dit. De tota manera, he de dir que, de forma periòdica, hi vaig insistint.
17. Per a quan la nova depuradora de la Colònia de Sant Pere?
Resposta: Aquesta pregunta va relacionada amb la pregunta 13 que m’ha fet.
18. Ens poden dir com van les obres del tanatori de la Colònia de Sant Pere?
Resposta: No van tan ràpides com voldríem, però entenc que el temps màxim que tenen per fer
les obres es complirà.
19. Quan entrarà en funcionament la grua municipal?
Resposta: Confiem que prest.
20. Quin reconeixement hem fet, des d’aquest Ajuntament, als militars a l’hora del manteniment i
la retirada del pont provisional a la Ma-12 per substituir el pont d’en Pentinat?
Resposta: He donat les gràcies cada vegada que n’he tengut coneixement. De tota manera, si ho
trobau oportú, podem fer una carta d’agraïment conjunta.
21. Pensa aquest Equip de Govern fer algun acte de reconeixement als militars que han muntat,
mantingut i desmuntat aquest pont provisional, que bona tasca ha fet per a la circulació i
l’entramat comercial del nostre municipi?
Resposta: En podem xerrar i consensuar, del reconeixement que trobeu que podem fer.
22. Els han demanat permís per fer el ral·li que ha passat per Carrossa?
Resposta: No en tenc constància, ho demanaré.
23. Ha demanat aquest Equip de Govern algun ajut a la subvenció de 15.000 euros, com a mínim,
per a equipaments i edificis públics, preferentment de parcs infantils, així com dels espais d’ús
públic de titularitat municipal?
- En cas afirmatiu, per fer què?
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- En cas contrari, ens poden dir per quin motiu no ho han demanat?
Resposta: Ho demanaré.
24. Ens poden dir quins camins de titularitat municipal pensen aglomerar?
Resposta: Tots els camins que varen sofrir mals arran de la torrentada es repararan i s’aglomeraran.
25. Ens poden dir a quants d’aquests camins pensen fer-hi un reforç?
Resposta: Si em diu de quins parla, en sortirem més aviat.
26. Ens varen dir que eliminarien una barrera arquitectònica al començament de l’antiga carretera
de Ciutat, devora una tenda de fruita, hi han fet alguna actuació al respecte?
Resposta: No sé a què es refereix.
27. Ens poden dir a quina funció o a què es dedicarà o destinarà l’edifici municipal de la plaça del
Pes?
Resposta: Sí. Algunes entitats ens han demanat un local per poder fer les reunions o tenir un local i
els hi hem cedit.
[Seguidament, el portaveu del PP, Sr. Lliteras, retira la pregunta següent:
<<28. Veim que no han fet actuacions respecte als grafits o pintades a parets i façanes. Què pensen
fer al respecte? >>]
29. Atès que ho demanàrem al darrer plenari, ens poden dir si han fet l’estudi de les tapadores que
fan falta?
Resposta: No.
30. S’han adonat dels actes de vandalisme que han sofert les plaques de noms de carrers al voltant
de la zona de l’Institut? En cas afirmatiu, ens poden dir quines mesures o actuacions pensen
prendre?
Resposta: Sí que ens hem adonat. Ho denunciarem a la Guàrdia Civil i farem més vigilància.
31. Ens poden dir, en aquest plenari i a tota la ciutadania, quantes infraccions al codi de circulació
es posaren a l’any 2018, per part de la Policia Local, i quina quantitat es va recaptar?
Resposta: Encara no tenc la memòria elaborada pel cap de la Policia Local; us podré contestar un
cop finalitzada la memòria d’actuacions policials que s’està confeccionant a hores d’ara per
remetre-la a la Direcció General d’Interior.
PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA UIA
Precs
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- Volem expressar el nostre agraïment a l’Exèrcit espanyol per la cessió de l’estructura del pont que
ha facilitat l’accés a la població durant els passats mesos.
Resposta: Tal com he dit en nombroses ocasions, la seva ajuda ha estat importantíssima per poder
tenir una mínima normalitat en les nostres infraestructures viàries.
Hisenda
- Al plenari de febrer ens diguéreu que s’havien resolt algunes traves administratives en la
tramitació de l’ocupació de la via pública. En quina situació es troba aquesta tramitació?
Resposta: Hi segueixen fent feina.
- Heu aprovat la tercera extrajudicial de crèdit en tres mesos, aquesta per valor de 18.641,97 €. De
moment, en total sumen 356.353,94 €. Aquest fet deu haver tengut conseqüències en la liquidació
dels pressupostos de 2018. Quina afectació ha tengut? A quant ascendeixen les despeses de
l’exercici de 2018 a hores d’ara?
Resposta: Les tres que hem aprovat són a càrrec de partides de 2019. En tenir la liquidació
definitiva us podrem contestar.
- Ja teniu la liquidació dels pressuposts de 2018? En cas afirmatiu, quin ha estat el resultat?
Resposta: Encara no.
Urbanisme
- La qüestió del solar de la depuradora també ha estat constant en aquests darrers plenaris, tot per
una reunió amb la propietat que s’acaba de fer. Com està el tema del solar de la depuradora? Ja us
heu reunit amb la propietat?
Resposta: No hi ha cap avanç des del darrer plenari.
- Quines són les passes que ha fet l’Equip de Govern respecte a les urbanitzacions de Betlem i Sant
Pere? Es va parlar de “cooperació”, en quins termes? En relació a què?
Resposta: No hi ha cap variació des del darrer plenari.
- Per a quan està prevista l’entrega de l’obra de la plaça de l’IBAVI?
Resposta: Tenia un període d’execució de set mesos i començaren a final del mes de desembre.
Infraestructures
- En el plenari de febrer ens comentàreu que al març hi hauria una reunió pel tema dels bancs que
arrossegam des de fa més d’un any. Si s’ha arribat a fer, quines han estat les conclusions d’aquesta
reunió?
Resposta: La reunions no han estat per aquest banc, sinó per parlar sobre l’ocupació de via pública i
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criteris estètics, en relació al banc. Sols falten unes peces d’un banc, que s’han reclamat, i encara no
han arribat.
- Ja està preparada la licitació per a l’adjudicació de les obres del mercat? Si no és així, per a quan
està prevista?
Resposta: El projecte ja està aprovat per junta i està a l’espera de consensuar les millores al
projecte.
- Al plenari passat vàrem fer un prec demanant la reparació del servei elèctric del carrer de Juníper
Serra, des de l’avinguda de Costa i Llobera fins a la plaça del Pare Ginard. El regidor ens va
contestar que el mateix dia o al dia següent s’arreglaria. Ja està resolt?
Resposta: A quina reparació es refereix? El carrer té llum.
Interior
- Ja s’ha començat a fer feina amb l’elecció i el nomenament posterior del nou jutge de pau?
Resposta: Sí, però li vaig dir que era el jutge suplent. Ja se n’ha fet l’anunci.
- Ens heu informat de la sentència favorable per al consistori del plet envers una extreballadora.
Segons el document que ens enviàreu, pareix que s’arxiva el cas. És així?
Resposta: Ja ha acabat el termini per recórrer, però no ens han comunicat si ho han fet o no
Promoció econòmica
- Respecte a la marca D’Artà, al febrer ens diguéreu que “per ventura al mes de març”, en quin
moment es troba la redacció de plecs per explotar-la turísticament?
Resposta: S’estan acabant de redactar els plecs.
- Seguint amb la marca D’Artà, al febrer ens diguéreu que s’estava acabant l’estudi econòmic.
Quant ha costat? Quines són les conclusions?
Resposta: Res, l’estudi econòmic estarà incorporat en la documentació dels plecs,
- Pensareu a enviar-nos, tal com ens vàreu informar al plenari passat, el cost de l’entrevista al batle
publicada al Diario de Mallorca el passat mes de febrer?
Resposta: Dia 28 de febrer el vaig enviar, per correu electrònic, a la portaveu d’UIA.
Esports
- Respecte a les obres en els vestuaris de Ses Pesqueres, com està la seva execució? Podríeu
especificar-nos de quines partides pressupostàries i la quantitat d’euros de cadascuna que es pensen
usar per pagar aquestes obres?
Resposta: Estam acabant de rebre els pressupostos.
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Cultura
- Podem avançar res sobre la celebració de les jornades d’estudis locals?
Resposta: Tot s’exposarà al pròxim Consell Editorial, que m’hagués agradat que ja s’hagués fet,
però els tècnics han anat un poc superats per altres tasques. La idea és aprovar, al Consell Editorial,
les dates i el tema, per a què aquest tema quedi tancat a la pròxima legislatura. La nostra proposta ja
està feta.
- Ha pensat la Regidoria de Cultura en qualque acte per celebrar el proper Sant Jordi 2019?
Resposta: No, sempre he seguit el criteri dels tècnics de cultura, en concret de la biblioteca, i ara he
fet el mateix.
- Quan i on es té previst la reubicació de l’escultura de la plaça del Progrés?
Resposta: Em sorprèn la pregunta, ja que, des de dia 4 de desembre, està ubicada a la Colònia. De
fet, així ho vaig informar al WhatsApp que tenim els membres del consistori i, fins i tot, em
diguéreu que us agradava el lloc.
Educació
- Respecte a l’adjudicació dels serveis educatius municipals de l’etapa 0-3, el grup d’experts s’havia
de reunir. Ho han fet? En sabem res?
Resposta: Sí, es varen reunir i varen remetre un informe, amb registre d’entrada número 1524, de
04/03/2019.
- El passat dimecres 20 de març es votà al Parlament de les Illes Balears el Pacte per l’educació de 0
a 3 anys. La regidora d’Educació del nostre municipi i diputada d’El PI, Maria Antònia Sureda, no
va donar suport a aquest pacte, que compta amb el suport d’UNICEF, COAPA, El Col·lectiu 0-3
Menorca, l’Assemblea 0-3 Mallorca, Eivissa i Formentera i la Federació d’Escoles Infantils de la
Petita i Mitjana Empresa de Balears, entre d’altres. Atesa la situació que aquesta etapa està vivint al
nostre municipi, amb la repercussió que l’aplicació d’aquest pacte hi podria tenir, podria explicar la
regidora el motiu del seu posicionament?
Resposta: Gràcies per aquesta pregunta ja que em permet deixar molt clar el posicionament del
nostre partit i, sobretot, el meu particular. Per començar, m’agradaria rectificar la pregunta i que
quedàs molt clar que no es va votar res. Una sèrie d’entitats varen presentar un document i alguns
partits polítics el signaren, no tots, i també et vull dir que alguns d’ells no estaven gens d’acord amb
la urgència de fer-ho i dubtaren molt en firmar-lo, un d’ells els vostres companys de MÉS, que tenc
constància que hi va haver dos posicionaments. El PI no va subscriure la proposta del Pacte per
l’educació́ dels infants de 0 a 3 anys per qüestions formals i no per desacord amb la necessitat de
millorar les condicions d’aquesta etapa educativa.
Abans d’entrar en qüestions concretes, no vaig tenir el text definitiu d’aquest pacte fins 21 hores
abans de l’acte convocat per a la signatura. Se’m va lliurar per WhatsApp, a mi mateixa, a les 19
hores del dia anterior. En cap moment tenguérem un moment per seure’ns tots i posar dubtes i
millores damunt la taula de manera conjunta, cosa que hagués facilitat la feina i, sobretot, la firma.
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Des d’El Pi compartim completament la primera part del Pacte presentat, que especifica la
necessitat i els principis d’un pacte per a l’educació́ 0-3 anys. Tots els seus arguments són
compartits per la nostra formació́ . Consideram cabdal aquesta etapa educativa, la de 0 a 3 anys, i,
per tant, necessita de major compromís pressupostari, més estabilitat i més cooperació́ entre
administracions. Però, a la vegada, volem mesures reals i arribar a compromisos tangibles, creïbles
i, sobretot, que siguin fruit del consens més ampli possible.
El document proposa un seguit de propostes que es plantegen tancades i definitives, perquè siguin
assumides pels grups polítics sense cap debat parlamentari que pugui, fins i tot, millorar-les. Es crea
una comissió tècnica de seguiment dels acords. A més, consideram que el document no abraça tota
la problemàtica real existent sobre aquest tema a la comunitat.
Algunes de les coses que es plantegen en aquest pacte ja estan aprovades en els pressuposts
d’enguany i, per tant, no requereixen cap pacte polític nou, perquè ja tenen el compromís per ser
executades.
En el document proposat hi ha una sèrie de compromisos a llarg termini que són més propis d’anarse desenvolupant com a iniciatives parlamentàries, com s’ha fet amb altres pactes anteriors que hem
signat en el Parlament: el Pacte per la infància amb Unicef (amb el qual hem fet jornades, aprovat
una llei d’infància, establert unes fites que s’han desenvolupat amb iniciatives parlamentàries
aprovades per unanimitat, etc.) o el Pacte per a la inclusió́ social amb EAPN (jornades, conferències
i acords importants, com la Llei del tercer sector i la Llei de concertació, demandada des de fa anys
per les entitats).
La idea del Pacte 0-3 hauria de tenir, segons nosaltres, el mateix funcionament que s’ha tengut amb
aquests pactes citats abans: que una part de la Comissió de Seguiment i Avaluació vengués i amb la
representació de tots els grups parlamentaris dur a terme propostes polítiques consensuades per
incrementar les ajudes i aportacions per als 0-3 anys, no com una comissió tècnica de seguiment per
veure si es van fent els punts ja aprovats (el control de Govern es fa amb les preguntes de control ).
Per això, des d’El Pi consideràrem que no havíem de signar el pacte, malgrat que compartim
plenament els objectius. Pensam que, per als 0-3 anys, s’ha de fer una feina seriosa i no posar una
signatura en un document per electoralisme.
En aquest sentit, aprofitaré per lamentar profundament algunes critiques expressades per Podemos,
que ja ha dit que no creim en l’educació́ dels 0 a 3 anys per no signar aquest pacte. Seria com dir
que Podemos no creu en cap tipus d’educació, perquè no va signar el també educatiu Illes per un
Pacte. El dia que es va firmar aquest document jo mateixa hi vaig anar i vaig exposar els motius
pels quals no el signàvem i em vaig oferir a asseure’ns després de les eleccions, que segur que ho
arreglaríem, perquè es pogués firmar per tots els partits, perquè, essent difícil arribar a acords al
Parlament, l’educació 0-3 ha tengut el consens del 100 %. Si necessites que et faci qualsevol altre
aclariment, malgrat que no sigui de la gestió municipal, cap problema.
Pel que fa a la darrera part de l’afirmació que fas a la pregunta, la situació de l’educació 0-3 a Artà
està molt ben considera dins els col·lectius que has anomenat tu mateix i anam molt per damunt de
la mitjana necessària que la comissió tècnica demana a mitjan termini del 37,5 %. Per tant, la
repercussió d’aquest pacte no s’hi veu reflectida signat o no signat. El que es veurà repercutit al
nostre municipi són els acords que vàrem aprovar, per unanimitat, als pressuposts de 2019, com les
ajudes de menjador, les ajudes a l’escolarització, les ajudes al manteniment, els increments d’EAP,
etc.
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Acords
1. Acordar, per unanimitat, essent tretze el nombre legal de membres del consistori i dotze els
assistents, aprovar les actes de la sessions de 14 de gener i 1 de febrer de 2019.
2. Acordar, per unanimitat:
2.1. Aprovar el I Pla d’igualtat entre homes i dones del municipi d’Artà 2019-2022.
2.2. Trametre aquest acord a la Direcció Insular d’Igualtat del Consell de Mallorca i a l’Institut
Balear de la Dona.
3. Acordar, per unanimitat:
3.1. Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament d’Artà i el Consell de Mallorca per al desenvolupament
i l’ordenació dels serveis bibliotecaris públics del municipi.
3.2. Autoritzar el batle a signar aquest Conveni.
3.3. Notificar l’acord al Servei de Biblioteques i al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del
Consell de Mallorca.
4. Acordar, per 7 vots a favor (PSOE, PI i AA) i 5 abstencions (UIA i PP):
4.1. Aprovar el Programa de prevenció i gestió de residus municipals d’Artà elaborat pel
Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament i finançat per la Conselleria de Medi Ambient.
4.2. Trametre aquest acord al Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Artà.
5. Acordar, per unanimitat:
5.1. Aprovar la denominació «plaça de Margalida Perelló Tous» per a la plaça de nova construcció
al nucli d’Artà i la de «carrer de Nuredduna» per a la via de la Colònia de Sant Pere que no té nom,
les quals s’han d’incorporar en el nomenclàtor de carrers del municipi.
5.2. Notificar aquestes noves denominacions a totes les persones que puguin resultar afectades.
5.3. Notificar a les administracions públiques interessades i a les entitats, les empreses i els
organismes que puguin resultar afectats.
7. Acordar, per 7 vots a favor (PSOE, PI i AA), 4 vots en contra (UIA) i 1 abstenció (PP):
7.1. Aprovar el reconeixement dels crèdits per l’import total de 18.641,97 €, els quals figuren en la
relació annexa a la qual es remet (rel. 00006-2019).
7.2. Aplicar, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2019, els crèdits corresponents, i amb càrrec a
les partides respectives.
El batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
El batle
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