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

ordinària
29 de juny de 2020
18 hores
sala de sessions de l’Ajuntament d’Artà

Hi assisteixen:
Manuel Galán Massanet,
Antonio Bonet Company,
Maria Isabel Nieto Sepúlveda,
Maria Paula Ginard Vílchez,
Maria Antònia Sureda Martí,
Manuel Rocha Barrientos,
Sebastián Carrió Dalmau,
Ana María Comas Delgado,
Maria Pastor Gelabert,
Jeroni Esteva Alzamora,
Juan Lliteras Espinosa,

batle
regidor
regidora
regidora
regidora
regidor
regidor
regidora
regidora
regidor
regidor

Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza, secretària
No hi assisteixen:
Maria Bel Llinàs Pastor,
Immaculada Moreno Mayal,

regidora
regidora

Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 27 de gener de 2020.
2. Presa de possessió de la regidora María Paula Ginard Vílchez.
3. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit núm. 9/2020.
4. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal PSOE de suport als
treballadors autònoms.
5. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de febrer, març, abril i maig de
2020.
6. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 27 de gener de 2020
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 la sessió de
27 de gener de 2020, de la qual s’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.

Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat, essent tretze el nombre legal de membres del
consistori i onze els assistents, aprovar l’acta de la sessió de 27 de gener de 2020.
2. Presa de possessió de la regidora María Paula Ginard Vílchez
El batle exposa que el regidor Josep Antoni Valle Font va dimitir del seu càrrec de regidor i informa
que la Junta Electoral Central ha expedit la credencial de regidora a favor de Maria Paula Ginard
Vílchez, inclosa en la llista de candidats del PSOE.
A continuació, el batle exposa que, per prendre possessió del seu càrrec, Maria Paula Ginard
Vílchez ha de prometre o jurar l’acatament de la Constitució i de l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears, d’acord amb la fórmula establerta a l’article 1 del Decret 707/1979.
Seguidament, la regidora llegeix la fórmula de l’article 1 del decret esmentat:
<<Promet per la meva consciència i pel meu honor de complir fidelment les obligacions del càrrec
de regidora amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’autonomia de
les Illes Balears, com a normes fonamentals de l’Estat>>.
A continuació, el batle i la resta de portaveus li desitgen encert i coratge, a la nova regidora, en
aquesta nova etapa de la seva vida i li donen l’enhorabona.
3. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit núm. 9/2020
El regidor d’Hisenda, Sr. Rocha, explica la proposta, que, copiada literalment, diu:
<<En relació amb l’expedient relatiu a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit
núm. 9/2020 del pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb càrrec a
anul·lacions o baixes de crèdits d’altres aplicacions i amb nous o majors ingressos, emet la següent
proposta d’acord, amb base als següents
ANTECEDENTS
1. Davant l’existència de despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent per a les quals
no existeix crèdit al pressupost vigent de la corporació, i, atès que es disposa de finançament
suficient i adequat, per provisió de Batlia es va incoar expedient per a la concessió de crèdit
extraordinari finançat amb càrrec a anul·lacions o baixes de crèdits d’altres aplicacions i amb càrrec
a nous o majors ingressos.
2. Atès que es va emetre la Memòria de Batlia, en la qual s’especificaven la modalitat de
modificació del crèdit, el finançament de l’operació i la seva justificació.
3. Atès que es va emetre informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a
seguir.
4. Atès que es va emetre informe d’Intervenció pel qual es va informar favorablement la proposta
de Batlia.
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LEGISLACIÓ APLICABLE
La legislació aplicable a l’assumpte és la següent:
- Els articles 169, 170, 172 i 177 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
- Els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el capítol I, del
títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de
pressupostos.
- Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
- L’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat
pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial decret 1463/2007, de 2 de
novembre.
- El Reglament (UE) núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013,
relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea (SEC-10).
- L’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
- L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de pressupostos de
les entitats locals.
- L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es despleguen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
- L’article 28.j de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern.
- L’article 4.1.b.2n del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.
Atès tot això, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable i que és procedent la seva aprovació inicial pel Ple, de conformitat amb el que disposen
l’article 177.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial
decret 2/2004, de 5 de març, i l’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local.
Per això, de conformitat amb el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, qui subscriu eleva la següent
PROPOSTA D’ACORD:
1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 9/2020 del pressupost en vigor, en
la modalitat de crèdit extraordinari, finançat d’una banda mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits
d’altres aplicacions del pressupost vigent no compromeses, sense que es vegi pertorbat el respectiu
servei, i d’altra banda, mitjançant nous o majors ingressos provinents del compromís ferm
d’aportació del Consell de Mallorca, en virtut de la Convocatòria de subvencions del Consell de
Mallorca, aprovada per l’Acord del Consell Executiu de 27 de maig de 2020, modificada per
l’Acord del Consell Executiu de 3 de juny de 2020 i les seves bases reguladores, d’acord amb el
detall següent:
Altes en aplicacions de despeses

3

Aplicació
Descripció
Progr.

Crèdits inicials

Crèdit extraordinari

Crèdits
finals

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

14.000,00

14.000,00

Econòmica

3341

47900 01

2311

48000 02

Subvencions de
normalització
lingüística a
empreses COVID-19
Subvencions a
activitats esportives i
de lleure COVID-19
Total

Aquesta modificació es finança en els termes següents:
a) Baixes o anul·lacions en concepte de despeses
Aplicació
Progr.

Econòmica

3341

22799 01

Descripció

Crèdits inicials

Baixes o
anul·lacions

Crèdits
finals

Treball d’altres
empreses

2.600,00

2.000,00

600,00

Total de baixes

2.600,00

2.000,00

600,00

b) Nous o majors ingressos
Aplicació

Descripció

Crèdits inicials

Nous o majors

Crèdits finals

ingressos
46113

Subvenció a activitats esportives

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

12.000,00

12.000,00

i de lleure COVID-19
Total

de

nous

o

majors

ingressos

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l’article 37.2, apartats a i b, del
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos, que són els
següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a
exercicis posteriors.
b) La inexistència en l’estat de despeses del pressupost de crèdit destinat a aquesta finalitat
específica, que s’haurà de verificar en el nivell en què estigui establerta la vinculació jurídica.
2. Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci inserit en el BOIB, pel termini de quinze
dies, durant els quals les persones interessades poden examinar-lo i presentar reclamacions davant el
Ple. Considerar l’expedient aprovat definitivament si durant el termini esmentat no es presenten
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
Si el Dictamen que la Comissió elevi al Ple coincideix amb la proposta anterior, qui subscriu
informa, en compliment de l’article 54 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
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règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aquest dictamen s’ha
d’adequar a la legislació aplicable.
No obstant això, la corporació ha d’acordar el que estimi pertinent.>>
La regidora d’UIA, Sra. Pastor, diu que no té res a dir i manifesta que hi votarà a favor.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que no està d’acord en anul·lar la partida de 2.000 €; diu que
s’abstendrà en la votació.
A continuació, els reunits acorden, per 10 vots a favor (PSOE, PI, AA i UIA) i 1 abstenció (PP):
1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 9/2020 del pressupost en vigor, en
la modalitat de crèdit extraordinari, finançat d’una banda mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits
d’altres aplicacions del pressupost vigent no compromeses, sense que es vegi pertorbat el respectiu
servei, i d’altra banda, mitjançant nous o majors ingressos provinents del compromís ferm
d’aportació del Consell de Mallorca, en virtut de la Convocatòria de subvencions del Consell de
Mallorca, aprovada per l’Acord del Consell Executiu de 27 de maig de 2020, modificada per
l’Acord del Consell Executiu de 3 de juny de 2020 i les seves bases reguladores, d’acord amb el
detall següent:
Altes en aplicacions de despeses
Aplicació
Descripció
Progr.

Econòmica

3341

47900 01

2311

48000 02

Subvencions de
normalització
lingüística a
empreses COVID-19
Subvencions a
activitats esportives i
de lleure COVID-19
Total

Crèdits inicials

Crèdit extraordinari

Crèdits
finals

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

14.000,00

14.000,00

Aquesta modificació es finança en els termes següents:
a) Baixes o anul·lacions en concepte de despeses
Aplicació
Progr.

Econòmica

3341

22799 01

Descripció

Crèdits inicials

Baixes o
anul·lacions

Crèdits
finals

Treball d’altres
empreses

2.600,00

2.000,00

600,00

Total de baixes

2.600,00

2.000,00

600,00

b) Nous o majors ingressos
Aplicació

Descripció

Crèdits inicials

Nous o majors

Crèdits finals
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ingressos
46113

Subvenció a activitats esportives

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

12.000,00

12.000,00

i de lleure COVID-19
Total

de

nous

o

majors

ingressos

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l’article 37.2, apartats a i b, del
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos, que són els
següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a
exercicis posteriors.
b) La inexistència en l’estat de despeses del pressupost de crèdit destinat a aquesta finalitat
específica, que s’haurà de verificar en el nivell en què estigui establerta la vinculació jurídica.
2. Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci inserit en el BOIB, pel termini de quinze
dies, durant els quals les persones interessades poden examinar-lo i presentar reclamacions davant
el Ple. Considerar l’expedient aprovat definitivament si durant el termini esmentat no es presenten
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
Si el Dictamen que la Comissió elevi al Ple coincideix amb la proposta anterior, qui subscriu
informa, en compliment de l’article 54 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aquest dictamen s’ha
d’adequar a la legislació aplicable.
4. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal PSOE de suport als
treballadors autònoms
La regidora del PSOE, Sra. Ginard, explica la moció, que, copiada literalment, diu:
<<EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La població de persones emprenedores i autoocupades continua mostrant un elevat dinamisme a les
Illes Balears, amb una mitjana de 94.211 persones treballadores que depenen del treball autònom en
el 2019. Del total del nombre d’autònoms, 71.800 pertanyen a Mallorca, 7.500 a Menorca, 13.200 a
Eivissa i uns 1.100 a Formentera. La irrupció de la crisi sanitària, i el conseqüent establiment de
l’estat d’alarma publicat en el Reial decret 463/2020, ha causat profundes conseqüències al mercat
laboral. Per això, el Govern de les Illes ha impulsat diverses línies i mesures encaminades, en
primer lloc, a minimitzar els efectes de l’aturada causada per l’estat d’alarma (accés a 100 milions
de liquiditat a través de crèdits ISBA, agilització d’ERTO de força major, que beneficia a més de
150.000 treballadors, inclusió de 44.000 treballadors fixos discontinus als beneficis dels ERTO,
etc.).
Molts de treballadors i treballadores autònoms han hagut de cessar la seva activitat, tant per causa
de força major com per conseqüències derivades d’aquesta força major. S’estima que més del
37,5 % dels autònoms donats d’alta el mes d’abril (unes 33.000 persones) van demanar el
cessament d’activitat per força major; molts d’ells s’enfronten a problemes de liquiditat malgrat que
han de seguir fent front a despeses ordinàries.
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Aquesta situació ha estat encara més acusada en aquells autònoms que només treballen en
temporada turística i que, per les circumstàncies esmentades, enguany no varen poder ni tan sols
iniciar activitat a causa de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, fet que tampoc els ha permès
acollir-se a cap mesura de protecció arbitrada per les administracions.
Igualment aquesta situació també ha afectat diferents treballadors autònoms que formen part de
comunitats de béns o societats civils i que també necessiten que se’ls ajudi a minimitzar els efectes
negatius de la situació generada.
A més, dins dels objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030, tenim un ODS 8 de
“Treball digne i creixement econòmic” que ens obliga a intervenir per garantir-lo a tothom.
En el cas de les Illes, el col·lectiu de treballadors autònoms de temporada superen els 8.000, 4.444
dels quals són de Mallorca, 837 de Menorca, 2.366 d’Eivissa i 363 de Formentera. Davant aquesta
situació, les administracions locals i autonòmiques sumen una aportació global superior als 15
milions d’euros per arribar a entre 8.000 i 10.000 persones autònomes de les Illes Balears.
El diàleg social i el consens han estat dos instruments cabdals per assumir aquest paquet de mesures
urgents, que han obligat a un esforç de recursos important, xifrat en els 8 milions que, per iniciar la
convocatòria, ha aportat el Govern de les Illes Balears, i preveu les aportacions de 2 milions d’euros
del Consell de Mallorca, 650.000 € del Consell d’Eivissa, 500.000 € del Consell de Menorca i
250.000 € del Consell de Formentera.
A aquestes aportacions s’hauran d’afegir els recursos dels ajuntaments que s’hi vulguin sumar i que
permetran ampliar el radi de persones autònomes beneficiades dins dels seus territoris. Per això, la
Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) ha donat suport a aquest programa de
mesures urgents i realitzarà una tasca important de connexió per incorporar municipis a la
iniciativa.
Per tot això, el grup municipal del PSIB-PSOE presenta al Ple de l’Ajuntament d’Artà la següent
PROPOSTA D’ACORDS:
1. Implicar-se de manera activa i econòmica, com a ajuntament i en coordinació amb els consells
insulars i el Govern de les Illes Balears, en l’activació d’aquestes mesures urgents proposades per a
treballadors i autònoms, i sumar, incentivar i posar en marxa recursos i mesures per poder facilitar
la reactivació econòmica i laboral del municipi.
2. Instar el Govern de les Illes Balears a seguir treballant per mantenir i consolidar la feina dels
treballadors i les treballadores autònoms de les Illes Balears, que han vist la seva activitat afectada
per la Covid-19, reactivar els sectors d’activitat afectats de manera directa i indirecta per la situació
generada i seguir contribuint a l’impuls de l’activitat econòmica de les Illes Balears.
3. Instar el Govern d’Espanya a complementar les mesures i els recursos, dintre del seu àmbit
competencial, per tal de millorar l’activitat econòmica i facilitar que es garanteixi el dret a la
conciliació per a tots els treballadors i treballadores.>>
El regidor d’UIA, Sr. Esteva, diu que està a favor de la moció. Opina que els sembla bé donar
suport als autònoms.
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El regidor d’El PI, Sr. Rocha, diu que està a favor de la moció. Explica que ja ho varen votar en el
Parlament.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que està a favor de la moció.
La portaveu d’AA, Sra. Comas, diu que varen parlar en les comissions informatives que votarien a
favor. Diu que l’Ajuntament ha adoptat mesures de suport a aquest col·lectiu i comenta que hauria
estat bé incloure en la moció les mesures adoptades per aquest Ajuntament.
A continuació, els reunits acorden, per unanimitat:
1. Implicar-se de manera activa i econòmica, com a ajuntament i en coordinació amb els consells
insulars i el Govern de les Illes Balears, en l’activació d’aquestes mesures urgents proposades per a
treballadors i autònoms, i sumar, incentivar i posar en marxa recursos i mesures per poder facilitar
la reactivació econòmica i laboral del municipi.
2. Instar el Govern de les Illes Balears a seguir treballant per mantenir i consolidar la feina dels
treballadors i les treballadores autònoms de les Illes Balears, que han vist la seva activitat afectada
per la Covid-19, reactivar els sectors d’activitat afectats de manera directa i indirecta per la situació
generada i seguir contribuint a l’impuls de l’activitat econòmica de les Illes Balears.
3. Instar el Govern d’Espanya a complementar les mesures i els recursos, dintre del seu àmbit
competencial, per tal de millorar l’activitat econòmica i facilitar que es garanteixi el dret a la
conciliació per a tots els treballadors i treballadores.
5. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de febrer, març, abril i
maig de 2020
A continuació, es dona compte de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de febrer, març,
abril i maig de 2020.
Seguidament, els reunits, per assentiment unànime, es donen per assabentats.
Abans del punt de precs i preguntes, la regidora d’UIA, Sra. Pastor, explica no s’ha inclòs en l’ordre
del dia la Moció sobre la conversió en zona de vianants de la carretera de Caloscamps. Diu que
entén que, si no és en aquest ple, la tornaran a presentar el proper mes.
El batle diu que aquest tema ja es va explicar en la passada junta de portaveus.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, explica que la portaveu d’UIA no tendria gaires ganes de presentarla en les comissions informatives, perquè es va oblidar i la va presentar perquè ell ho va avisar.
6. Precs i preguntes
La secretària informa que UIA i PP han presentat escrits de precs i preguntes, els quals es llegeixen
a continuació.
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PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA UIA
Precs
- Demanam que se sol·liciti al PAC d’Artà que posi cadires a fora, o un banc, per als pacients que
esperen el seu torn, sobretot per a la gent gran, com ja s’ha fet a Capdepera, per exemple.
Resposta: Ho podem instar, però crec que per la ubicació del PAC, pel desnivell del carrer, per la
quantitat de trànsit que hi passa i per les altes temperatures, és una mica perillós.
- Demanam que es faci un requeriment als propietaris de solars del municipi, d’Artà i de la Colònia,
perquè els mantenguin nets.
Resposta: Solem fer una comunicació anual per recordar que els solars s’han de mantenir tancats i
nets. Si n’hi ha algun especialment perillós o brut, li feim un requeriment. Si de cas, després em diu
quin és i feim el requeriment.
- Demanam que es tengui més cura amb la neteja dels carrers del poble: excrements, herbes,
buidatge de papereres, etc. Ens arriben moltes queixes de deixadesa, principalment de la Colònia i
s’Estanyol.
Resposta: D’acord, ho passarem a l’empresa concessionària.
- Ens han arribat queixes que molta gent posa música forta a les platges del municipi. Demanam
que s’estudiï la manera de regular-ho per evitar el renou, de la mateixa manera que s’ha fet amb les
platges sense fum. I també proposam una campanya de sensibilització al respecte.
Resposta: La campanya de platja sense fum és un tema de sanitat pública i va ser una campanya
impulsada des d’altres institucions. Som més partidari de, si hi ha un problema puntual a un lloc
puntual, intentar resoldre-ho. Fer campanyes globals per un tema puntual no ho veig adequat; si
aquest fet és generalitzat, ho podem estudiar. Però també li he de dir que no tenim constància als
arxius policials i que l’Ordenança de renous, a l’article 30, ja ho recull.
Preguntes
[A continuació, la regidora d’UIA, Sra. Pastor, retira la pregunta següent:
“- Al pàrquing del carrer Sorteta han posat molta llum, és possible posar una farola a dalt del carrer
Marina?”]
- Ens ha arribat una queixa concreta del carrer de Sant Llorenç des Cardassar. Alguns veïns del
carrer no poden obrir les finestres perquè fa dos anys que no es poden els tarongers. Es podrà fer
alguna cosa, quan sigui temps de poda?
Resposta: Sí, és una de les feines que està programada.
- Al carrer de Sant Marc, de la Colònia, s’estan fent unes voreres amb més amplària de l’habitual.
Qui les fa? Tenen permís per fer-ho? Si és així, perquè en aquest carrer? Hi ha algun projecte
municipal que plantegi voreres més amples o la conversió en zones de vianants d’alguns carrers?
9

Resposta: Les fa la propietat que fa els apartaments d’aquell carrer. Ens va plantejar aquesta
actuació, es va consensuar amb l’equip tècnic de la casa, que de fet n’han triat els materials i la
tipologia, i tot va a càrrec de l’empresa, excepte els futurs arbres que s’hi puguin posar i també els
fanals que en un futur posarem.
- Quan es connectarà l’aigua potable a s’Estanyol?
Resposta: No ho tenc clar. Ho hem de xerrar amb els tècnics de la casa i mesurar si podem donar un
servei correcte i adequat.
- Es controla el servei de neteja de la Colònia? Perquè a Cala Tonó i davant del camí de sa Canova
hi ha fems que no es recullen de manera periòdica.
Resposta: Hem passat aquesta incidència a l’empresa.
- Fa dues setmanes vàrem fer una instància sol·licitant la revisió per saber si són públics dos
camins, concretament el 68 i el 19 segons el Catàleg, i, si és així, que es retorni a la situació inicial i
l’obrin. En sabeu res?
Resposta: El camí 68, de Salma, no consta en l’inventari com a camí públic. El camí 19, de na
Carro, consta com a camí públic i ara estam valorant la situació en la qual es troba.
- Hem comprovat que els caps de setmana hi ha moltes acampades a Cala Mitjana fins a Cala
Estreta, on suposadament no es deixa fer-ho. Es fan festes amb música fins a altes hores de la
matinada. En sabeu res de tot això? Hi hauria manera de controlar-ho?
Resposta: Als arxius policials no hi ha constància. Les competències en aquests fets i a les zones
que m’enumera són de la Demarcació de Costes i de la Conselleria de Medi Ambient. De tota
manera, tal com us vaig explicar, tenim alguns problemes en aquella zona i demanarem una reunió
amb els distints organismes (Costes, Conselleria de Medi Ambient, Seprona i Policia Local) per
controlar, entre tots, una mica millor aquella zona.
- Es té en compte alguna idea per adaptar zones per a la gran afluència de caravanes i furgonetes
que venen a la Colònia els caps de setmana? Com està la normativa?
Resposta: La normativa és molt restrictiva en sòl rústic, és quasi impossible, i en sòl urbà
necessitam que l’ús del solar ho permeti. És una de les qüestions en què haurem de fer feina, en un
sentit o un altre.
- Hem rebut queixes que l’oferta de lleure per a l’estiu a Artà són molt cares. Com és que, des de
l’Ajuntament, no s’ofereix una escola d’estiu pública i amb preus accessibles per a tothom, com hi
ha a molts municipis, i com hi havia abans al nostre poble?
Resposta: Ja fa molts d’anys que l’Ajuntament fa l’oferta de lleure i d’esports a través de les entitats
ciutadanes, cosa que crec que és beneficiosa per a tothom. El que ha passat enguany, a part de tot el
que du implícit la crisi del coronavirus, és que hi ha hagut un canvi en la gestió i autorització
d’aquestes activitats per part dels organismes pertinents. Mentre abans tot anava pel programa
d’esports, ara algunes d’aquestes activitats han d’anar a través d’activitats de lleure i això complica
molt les coses a part d’encarir el preu, evidentment.
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Pel que fa a la possible escola d’estiu pública en els propers anys, és un tema que tendrem temps
d’estudiar i amb més calma i entre tots podrem decidir què feim.
- Al programa de festes de la Colònia de Sant Pere, hi ha un esdeveniment, concretament un
concurs de decoració de façanes i carrers. Per què s’ha de premiar aquest concurs i de qui ha estat la
idea?
Resposta: Aquesta idea va sorgir de la 1a Comissió de Festes, a la qual hi va assistir el vostre
representant d’UIA. A la segona reunió, que era per decidir els actes definitius que surten al
programa, a la qual també va assistir el vostre representant d’UIA (vull pensar que us va contar tot
el que s’hi va xerrar i el que es va decidir tant a la primera com a la segona reunió, perquè va
assistir a les dues), en cap moment va plantejar cap tipus d’objecció i, per unanimitat dels
participants, es varen donar com a bons tots els actes que a dia d’avui estan al programa. I es va
pensar que els premis eren bona idea per dos motius: per una banda, fomentar la participació, a
pesar que la Colònia de Sant Pere és un nucli molt participatiu; i, per una altra banda, com que els
premis que s’entregaran seran per gastar als comerços de la Colònia i d’Artà, es va pensar que era
una bona opció, malgrat que no sigui molt, de contribuir amb el comerç local.
A més, ja us avanç que, com que es veu que a la gent li va parèixer bona idea i supòs que el vostre
representant d’UIA ja us ho ha comunicat, a la 1a Comissió de Festes Artà Empresarial va dir que
els agradaria repetir el concurs de decoració i el concurs de disseny de cartells i que a ells, com a
associació amb la col·laboració de l’Ajuntament, els agradaria dur a terme aquesta activitat.
- Ens podeu explicar el motiu de l’ajornament de les festes de Sant Pere?
Resposta: Perquè dissabte dia 20 es va publicar un BOIB en el qual quedaren prohibides les festes
patronals fins a dia 1 de juliol, i per complir amb la normativa. Dilluns tenguérem una reunió, el cap
de la Policia Local, els tècnics corresponents, el delegat de l’Equip de Govern a la Colònia de Sant
Pere i jo, i vàrem trobar que era la millor opció, tal com us vaig comunicar el mateix dilluns a les
comissions. Per una altra banda, aprofitaré els micròfons de Ràdio Artà per agrair als coloniers i
colonieres la seva comprensió i donar-los els molts d’anys.
PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL PP
Una vegada acabat l’estat d’alarma sanitària a causa de la pandèmia de la Covid-19, la vida continua
dins la denominada nova normalitat. Per aquest motiu i una vegada recuperada la normalitat
municipal en allò referent a plenaris no telemàtics, presentam aquestes preguntes, sense oblidar que
no podem abaixar la guàrdia davant aquest virus i que hem de complir les recomanacions que
l’autoritat considera adients.
1. Ens poden dir per quin motiu aquest ple es fa el dia del patró de la Colònia de Sant Pere? No
s’hauria pogut realitzar un altre dia?
Resposta: Tal com es va dir a la comissió informativa, la periodicitat de les sessions de plens
ordinaris es va establir al plenari de 20 de juny de 2019 i es va establir que els plenaris ordinaris es
durien a terme el darrer dilluns de cada mes i que, als mesos d’agost i desembre, no hi haurà
plenaris. Per aquest motiu hem seguit amb la convocatòria, però l’hem avançat a les 16.30 hores
perquè qui vulgui pugui anar a la celebració.
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- Ens poden dir el motiu pel qual s’han retardat les festes de la Colònia de Sant Pere?
Resposta: Perquè dissabte dia 20 es va publicar un BOIB en el qual quedaren prohibides les festes
patronals fins a dia 1 de juliol, i per complir amb la normativa. Dilluns tenguérem una reunió, el cap
de la Policia Local, els tècnics corresponents, el delegat de l’Equip de Govern a la Colònia de Sant
Pere i jo, i vàrem trobar que era la millor opció, tal com us vaig comunicar el mateix dilluns a les
comissions. Per una altra banda, aprofitaré els micròfons de Ràdio Artà per agrair als coloniers i
colonieres la seva comprensió i donar-los els molts d’anys.
2. Ens poden dir quins doblers té aturats l’Ajuntament a les entitats bancaries?
Resposta: A dia 23 de juny, 5.602.617,43 €.
3. Ens poden dir quins doblers s’han gastat en serveis socials i d’ajuda social durant aquesta
pandèmia?
Resposta: Segons la informació econòmica a dia 26 de juny de 2020:
- 2311 Serveis Socials
- 2311 22799 01 Treball d’altres empreses—Programes socials: 12.202,23 €
- 2311 22799 02 Treballs d’altres empreses—Prevenció de drogues
- 2311 22799 03 Treballs d’altres empreses—Igualtat: 2.058 €
- 2311 22799 04 Treballs d’altres empreses—Covid: 1.039,98 €
- 2311 48000 Atenció benèfiques: 27.224,19 €
- 2311 22199 02 Subministraments (menjar): 6.598,78 €
4. Ens poden dir quan s’obrirà el Centre de Dia?
Resposta: Dia 1 de juliol.
5. Ens poden dir quan s’obrirà el Club de la Tercera Edat?
Resposta: El bar ja està obert, farem consultes a l’IMAS i, si ens autoritzen, xerrarem amb la
Directiva del Club i obrirem establint els protocols de seguretat pertinents.
6. Ens poden dir quan s’obrirà l’escoleta de 0 a 3 anys?
Resposta: Dia 1 de juliol.
7. Ens poden dir quan s’obriran els patis i els parcs infantils?
Resposta: De moment, no tenim intenció d’obrir els patis a la ciutadania en general en torn lliure i
els parcs infantils ja estan oberts.
8. Ens poden dir si s’han llevat els bons de compra? En cas afirmatiu, quins han estat els motius?
Resposta: No s’han llevat, es complementen amb el menjar que es distribueix, tal com hem informat
en diverses ocasions a la Junta de Portaveus.
12

9. Ens poden dir quins doblers no s’han invertit durant els temps de la pandèmia en actes o fires,
com ara les fires de la Colònia de Sant Pere, de ses Païsses, Cools Days, etc.?
Resposta:
Equipaments culturals i museus:
- 3331 22799 Partides de treballs d’altres empreses: A festivals hi havia 120.000 € i s’incorporen a
partides de serveis socials 60.000 € del Cool Days.
Partida de festes:
- 3381 22609 04 Festes de Setmana Santa: 7.500 €
- 3381 22609 05 Festes Sant Pere: 13.000 €
- 3381 22609 06 Festes de Sant Salvador: 18.000 €
Partides de fires:
- 4311 22699 Altres despeses diverses: on inicialment hi havia 10.000 €, hi ha crèdit disponible de
6.000 €.
- 4311 22799 Treballs d’altres empreses: on inicialment hi havia 30.000 €, hi ha crèdit disponible
de 22.000 €.
En el tema de les fires hi ha una partida genèrica que, de vegades, es veia ampliada quan ens
atorgaven subvencions, per tant no li podem dir una partida exacta. A final d’any veurem com ens
queda la partida de fires, que segur que serà menor.
10. Ens poden dir quan es col·locarà i es posarà en funcionament l’aire condicionat que, en repetides
ocasions, hem demanat per a la Residència de Persones Majors i el Centre de Dia?
Resposta: Tal com indicàrem i informàrem en diverses ocasions, no es tracta de col·locar un aire
condicionat i ja està, requereix d’un projecte, el qual ja està redactat. També informàrem que
l’objectiu era que aquest projecte es presentàs a les properes convocatòries de subvencions que
sortissin.
11. Ens poden dir quan es cobraran les ajudes que ha dictat el Govern central?
Resposta: Algunes ja s’han cobrat, algunes s’estan cobrant i, si ens diuen quines no s’han cobrat,
podem intentar demanar algun tipus d’explicació.
12. Ens poden dir si han demanat ajudes al Govern balear i al CIM, com ara per exemple
subvencions de l’IMAS o del Pla d’obres i serveis, dotat amb 20 milions d’euros per 2 anys?
Resposta: Han vengut ajudes de l’IMAS per uns 31.507,57 € per contractar personal per donar
suport a l’increment d’usuaris dels Serveis Socials, que en el cas d’Artà és d’un 59 %.
Han vengut una addenda al Conveni de col·laboració amb la Conselleria de Serveis Socials, sobre
places diürnes i residencials per a gent gran i amb dependència, que s’apuja a la quantitat de
7.719,32 € per 12 persones que es preveuen al Conveni.
Ha sortit la convocatòria del Pla d’obres i serveis i el projecte de la climatització de la Residència
és un dels que, en principi, volíem presentar.
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Hem firmat un conveni, com a entitat col·laboradora, amb el Consell de Mallorca per un import de
12.000 €, per tal de fer-los arribar a les famílies que tenguin un perfil determinat i que vulguin
apuntar-se a una activitat esportiva o de lleure aquest estiu.
13. Ens poden dir quina classe de peix i de carn s’ha repartit i on es compren?
Resposta: Com ja li hem explicat diverses vegades, pel que fa a la carn, que sols s’ha comprat
ocasionalment, a Ecoaliment, Joan dels Olors i Eroski. També n’hem distribuït procedent de
donacions. Quant al peix, bàsicament s’ha distribuït en llauna procedent de donacions o bé adquirit
a Ecoaliment o Eroski.
13. Ens poden dir per quins motius ja fa un temps que no es desinfecten els carrers d’Artà i de la
Colònia de Sant Pere?
Resposta: Amb les noves flexibilitzacions de mobilitat, se’ns fa molt difícil trobar un moment per
fer-ho tal com ho fèiem. Recordau que els divendres desinfectàvem gràcies a l’ajuda de molts
tractorers, que de forma desinteressada ens donaven una mà. Aprofit per donar-los públicament les
gràcies per la seva aportació, així com al personal de la Brigada, a Protecció Civil i a la Policia,
que participaven en aquesta actuació.
14. Ens poden donar una explicació respecte de per què, tant la pàgina web com a l’aplicació de
l’Ajuntament d’Artà, quasi no s’ha donat informació respecte del número de persones infectades,
curades i en actiu de Covid-19 del nostre municipi?
Resposta: És informació confidencial i ens remetem a la informació que surt a la pàgina web de la
Conselleria de Sanitat.
15. Ens poden dir per quin motiu el Poliesportiu de la Colònia de Sant Pere està tancat?
Resposta: Ja s’estan desenvolupant activitats del Consell de Mallorca i també de l’AFA Rosa del
Vents. Dia 1 de juliol s’obrirà a la ciutadania en general en uns horaris que permetin la
comptabilització amb les activitats que es duen a terme.
16. Ens poden dir per a quan el nou punt d’emergència de la Colònia de Sant Pere?
Resposta: No ho sabem, s’hi està treballant.
17. Ens poden dir per a quan la nova depuradora de la Colònia de Sant Pere?
Resposta: No ho sabem, s’hi està treballant.
18. Recordem un altra pic que l’empresa que s’encarrega de la neteja dels carrers cobra un plus
d’uns 40.000 euros. Ens poden dir si pensen llevar les herbes que hi ha als carrers del nostre
municipi? Quines mesures pensen prendre al respecte?
Resposta: S’està fent, setmanalment, un seguiment de tots els carrers i les zones on es netegen les
herbes, tant a Artà com a la Colònia de Sant Pere. De fet, també s’ha ampliat a les herbes del
polígon.
19. Ens poden dir si fins a dia d’avui s’ha posat alguna denúncia o sanció per les defecacions dels
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animals a la via pública?
Resposta: Una, i es va sancionar. Té expedient incoat.
20. Quines mesures pensen prendre respecte a la inundació de cases dels carrers de Montserrat
Blanes després de la darrera reforma de l’obra que en el seu temps es va fer?
Resposta: Crec que, amb aquesta darrera intervenció que s’ha fet, hem resolt millor el tema de les
pluvials, ara ens queda seguir treballant en les fecals que alguns immobles han patit en els seus
corrals.
21. Ens poden dir quan pensen posar més engraellats als carrers del nostre municipi per evitar
inundacions a les cases?
Resposta: Els anam col·locant, però la solució no sols passa per posar més engraellats; és molt més
complicat que això.
22. Ens poden dir quan estarà enllestit i en funcionament el mercat cobert municipal?
Resposta: Al més aviat possible.
23. Ens poden dir quines mesures pensen prendre o prendrem respecte a les plagues que hi ha, com
poden ser rates, cuques molles, etc.?
Resposta: Les mesures que s’han pres són les següents:
1. Es va firmar un contracte (Anticimex) per dur a terme la gestió de la desratització i desinfecció
(com cada any).
2. S’està duent un registre de les notificacions de la ciutadania respecte a distintes plagues:
processionària, serps introduïdes, etc. Tenim un contracte amb Green Salut d’endoteràpia als
nostres pins (fa 4 anys).
3. S’ha notificat a la Conselleria de Medi Ambient (de manera informal, via telefònica) d’una
quantitat molt nombrosa d’incidències de la serp de ferradura.
4. S’està donant suport a la ciutadania, de manera personal, sobre com actuar de cara a les espècies
introduïdes i invasores. L’Ajuntament disposa de gàbies que es poden fer servir per agafar les serps.
24. Ens poden dir quan es desbrossaran els camins rurals i tapar els clots?
Resposta: Ja hem començat a fer alguns camins a la Colònia de Sant Pere.
25. Estan assabentats que hi ha tapadores i engraellats del clavegueram que fan molt de renou quan
els vehicles passen sobre elles? Pensen prendre alguna mesura al respecte i quines?
Resposta: Sí, cada vegada que ens ho comuniquen o que ens adonam procuram prendre les mesures
oportunes. La ciutadania sol emprar l’aplicació de l’Ajuntament per comunicar aquestes
incidències.
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26. Estant assabentats que al carrer de Santa Margalida la cinta reductora de velocitat o ressalt
pareix que té una altura no gaire adequada per als vehicles que hi passen per sobre? Pensen fer
alguna cosa al respecte?
Resposta: És la mateixa que hi havia abans, però ho revisarem.
27. Ens poden dir si pensen fer nets i adequar els diferents pàrquings municipals?
Resposta: Ja s’estan fent net.
Acords
1. Acordar, per unanimitat, essent tretze el nombre legal de membres del consistori i onze els
assistents, aprovar l’acta de la sessió de 27 de gener de 2020.
3. Acordar, per 10 vots a favor (PSOE, PI, AA i UIA) i 1 abstenció (PP):
3.1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 9/2020 del pressupost en vigor,
en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat d’una banda mitjançant anul·lacions o baixes de
crèdits d’altres aplicacions del pressupost vigent no compromeses, sense que es vegi pertorbat el
respectiu servei, i d’altra banda, mitjançant nous o majors ingressos provinents del compromís ferm
d’aportació del Consell de Mallorca, en virtut de la Convocatòria de subvencions del Consell de
Mallorca, aprovada per l’Acord del Consell Executiu de 27 de maig de 2020, modificada per
l’Acord del Consell Executiu de 3 de juny de 2020 i les seves bases reguladores, d’acord amb el
detall següent:
Altes en aplicacions de despeses
Aplicació
Descripció
Progr.

Crèdits inicials

Crèdit extraordinari

Crèdits
finals

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

14.000,00

14.000,00

Econòmica

3341

47900 01

2311

48000 02

Subvencions de
normalització
lingüística a
empreses COVID-19
Subvencions a
activitats esportives i
de lleure COVID-19
Total

Aquesta modificació es finança en els termes següents:
a) Baixes o anul·lacions en concepte de despeses
Aplicació
Progr.

Econòmica

3341

22799 01

Aplicació

Descripció

Crèdits inicials

Baixes o
anul·lacions

Crèdits
finals

Treball d’altres
empreses

2.600,00

2.000,00

600,00

Total de baixes

2.600,00

Descripció

Crèdits inicials

2.000,00
Nous o majors

600,00

b) Nous o
majors
ingressos

Crèdits finals
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ingressos
46113

Subvenció a activitats esportives

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

12.000,00

12.000,00

i de lleure COVID-19
Total

de

nous

o

majors

ingressos

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l’article 37.2, apartats a i b, del
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos, que són els
següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a
exercicis posteriors.
b) La inexistència en l’estat de despeses del pressupost de crèdit destinat a aquesta finalitat
específica, que s’haurà de verificar en el nivell en què estigui establerta la vinculació jurídica.
3.2. Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci inserit en el BOIB, pel termini de
quinze dies, durant els quals les persones interessades poden examinar-lo i presentar reclamacions
davant el Ple. Considerar l’expedient aprovat definitivament si durant el termini esmentat no es
presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
Si el Dictamen que la Comissió elevi al Ple coincideix amb la proposta anterior, qui subscriu
informa, en compliment de l’article 54 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aquest dictamen s’ha
d’adequar a la legislació aplicable.
4. Acordar, per unanimitat:
4.1. Implicar-se de manera activa i econòmica, com a ajuntament i en coordinació amb els consells
insulars i el Govern de les Illes Balears, en l’activació d’aquestes mesures urgents proposades per a
treballadors i autònoms, i sumar, incentivar i posar en marxa recursos i mesures per poder facilitar
la reactivació econòmica i laboral del municipi.
4.2. Instar el Govern de les Illes Balears a seguir treballant per mantenir i consolidar la feina dels
treballadors i les treballadores autònoms de les Illes Balears, que han vist la seva activitat afectada
per la Covid-19, reactivar els sectors d’activitat afectats de manera directa i indirecta per la situació
generada i seguir contribuint a l’impuls de l’activitat econòmica de les Illes Balears.
4.3. Instar el Govern d’Espanya a complementar les mesures i els recursos, dintre del seu àmbit
competencial, per tal de millorar l’activitat econòmica i facilitar que es garanteixi el dret a la
conciliació per a tots els treballadors i treballadores.
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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