
ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ 
 
 
Caràcter:  ordinari 
Data:  26 de novembre de 2018 
Horari:  18 hores 
Lloc:  sala de sessions de l’Ajuntament d’Artà 
 
 
Hi assisteixen: 
Manuel Galán Massanet, batle 
Maria Paula Ginard Vílchez, regidora 
Onofre Serra Vila, regidor 
Bartomeu Gili Nadal,   regidor 
Maria Antònia Sureda Martí, regidora 
Manuel Rocha Barrientos,  regidor 
Ana María Comas Delgado, regidora 
Jaume Alzamora Riera,  regidor 
Magdalena Maria Fernández, regidora 
Immaculada Moreno Mayal, regidora  
Assumpció Santandreu Ginard, regidora 
Amalio Arnandis Puig,  regidor 
 
Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza, secretària 
 
No hi assisteix: 
Juan Lliteras Espinosa, regidor  
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions de 27 de febrer de 2017 i 29 d’octubre de 2018. 
2. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’esmena de deficiència recollida en l’acord de la Comissió 
Insular d’Ordenació dels Territori i Urbanisme, en sessió de 29 de juny de 2018, en relació a l’àmbit 
territorial de la illeta del Molí d’en Regalat, revisió i adaptació al PTIM de les Normes subsidiàries 
d’Artà. 
3. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’Alternativa per Artà i 
UIA per la derogació del delicte d’injúries a la corona i per a reafirmar el compromís amb els valors 
republicans i la democràcia. 
4. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes d’octubre de 2018 i de dia 9 de 
novembre de 2018. 
5. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions de dia 27 de febrer de 2017 i de 29 
d’octubre de 2018 
 
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 
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demana als membres de la corporació si algú té alguna observació a fer sobre l’acta de dia 30 de 
gener de 2017, de 25 de juny i de 30 de juliol de 2018, de les quals se n’han 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 les sessions de 27 de febrer de 2017 i 29 d’octubre de 2018. 
 
 
2. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’esmena de deficiència recollida en l’acord de la 
Comissió Insular d’Ordenació dels Territori i Urbanisme, en sessió de 29 de juny de 2018, en 
relació a l’àmbit territorial de la illeta del Molí d’en Regalat, revisió i adaptació al PTIM de 
les Normes subsidiàries d’Artà 
 
El portaveu d’El PI, Sr. Gili, explica la proposta, que, copiada literalment, diu: 
 
<<Vist que, en data 28 de maig de 2010, per part de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric, s’adoptà l’acord d’aprovació definitiva de la revisió i adaptació al 
Pla territorial insular de Mallorca de les Normes subsidiàries de planejament del municipi d’Artà. 
Vist que l’acord aprovatori fou parcial, ja que es va excloure d’aprovació el sector urbanitzable 
“Molí d’en Regalat”. 
 
Vist que, amb posterioritat, la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en sessió de 
27 de gener de 2012, adoptà un acord requerint a l’Ajuntament d’Artà l’esmena d’una sèrie de 
deficiències. 
 
Vist que, en data 15 de juliol de 2016, es va rebre de la Demarcació de Costes a les Illes Balears la 
notificació d’aprovació, per Ordre ministerial de 22 de juny de 2016, de modificació de la ribera de 
mar i la modificació del límit de la zona de servitud de protecció (que es fixa en 100 metres), en el 
tram comprès entre els vèrtexs 116 i 130 de la partió aprovada per l’OM de 23 de maig de 1995, a la 
Colònia de Sant Pere, terme municipal d’Artà, illa de Mallorca (Illes Balears). I vist que aquesta 
Ordre ministerial permet esmenar les deficiències apuntades per la Comissió Insular d’Ordenació 
del Territori i Urbanisme en el seu acord de 27 de gener de 2012, en els seus punts 3 i 4. 
 
Vist que, en data 4 d’agost de 2016, es va emetre l’informe tècnic i jurídic “Esmena de deficiències 
recollides en l’acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en sessió de 27 
de gener de 2012, en relació a l’àmbit territorial de la illeta del Molí d’en Regalat, el qual fou 
objecte de suspensió del tràmit d’aprovació definitiva de la revisió i adaptació al PTIM de les 
Normes subsidiàries d’Artà”.  
 
Vist que, en data 8 d’agost de 2016, l’informe tècnic i jurídic esmentat i la documentació tècnica 
que l’acompanya foren remesos a l’Administració General de l’Estat, a través de la Demarcació de 
Costes a les Illes Balears, d’acord amb el que disposa l’article 117.2 de la Llei de costes, i vist que 
aquesta Administració va remetre el seu informe favorable amb data 7 de febrer de 2017 (registre 
d’entrada 1020). 

 
Vist que, en el Ple de l’Ajuntament d’Artà de 31 d’octubre de 2016, es va incloure en l’ordre del dia 
l’acord “Aprovació, si s’escau, de l’esmena de les deficiències recollides en l’acord de la Comissió 
Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, a la sessió de 27 de gener de 2012, en relació a 
l’àmbit territorial de la illeta del Molí d’en Regalat” i que aquest, finalment, fou retirat de l’ordre 
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del dia en haver “sorgit uns dubtes que han d’aclarir amb els tècnics d’Urbanisme abans de dur-ho a 
aprovació”.  
 
Vist que, en data 24 d’octubre de 2017, es va emetre un nou informe tècnic i jurídic, “Esmena de 
deficiències recollides en l’acord de la Comissió insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en 
sessió de 27 de gener de 2012, en relació a l’àmbit territorial de la illeta del Molí d’en Regalat, el 
qual fou objecte de suspensió del tràmit d’aprovació definitiva de la revisió i adaptació al PTIM de 
les Normes subsidiàries d’Artà”, que va modificar lleugerament el contingut de l’informe emès el 
04/08/2016, en el sentit d’incloure en la fitxa urbanística un màxim d’habitatges autoritzables en 
tota la illeta i de fixar l’obligació d’alineació de la illeta amb l’avinguda de Montferrutx. 
 
Vist que el mateix 25 d’octubre de 2017 l’informe tècnic i jurídic, amb la documentació tècnica que 
l’acompanya, fou remès directament a la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar 
del Ministeri de Medi Ambient (RGS 2447), per a informe respecte de les modificacions d’acord 
amb el que disposa l’article 117.2 de la Llei de costes. Vist que aquesta Direcció General de 
Sostenibilitat de la Costa i del Mar del Ministeri de Medi Ambient va fer devolució de la 
documentació remesa a l’Ajuntament informant que “la documentació s’ha de remetre a través de la 
Demarcació de Costes a les Illes Balears” (RGE 7701, d’11/12/2017). Vist que, en conseqüència, 
l’Ajuntament d’Artà va tornar a remetre la documentació a dita Demarcació de Costes (RGS 2898, 
de 20/12/2017) i vist que, en data 24 d’agost de 2018 (RGE 5445), es va rebre l’informe de la 
Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar del Ministeri de Medi Ambient, en el qual 
s’informa favorablement sobre el document d’esmena remès al mes d’octubre de 2017.  
 
Vist que, pel Ple de l’Ajuntament, a la sessió ordinària de 30 d’octubre de 2017 i per majoria 
absoluta, va acordar: “1.  Aprovar l’esmena de les deficiències recollides en l’acord de la Comissió 
Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, a la sessió de 27 de gener de 2012, en relació a 
l’àmbit territorial de la illeta del Molí d’en Regalat, el qual fou objecte de suspensió del tràmit 
d’aprovació definitiva de la revisió i adaptació al PTIM de les Normes subsidiàries d’Artà.” 
 
Vist l’acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en sessió de 29 de juny 
de 2018, amb el qual se suspèn l’aprovació definitiva de l’expedient i es requereix que s’esmeni la 
deficiència següent: “S’ha de justificar la densitat màxima de 8 habitatges assignada dins la fitxa de 
l’article 16b bis de la Qualificació Montferrutx Extensiva Moli d’en Regalat (MO-EXT-MR)”. 
 
I vist l’informe jurídic de data 23/10/2018, amb el qual es procedeix a esmenar la deficiència 
recollida en l’acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en sessió de 29 
de juny de 2018, en relació a l’àmbit territorial de la illeta del Molí d’en Regalat, revisió i adaptació 
al PTIM de les Normes subsidiàries d’Artà amb la “completació” de la Memòria justificativa. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
1. Aprovar l’esmena de les deficiències recollides en l’acord de la Comissió Insular d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme, en sessió de 29 de juny de 2018, en relació a l’àmbit territorial de la illeta del 
Molí d’en Regalat, el qual fou objecte de suspensió del tràmit d’aprovació definitiva de la revisió i 
adaptació al PTIM de les Normes subsidiàries d’Artà. 
 
2. En conseqüència, i en esmena de la deficiència apuntada, aprovar les següents modificacions en 
la documentació de les NS que ha d’acompanyar aquest acord, les quals han de substituir els 
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annexos 1 i 2 aportats amb l’informe precedent de 24 d’octubre de 2017: 
 
- Modificacions introduïdes en la Memòria: introduir la justificació de la densitat màxima de 8 
habitatges en tota la illeta. 
- Modificacions introduïdes en el text de la normativa: crear l’article 163.bis, corresponent a la fitxa 
de zonificació i eliminació de la fitxa del sector urbanitzable Molí d’en Regalat. 
 
3. Donar trasllat de la certificació d’aquest acord i de la documentació de l’esmena de deficiències a 
la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, perquè, si així ho considera, pugui donar 
per esmenades correctament les deficiències assenyalades i procedeixi a aixecar la suspensió i a 
aprovar definitivament la revisió i adaptació al PTM de les Normes subsidiàries d’Artà en 
referència al sector urbanitzable “Molí d’en Regalat” del nucli de la Colònia de Sant Pere.>> 
 
El Sr. Gili informa sobre la sentencia judicial referida al recurs interposat per la propietat, en la qual 
es desestima el recurs. 
 
La nova portaveu d’UIA, Sra. Moreno, explica que UIA ja va votar en contra de la primera proposta 
sobre aquest tema. Opina que la sentència judicial encara no és ferma i considera que aquesta 
proposta s’hauria de llevar de l’ordre del dia. 
 
La portaveu d’AA, Sra. Comas, opina que aquesta proposta s’hauria de retirar de l’ordre del dia per 
aplicació del principi de prudència i possible demanda d’indemnització de danys i perjudicis per 
part de la propietat. Fa un resum de la sentència, en la qual, segons ella, es nega el caràcter d’urbà 
de la illeta del Molí d’en Regalat. Llegeix un certificat emès per la secretària de l’Ajuntament, del 
qual es fa ressò la sentència i llegeix diversos paràgrafs de la sentència. Considera que hi ha més 
documentació i que la sentència és prou clara per considerar que els terrenys no tenen la 
classificació d’urbans. Opina que, si la proposta es deixa damunt la taula, es pot obviar la possible 
demanda d’indemnització de danys i perjudicis; a més, opina que és necessari fer una valoració 
detinguda de la sentència judicial. 
 
El portaveu d’El PI, Sr. Gili, explica que els argumentaris al·ludits en la sentència judicial es 
refereixen a la necessitat de recular  les edificacions als 100 metres. Diu que el Consell de Mallorca 
té classificats aquests terrenys com a urbans. Opina que s’ha d’aprovar la proposta, trametre-la al 
Consell de Mallorca i que aquest organisme dirimeixi aquest tema. 
 
La portaveu d’AA, Sra. Comas, diu que ella no hi està d’acord, que la sentència parla de sòl 
urbanitzable i no de sòl urbà. 
 
El batle informa que les NS d’Artà es varen aprovar l’any 2010 amb prescripcions, que s’han anat 
resolent seguint els criteris imposats pel Consell de Mallorca. Comenta que la sentència ha 
dictaminat la reculada als 100 metres. Indica que, a la Comissió de Territori, en la sessió de 29 de 
gener de 2012, alguns grups polítics ja varen avançar que es recorreria aquest aspecte; a més, opina 
que és un tema aliè a l’Ajuntament d’Artà. 
 
La portaveu d’AA, Sra. Comas, no opina de la mateixa manera. Diu que l’Ajuntament segueix fent 
feina sense tenir en compte una sentència judicial; que, a més de xerrar de la reculada dels 100 
metres, aquests terrenys no es consideren urbans. 
 
Seguidament, els reunits acorden, per 6 vots a favor (PSOE i PI) i 6 vots en contra (UIA i AA), 
empat que es dirimeix pel vot de qualitat del batle: 
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1. Aprovar l’esmena de les deficiències recollides en l’acord de la Comissió Insular d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme, en sessió de 29 de juny de 2018, en relació a l’àmbit territorial de la illeta del 
Molí d’en Regalat, el qual fou objecte de suspensió del tràmit d’aprovació definitiva de la revisió i 
adaptació al PTIM de les Normes subsidiàries d’Artà. 
 
2. En conseqüència, i en esmena de la deficiència apuntada, aprovar les següents modificacions en 
la documentació de les NS que ha d’acompanyar aquest acord, les quals han de substituir els 
annexos 1 i 2 aportats amb l’informe precedent de 24 d’octubre de 2017: 
 
- Modificacions introduïdes en la Memòria: introduir la justificació de la densitat màxima de 8 
habitatges en tota la illeta. 
- Modificacions introduïdes en el text de la normativa: crear l’article 163.bis, corresponent a la fitxa 
de zonificació i eliminació de la fitxa del sector urbanitzable Molí d’en Regalat. 
 
3. Donar trasllat de la certificació d’aquest acord i de la documentació de l’esmena de deficiències a 
la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, perquè, si així ho considera, pugui donar 
per esmenades correctament les deficiències assenyalades i procedeixi a aixecar la suspensió i a 
aprovar definitivament la revisió i adaptació al PTM de les Normes subsidiàries d’Artà en 
referència al sector urbanitzable “Molí d’en Regalat” del nucli de la Colònia de Sant Pere. 
 
 
3. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’Alternativa per 
Artà i UIA per la derogació del delicte d’injúries a la corona i per a reafirmar el compromís 
amb els valors republicans i la democràcia 
 
La portaveu d’AA, Sra. Comas, explica la moció, que, copiada literalment, diu: 
             
<<EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg va dictar, al març de 2018, una sentència per la 
qual condemna Espanya a retornar la multa que, a canvi de no ingressar a la presó, van pagar dos 
joves condemnats per cremar fa 11 anys una foto del Rei durant la Diada de Catalunya. La justícia 
europea considera que aquesta actuació va ser “una expressió simbòlica de la crítica política” i que 
els tribunals espanyols, l’Audiència Nacional i el Tribunal Constitucional, van vulnerar l’article 10 
de la Convenció Europea de Drets Humans, relatiu a la llibertat d’expressió. 
 
El Codi penal ofereix més protecció a la Casa Reial que a qualsevol altra institució o ciutadà de 
l’Estat, a través del delicte d’injúries a la Corona (articles 490.3 i 491). Per contra, el Tribunal 
Europeu de Drets Humans (TEDH) té una jurisprudència molt clara i sòlida, en virtut de la qual els 
ordenaments no poden atorgar una protecció especial i qualificada als seus càrrecs i institucions més 
importants, sinó que, més aviat al contrari, han de permetre un major grau de crítica. Això es 
justifica perquè es tracta d’institucions públiques que s’han de trobar subjectes al qüestionament i 
l’escrutini ciutadà en el marc d’una democràcia. 
 
Aquesta postura del TEDH es veu reafirmada pel Consell d’Europa i pel Comitè de Drets Humans 
de Nacions Unides, per a qui la llibertat d’expressió és “la pedra angular de totes les societats lliures 
i democràtiques”, afegint, a més —en una observació específica sobre aquest tema al 2011— la 
“gran importància” que atorga el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics a “l’expressió sense 
inhibicions al debat públic sobre figures de l’àmbit públic i polític en una societat democràtica”. És 
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per això, diuen literalment des de les Nacions Unides que “totes les figures públiques, fins i tot les 
que exerceixen els càrrecs polítics de major importància, com els caps d’Estat o de Govern, poden 
ser objecte legítim de crítiques i oposició política”. 
 
Recentment, el Parlament de Catalunya ha aprovat una resolució per reprovar el comportament del 
Rei pel seu discurs després del l’1 d’octubre de 2017, amb què va encoratjar la confrontació i la 
tensió i, embolicant-se en una Constitució que ja no representa tota la societat, es va posar en la 
primera línia del bloc reaccionari, una irresponsable actitud que va estar acompanyada d’un to 
superb i indesitjable. A aquesta reprovació, se li ha unit la de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Davant l’acord del Parlament, el Consell de Ministres va acordar demanar al Consell d’Estat que 
emetés amb urgència el seu dictamen preceptiu per impugnar-ho davant el Tribunal Constitucional, 
perquè el Govern considerava “políticament inacceptable” la proposició aprovada. Malgrat que el 
Consell d’Estat ha recomanat no acudir al Tribunal Constitucional, declarant que el Parlament és 
lliure de fer judicis polítics, el Govern ho ha desoït i va anunciar el passat 26 d’octubre que 
interposaria un recurs contra el Parlament. 
 
D’altra banda, els membres del Partit Popular i de Ciutadans a la Mesa del Congrés han denegat, en 
les últimes setmanes, que ni tan sols es debati en aquesta cambra l’aprovació d’una comissió de 
recerca sobre els presumptes delictes que hagi pogut cometre el rei emèrit, Joan Carles de Borbó. 
 
Arran dels enregistraments de Corina Zu Sayn Wittgestein, donats a conèixer per diversos mitjans 
de comunicació, hi ha indicis més que suficients per iniciar aquesta recerca al monarca emèrit. 
Després d’una primera denegació de la Mesa del Congrés, on s’al·legava que la inviolabilitat del 
cap de l’Estat impedia aquesta recerca —alguna cosa que no compartim, atès que la inviolabilitat en 
tot cas s’hauria de circumscriure a actes de naturalesa política confirmats pel Govern—, el passat 23 
d’octubre es va denegar una segona petició en la qual se sol·licitava investigar Joan Carles de Borbó 
des de la seva abdicació el 2014, quan formalment va deixar de ser inviolable per ser únicament 
aforat. 
 
Finalment, creim que resulta ja del tot inajornable materialitzar una reivindicació democràtica 
bàsica en aquest país com és la realització d’un referèndum sobre monarquia i república. 
 
Per aquests motius, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
1. Instar el Govern de l’Estat a derogar el delicte d’injúries al Rei i a la Casa Reial dels articles 
490.3 i 491 del Codi penal i igualar la protecció penal de l’honor d’aquesta figura a la de la resta de 
ciutadans. 
 
2. Rebutjar i condemnar el posicionament del Rei Felip VI i la seva intervenció en el conflicte 
català, així com la seva justificació de la violència per part dels cossos policials l’1 d’octubre. 
 
3. Reafirmar el compromís amb els valors republicans i apostar per l’abolició d’una institució 
caduca i antidemocràtica com la monarquia. 
 
4. Instar el Govern i el Congrés dels Diputats que es permetin investigar, en seu parlamentària, les 
accions realitzades per Juan Carlos de Borbón des de l’any 2014, moment en què deixa de ser 
inviolable jurídicament i sobre qui recauen indicis suficients de delicte. 
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5. Instar el Govern espanyol a convocar un referèndum d’acord a la Constitució perquè els 
ciutadans puguin decidir entre monarquia i república. 
 
6. Comunicar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats. 
 
7. Refermar el compromís amb els valors republicans.>> 
 
La regidora delegada de l’àrea de Cultura, Sra. Ginard, opina que no és el moment de treure aquesta 
moció. En relació a les declaracions del rei, a les quals fa referència la moció, considera que, si 
hagués hagut una república, les declaracions haurien estat les mateixes. Defensa el model d’Estat 
que tenim. Diu que tot el sistema de crisi de Catalunya augmenta la confrontació, en lloc del diàleg. 
Finalment, diu que votaran en contra de la moció. 
 
La regidora d’El PI, Sra. Sureda, diu que es parla de molts de temes en la moció. Es parla de 
Catalunya, sobre el qual opina que és un tema polític que s’ha d’arreglar políticament. Diu que es 
mescla el tema de la monarquia amb el posicionament del rei en defensa de la Constitució. 
Finalment, diu que votaran en contra de la moció. 
 
Tot seguit, es vota la moció, la qual, per 6 vots a favor (UIA i AA) i 6 vots en contra (PSOE i PI), 
empat que dirimeix el batle amb el seu vot de qualitat, no resulta aprovada per manca de quòrum en 
la votació. 
 
 
A continuació, el batle informa que s’ha presentat una moció en l’ordre del dia, que se n’ha de 
ratificar la urgència i la seva inclusió en l’ordre del dia. 
 
M1. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta El PI-Proposta per les Illes sobre la 
modificació de l’article 27 de la normativa del PIAT de l’illa de Mallorca en la seva aprovació 
inicial al municipi d’Artà 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat, ratificar la urgència i la inclusió en l’ordre del dia de 
l’aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta El PI-Proposta per les Illes sobre la modificació de 
l’article 27 de la normativa del PIAT de l’illa de Mallorca en la seva aprovació inicial al municipi 
d’Artà. 
 
El portaveu d’El Pi, Sr. Gili, explica la moció. 
 
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, diu que varen rebre la moció, però que no han tengut temps per 
estudiar-la. Demana que es retiri de l’ordre del dia per poder revisar-la. 
 
El portaveu d’El PI, Sr. Gili, diu que retira la moció de l’ordre del dia. 
 
 
4. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes d’octubre de 2018 i a dia 9 de 
novembre de 2018 
 
A continuació, es dona compte de les resolucions de Batlia corresponents al mes d’octubre de 2018 
i a dia 9 de novembre de 2018. 
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Seguidament, els reunits, per assentiment unànime, es donen per assabentats. 
 
 
5. Precs i preguntes 
 
La secretària informa que UIA ha presentat escrits de precs i preguntes, el qual es llegeix a 
continuació. 
 
PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA UIA 
 
Hisenda 
 
- Ocupació de la via pública. A diferents plenaris hem insistit que es delimités l’ocupació de la via 
pública dels locals situats a la plaça del Conqueridor. També vàrem dir que, abans que es tornés a 
ocupar, era convenient fer aquesta actuació. Ens vàreu contestar que la Policia estava fent una fitxa 
individualitzada de cada comerç per, al juny, poder-ho tenir controlat. Ens heu dit que, en poder, es 
faran les actuacions oportunes. Sabeu quan serà aquest “en poder”? 
 
Resposta: Tant aviat com sigui possible. 

 
- Referent també a l’ocupació de la via pública. Hi ha alguns locals que varen presentar recurs a la 
liquidació. En aquest recurs demanaven que es tornés a amidar la superfície ocupada. Al mes de 
juny ens vàreu dir que s’hi estava fent feina. Ja estan resolts? Quan es té previst que es faci la nova 
liquidació? En el plenari de setembre ens diguéreu que miraríeu tots els recursos que han entrat, 
com està aquest tema? Se n’ha resolt algun? 

 
Resposta: Encara no. 
 
- Referent també a l’ocupació de la via pública. Al passat plenari vàrem demanar si hi havia hagut 
alguna modificació respecte a les bonificacions dels metres d’ocupació del 2017 al 2018?. Ens 
contestàreu que estàveu mirant les reclamacions. Ja ens podeu contestar? 

 
Resposta: Ja vàrem contestar que, de bonificacions, no n’hi ha de noves. 

 
- Al mes de setembre us preguntàrem pel grup religiós que ocupa la via pública davant na Batlessa. 
Ens diguéreu que havíeu parlat del cas amb la Policia i que tenien dubtes si és ocupació o publicitat 
dinàmica. A quines conclusions s’ha arribat? 
 
Resposta: Encara no les tenim. Per part de la Prefectura de la Policia Local, no s’ha detectat cap fet 
imposable que pugui ser d’aplicació al supòsit plantejat en relació a l’ocupació de l’espai que es 
realitza. Tampoc no és aplicable, al parer de la Prefectura de la Policia Local, l’aplicació de la 
publicitat dinàmica a causa dels objectius de l’activitat afectada, atès que aquesta manifestació i 
difusió es troba dins dels drets fonamentals recollits a la Constitució i, d’acord amb l’Ordenança de 
publicitat dinàmica, no seria d’aplicació (vegeu l’article 12, apartat d). No obstant això, és 
convenient sol·licitar un informe jurídic al departament municipal per tal de determinar si és 
d’aplicació qualsevol altra normativa. 

 
Infraestructures 
 
- Ja han arribat els bancs reclamats per substituir els actuals, que venim demanant des del plenari de 



9 
 

maig i que encara falten?  
 
Resposta: No, encara no han arribat. 

 
- S’ha reprès el tema dels ACIRE i de la nova senyalització a la zona del carrer del Llebeig, tal com 
ens informàreu al plenari passat? 

 
Resposta: Sí, s’està a l’espera del pressupost de tots els senyals que s’han de col·locar. 
 
- Com està el tema de la nova senyalització de la Colònia? Al setembre ens diguéreu que es tenia 
previst continuar, quan? Per quina zona? 

 
Resposta: Una vegada que tenguem el pressupost del que costarà a Artà, podrem veure si ens queda 
partida pressupostària per a la Colònia. Del contrari, haurem d’esperar als pressupostos de 2019. 
L’estudi es troba fet, tant el de la Colònia com el de la urbanització de s’Estanyol. Inicialment, es 
continuarà per la part est de la Colònia, és a dir, des del carrer Major fins a l’estacionament del Pla 
de Mar. Posteriorment, es continuarà per l’Estanyol i, finalment, per Montferrutx, i així es procedirà 
a l’ordenació global de totes les zones indicades. 
 
- El 8 de setembre de 2016 es va comprar una grua per donar el servei, per la qual es pagaren més 
de 8.000 euros per a l’adquisició d’un vehicle de segona mà. Aleshores, ens diguéreu que no hi 
havia cap operari que la pogués maniobrar i que al juny de 2017 començaria el servei. A dia d’avui 
se segueixen pagant factures del servei de grua amb empreses privades. Han passat gairebé dos 
anys. En plenaris passats ens diguéreu que la grua estava aturada i que la grua havia creat algun 
“conflicte” entre els treballadors. Com està el tema de la grua? S’ha aprovat la RLT que ha de 
resoldre aquest entrebanc? 

 
Resposta: Encara no està acabat, el tema de la RLT. Esperam que prest la puguem dur a aprovació 
d’aquest plenari. 

 
- Com està el tema dels vehicles amb ceps? Se sap quan es retiraran? Sabem que els terminis venen 
marcats per l’administració, però en quina situació es troben actualment? 

 
Resposta: Enguany s’han tramitat quinze expedients d’immobilització i altres trenta-cinc de retirada 
de vehicles. Cada un té un expedient diferent i, per tant, uns terminis diferents. Si em demanau per 
algun en concret, li puc dir com està. Un dels problemes que sorgeix a l’hora de tramitar l’expedient 
d’abandó és que la persona interessada desplaça el vehicle de lloc, la qual cosa provoca 
endarreriments i dificultats administratives. Per això, en alguns casos es procedeix a la 
immobilització provisional del vehicle a la via pública. Actualment, es troben pendents de retirada 
immediata uns set o vuit vehicles, situació que es durà a terme, previsiblement, aquesta mateixa 
setmana.  
 
- Quants d’expedients per solars buits bruts s’han obert? Quants s’han resolt i com? 

 
Resposta: Tenim la informació sol·licitada; en tenir les dades, us les passarem. 

 
- En quina situació es troben les obres del Mercat Municipal? Quin calendari es té previst? 

 
Resposta: Estam a l’espera de contestar el darrer escrit que ens varen enviar. Segons la informació 
que tenim, amb la remesa del CD estaran tots els punts arreglats i després dependrà de la diligència 
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del Consorci Borsa d’Allotjament Turístics.  
 
Interior 
 
- Quan es retirarà l’estàtua de la plaça del Progrés? 

 
Resposta: Les ordres estan donades. 
 
[A continuació, UIA retira la pregunta següent: 

 
“- Ja tenim assignada la plaça per a la qual ens han donat la subvenció Revaloritza Artà Dona? 
Quina feina desenvoluparà aquesta persona?”] 

 
- S’ha fet ja la “baremació” per a la incorporació d’un nou auxiliar administratiu? Quina feina 
desenvolupa? Ens referim a la borsa d’auxiliar administratiu.  

 
Resposta: Encara no s’ha baremat. 

 
- Què ha passat amb el compliment de les mesures de seguretat a les platges de Son Serra i de sa 
Canova?  

 
Resposta: Ho hem de revisar. 

 
- Per a quan es preveu l’elecció i el nomenament posterior del nou jutge de pau?  

 
Resposta: No és el nou jutge de pau, és el suplent. Properament es farà l’expedient. 
 
Urbanisme 
 
- Als plenaris passats vàrem demanar si l’Ajuntament d’Artà havia fet alguna passa davant el 
Ministeri d’Economia i Hisenda pel que fa a les urbanitzacions de Betlem i Sant Pere. Ens 
contestàreu que no teníeu cap informació al respecte, però que ho miraríeu. Ja s’ha pensat una 
possible solució? 

 
Resposta: No, és un tema pendent. Aquests dos mesos el Departament d’Urbanisme i altres s’han 
hagut de bolcar en els desastres ocorreguts arran de les inundacions. 

 
- S’ha rebut una sol·licitud d’informació per part de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i 
Pesca referent a l’EDAR de la Colònia de Sant Pere? Ja ho heu contestat? En quina situació es troba 
l’ampliació de la depuradora? 

 
Resposta: S’està fent la feina per contestar. 
 
- Hi ha moltes queixes com a conseqüència de les obres de Montserrat Blanes, plaça del 
Conqueridor, Ramon Llull, etc. Quantes demandes per inundacions han presentat els ciutadans per 
les inundacions? Què penseu fer al respecte? 

 
Resposta: No tenc constància de cap demanda. 
 
- Què ens poden dir de l’expropiació de la finca 2776 per valor d’1.449.140,96 €? 
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Resposta: El primer de tot vull recordar que aquests terrenys corresponen a la urbanització de 
Montferrutx i, més concretament, a les zones verdes. L’Ajuntament els ho va denegar; ells ho varen 
demanar a la Junta General d’Expropiació, que també els ho han denegat, i ara ho han recorregut.  

 
Promoció econòmica 
 
- S’han pagat dues factures per un import total de 3.630 euros per un informe sobre la creació d’una 
entitat de promoció turística i de desenvolupament econòmic. Al plenari passat ens diguéreu que 
estàveu valorant les conclusions, ens les podeu fer arribar públicament? 

 
Resposta: Encara no. 

 
- També s’han pagat 8.221,95 euros per desenvolupar una plataforma comercial. Al setembre ens 
diguéreu que estava en període de proves i que hi havia 10 establiments diferents. Com s’està 
desenvolupant aquesta plataforma? Teniu xifres i/o dades? 

 
Resposta: Ja ha acabat el període de proves i tot està funcionant bé; de cara a Nadal es farà ja la 
primera campanya real amb aquesta eina. 

 
- Ja sabeu quantes targetes han emès, a 30 de juny, les dues entitats encarregades i que cobren per 
fer-ho? 
 
Resposta: No, no tenc les dades. 
 
- Ens diguéreu, al mes de setembre, que havíeu demanat un llistat complet de comerciants que 
s’havien donat de baixa de la marca D’Artà. Quants de comerciants s’han donat de baixa de la 
marca D’Artà? 

 
Resposta: Sí, crec que us ho vaig passar per correu electrònic. 

 
- Al mes de setembre ens diguéreu que hi hauria canvis a la marca D’Artà. Ens podeu informar 
quins canvis seran aquests? 

 
Resposta: A causa de la nova Llei de contractes, haurem de fer canvis en la gestió de l’Estació; 
n’estam fent l’estudi econòmic per definir-ho. 

 
- Referent al Mercat Municipal, ens podríeu dir quants de llocs té el nostre Mercat? Quants n’hi ha 
d’ocupats? Quina llista d’espera tenim?  

 
Resposta: Ho tenc sol·licitat. 
 
Medi ambient 
 
- En una moció del mes de juny de 2017 es va aprovar l’adhesió a la cooperativa Som Energia i el 
mes passat ens diguéreu que semblava que no s’havia fet. Podem saber si s’ha fet ja l’adhesió? 

 
Resposta: Sí. 

 
- Com està el tema de les proteccions per evitar els excrements de cabots i oronelles als carrers des 
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dels nius, guanyador del concurs d’idees que féreu? Sabem quan es posarà en marxa ? 
 

Resposta: Repetesc la resposta per quart plenari consecutiu. S’ha fet una avaluació del sistema que 
es considera positiu. S’ha intentat contactar amb altres propietaris de cases amb nius de cabots que 
hi puguin estar interessats i encara no en tenim cap. Si de cara a la propera temporada algú sap de 
qualque propietari interessat en instal·lar el sistema a la seva façana, es pot posar, per favor, en 
contacte amb l’àrea de Medi Ambient. Mentrestant, les neteges amb aigua a pressió s’han anat 
realitzant tot l’estiu i no hi ha hagut queixes (s’ha enviat per correu electrònic l’informe de la 
tècnica de medi ambient). 

 
- Després de tres anys de demanar-ho, s’ha senyalitzat alguna de les cales del nostre municipi, s’han 
senyalitzat les més populars. La població de la Colònia es queixa que, en algunes, hi accedeixen 
persones amb cans i que, en no estar senyalitzades, pensen que es pot fer. Se senyalitzaran 
adequadament les platges i cales del municipi? Sabem quan es posarà en marxa? 

 
Resposta: Repetesc la resposta per tercer o quart plenari consecutiu. El projecte de senyalització de 
les cales ve derivat del Pla de gestió sostenible del litoral d’Artà. La senyalització que hi havia 
(instal·lada al maig de 2015) estava situada en llocs inadequats, presentava incongruències amb les 
ordenances municipals, hi havia errades ortogràfiques en català, a part que els logotips, tant de 
l’Ajuntament com del Govern, havien quedat obsolets. Es va fer una revisió exhaustiva de tots els 
elements. La primera gestió va ser anar a veure el personal tècnic d’Emergències, que va considerar 
que, quan es varen posar els cartells al 2015, se’n va fer un abús i es varen senyalitzar un excés de 
llocs que no ho necessitaven, per exemple s’Aigua Dolça, el caló dels Ermitans o es Matzoc i sa 
Font Celada. A causa del seu caràcter natural i verge i de la dificultat d’accedir-hi, els usuaris ja 
coneixen que es tracta d’un lloc no urbà i, per tant, sense serveis i sense vigilància. El criteri actual 
ha estat senyalitzar aquelles platges urbanes que presenten risc mitjà i alt, i, en els llocs naturals, 
senyalitzar-ho en els accessos amb cotxe. Per exemple, per senyalitzar cala Matzoc i sa Font Celada 
s’ha instal·lat el cartell a cala Estreta i s’Arenalet des Verger, que són els punts per on s’accedeix. 
També s’han retirat cartells d’emergències obsolets que al 2015 no es varen retirar, ja que es varen 
limitar a col·locar el nou cartell just al costat. Ara, el litoral està més ben conservat i, a més, s’ha 
aprofitat per afegir un apunt naturalístic a les cales verges, amb dibuixos que ha cedit gratuïtament 
la il·lustradora naturalística local Cati Artigues, a qui aprofitam per agrair el seu gest cap a la 
divulgació dels nostres valors naturals. Aquest extra, que ha sortit de l’àrea de Medi Ambient, 
també ha estat autoritzat per Emergències i, de fet, han aplaudit la sensibilitat que ha demostrat 
l’Ajuntament d’Artà cap al seu litoral. 

 
Esports 
 
- Com ha afectat el temporal i les contínues pluges a les obres del Poliesportiu? En quina situació es 
troben les obres del Poliesportiu? Es manté la previsió de tenir-les acabades per Nadal, tal com ens 
diguéreu al plenari passat? 

 
Resposta: El temporal va afectar, bàsicament, les pistes i les obres, pràcticament res, simplement 
netejar i ordenar quatre coses. Les pluges contínues afecten el dia a dia. Per exemple, avui posaven 
l’aïllant i s’han hagut d’aturar a causa de la pluja. Cosetes com aquesta van sumant i retarden les 
obres. Tot i això, l’empresa constructora manté que acabaran dins el termini que us vàrem dir al 
plenari passat. 

 
Cultura 
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- Quines passes s’han fet per a la commemoració de l’Any Llompart, tal com aprovàrem en el 
plenari d’abril de 2018? 

 
Resposta: La veritat és que poques. Durant el Poésart és va fer un poc de referència i també ens 
donaren uns llibrets per a la Biblioteca. La veritat és que, amb el gruix de feina que tenim a cultura, 
sobretot amb el tema de les noves edicions, se’ns ha passat.  
 
Educació 
 
- Al CEIP Rosa dels Vents de la Colònia s’ha instal·lat una cúpula sense el permís ni el 
coneixement de l’Ajuntament. S’ha fet alguna passa per autoritzar o permetre la seva instal·lació? 
Sabem si compta amb l’autorització i el permís corresponent de la Conselleria d’Educació? 
 
Resposta: Primer voldria especificar que al Ple del mes passat vaig dir que jo, personalment, no en 
tenia constància. L’autorització a l’Ajuntament està en tramitació i, segons em va informar la 
directora, la inspectora en té coneixement. S’ha de dir que, en principi, el permís de la Conselleria 
era necessari per si s’instal·lava com a aula i no ha estat així. 

 
Colònia de Sant Pere 
 
- S’ha contactat amb la propietat de les pistes de tennis situades en el camí de Caloscamps a fi que 
repari la tanca que les protegeix, ja que són un potencial perill per a les persones que passegen per 
la zona? 

 
Resposta: No. 

 
- Quantes propostes s’han presentat per a les obres d’ampliació de les instal·lacions del Cementeri 
de la Colònia? En quin moment de la seva execució ens trobem? 

 
Resposta: S’ha presentat una proposta i estam a l’espera que l’empresa aporti la documentació 
necessària per fer l’acta de replanteig i començar.  
 
- Respecte a les obres de l’edifici municipal de la plaça de la Bassa d’en Fasol a la Colònia, sabem 
si ja s’ha atorgat la subvenció? 

 
Resposta: No en tenc constància. 
 
 
Acords 
 
1. Acordar, per unanimitat, essent tretze el nombre legal de membres del consistori i dotze els 
assistents, aprovar les actes de les sessions de 27 de febrer de 2017 i 29 d’octubre de 2018. 
 
2. Acordar, per 6 vots a favor (PSOE i PI) i 6 vots en contra (UIA i AA), empat que es dirimeix pel 
vot de qualitat del batle: 
2.1. Aprovar l’esmena de les deficiències recollides en l’acord de la Comissió Insular d’Ordenació 
del Territori i Urbanisme, en sessió de 29 de juny de 2018, en relació a l’àmbit territorial de la illeta 
del Molí d’en Regalat, el qual fou objecte de suspensió del tràmit d’aprovació definitiva de la 
revisió i adaptació al PTIM de les Normes subsidiàries d’Artà. 
2.2. En conseqüència, i en esmena de la deficiència apuntada, aprovar les següents modificacions en 
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la documentació de les NS que ha d’acompanyar aquest acord, les quals han de substituir els 
annexos 1 i 2 aportats amb l’informe precedent de 24 d’octubre de 2017: 
- Modificacions introduïdes en la Memòria: introduir la justificació de la densitat màxima de 8 
habitatges en tota la illeta. 
- Modificacions introduïdes en el text de la normativa: crear l’article 163.bis, corresponent a la fitxa 
de zonificació i eliminació de la fitxa del sector urbanitzable Molí d’en Regalat. 
2.3. Donar trasllat de la certificació d’aquest acord i de la documentació de l’esmena de deficiències 
a la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, perquè, si així ho considera, pugui 
donar per esmenades correctament les deficiències assenyalades i procedeixi a aixecar la suspensió i 
a aprovar definitivament la revisió i adaptació al PTM de les Normes subsidiàries d’Artà en 
referència al sector urbanitzable “Molí d’en Regalat” del nucli de la Colònia de Sant Pere. 
 
M1. Acordar, per unanimitat, ratificar la urgència i la inclusió en l’ordre del dia de l’aprovació, si 
s’escau, de la Moció que presenta El PI-Proposta per les Illes sobre la modificació de l’article 27 de 
la normativa del PIAT de l’illa de Mallorca en la seva aprovació inicial al municipi d’Artà. 
 
 
El batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària       Vist i plau 

El batle 


