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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ 
 
 
Caràcter:  ordinari 
Data:  29 de juliol de 2019 
Horari:  18 hores 
Lloc:  sala de sessions de l’Ajuntament d’Artà 
 
 
Hi assisteixen: 
Manuel Galán Massanet,  batle 
Maria Bel Llinàs Pastor,  regidora 
Antoni Josep Valle Font,  regidor 
Antonio Bonet Company,  regidor 
Maria Isabel Nieto Sepúlveda, regidora 
Maria Antònia Sureda Martí,  regidora 
Manuel Rocha Barrientos,  regidor 
Sebastián Carrió Dalmau,  regidor 
Ana María Comas Delgado,  regidora 
Inmaculada Moreno Mayal,  regidora 
Maria Pastor Gelabert,  regidora 
Jaume Alzamora Riera,  regidor 
Juan Lliteras Espinosa,  regidor 
 
Sílvia Ripoll Genovart,  secretària accidental 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions de 15 de juny i de 20 de juny de 
2019. 
2. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de 26 de juny de 2019, 
de designació de les festes locals per a l’any 2020. 
3. Aprovació definitiva, si s’escau, de l’expedient per a l’alteració de la qualificació 
jurídica del solar a cedir a la Conselleria de Salut per a la construcció del centre de salut. 
4. Aprovació, si s’escau, de la proposta tècnica per elaborar, de forma participada, un pla 
d’acció municipal en el municipi d’Artà. 
5. Aprovació, si s’escau, del compte general de 2018. 
6. Aprovació, si s’escau, del Pla economicofinancer 2019-2020 de l’Ajuntament d’Artà. 
7. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit núm. 6/2019 per 
transferència de crèdit. 
8. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA relativa a 
deixar Cala Torta sense la instal·lació d’un quiosc bar, terrassa amb porxo i bany a la 
platja de Cala Torta. 
9. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de maig i juny i a dia 
19 de juliol de 2019. 
10. Precs i preguntes. 
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Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions de 15 de juny i de 20 de juny de 
2019 
 
El batle, Manuel Galán, demana si algú te res a dir. 
 
El portaveu del PP, Juan Lliteras, demana per què a l’acta extraordinària de 15 de juny 
no s’ha posat la fórmula amb la qual cada regidor va prometre, jurar, o el que sigui, el 
seu càrrec. Demana, si es pot fer, que es corregeixi l’acta i s’introdueixi la fórmula 
utilitzada per cada regidor. 
 
El batle diu que es pot deixar damunt la taula perquè la secretària ho revisi i que es pot 
dur a aprovació al plenari següent; per tant, ara es votarà només l’aprovació de l’acta de 
20 de juny de 2019. 
  
Seguidament, els reunits acorden, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió de 20 de 
juny de 2019. 
 
 
2. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de 26 de juny de 
2019, de designació de les festes locals per a l’any 2020 
 
El batle explica el punt, que, copiat literalment, diu:   
 
<<Vist que  la Junta de Govern Local de 26 de juny de 2019, referent a la designació de 
les festes locals per a l’any 2020, va acordar el següent: 
 
“Exp. 2019/2366. Designació de les festes locals per a l’any 2020 
 
Vist el Decret 75/1998, de 31 de juliol, mitjançant el qual es regula el calendari de festes 
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i en el qual s’estableixen les festes 
d’àmbit nacional; 
 
Vist que, d’acord amb l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, els 
ajuntaments han de determinar dues festes locals en l’àmbit municipal; 
 
Els reunits acorden, per unanimitat: 
 
a) Designar com a festes locals del nucli d’Artà: 
- 17 de gener, Sant Antoni 
- 6 d’agost, Sant Salvador 
 
b) Designar com a festes locals del nucli de la Colònia de Sant Pere: 
- 17 de gener, Sant Antoni 
- 29 de juny, Sant Pere 
 
c) Trametre aquest acord a la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut 
Laboral, de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern de la comunitat 
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autònoma de les Illes Balears. 
 
d) Ratificar aquest acord a la sessió plenària de l’Ajuntament.” 
 
Per tot això, es proposa al Ple que adopti els següents  
 
ACORDS: 
 
1. Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local a la sessió de 26 de juny de 
2019, referent a la designació de les festes locals per a l’any 2020. 
 
2. Trametre aquest acord a la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut 
Laboral, de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears.>> 

 
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat: 
 
1. Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local a la sessió de 26 de juny de 
2019, referent a la designació de les festes locals per a l’any 2020. 
 
2. Trametre aquest acord a la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut 
Laboral, de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears. 
 
 
3. Aprovació definitiva, si s’escau, de l’expedient per a l’alteració de la qualificació 
jurídica del solar a cedir a la Conselleria de Salut per a la construcció del centre de 
salut 
 
El batle llegeix la proposta: 
 
<<Vista la certificació emesa per la secretària municipal en data 02/04/2019, en relació 
a la qualificació com a bé de domini públic dels terrenys sobre els quals s’ha d’ubicar el 
centre de Salut d’Artà i que han de ser objecte de cessió a la Conselleria de Salut. 
 
Vist l’informe tècnic i jurídic emès pels serveis municipals en data 05/04/2019, que 
acredita l’oportunitat i legalitat de l’alteració de la qualificació jurídica del bé que ha de 
ser objecte de cessió. 
 
Vist que, en el Ple municipal de 29 d’abril de 2019, es va adoptar l’acord següent:  
 
“1. Aprovar inicialment l’expedient de desafectació de part de l’immoble de domini 
públic que figura en l’Inventari de béns municipals amb el número 00348 d’ordre, 
l’alteració de la seva qualificació jurídica com a bé patrimonial i la modificació de 
l’inventari municipal corresponent. 
 
2. Sotmetre l’acord d’aprovació inicial, juntament amb l’informe tècnic i jurídic de data 
29/03/2019 que la justifica, a informació pública per un termini d’un mes, mitjançant la 
seva publicació en el BOIB, en el tauler d’anuncis municipal i a la seu electrònica de la 
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corporació. 
 
3. Posar en coneixement del Consell de Mallorca l’expedient iniciat.” 
 
Vist que aquest acord ha estat sotmès a informació pública per un termini de 30 dies 
amb publicació en el BOIB núm. 68, de 21 de maig de 2019. 
 
Vist que aquest acord ha estat sotmès a informació pública per un termini de 30 dies 
amb la publicació en el tauler d’edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Artà, 
entre els dies 21/05/2019 i 21/06/2019. 
 
Vist que, en data 21 de maig de 2019, es va remetre al Departament de 
Desenvolupament Local del Consell de Mallorca l’acord d’aprovació inicial. 
 
Vist que, en el període d’informació pública, no s’han formulat al·legacions. 
 
Vist el que disposa l’article 47.2.n de la Llei reguladora de les bases de règim local i el 
8.2 del Reglament de béns de les entitats locals (RD 1372/1986), es requereix el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació per 
adoptar acords relatius a l’alteració de la qualificació jurídica dels béns demanials o 
comunals. 
 
Vist el que disposa l’article 1.3 de la Llei 8/1993, d’atribució de competències als 
consells insulars en matèria de règim local, que regula la disposició de béns 
patrimonials de les entitats locals. 
 
Es proposa al Ple municipal de l’Ajuntament d’Artà l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
1. Aprovar definitivament l’expedient de desafectació de part de l’immoble de domini 
públic que figura en l’inventari de béns municipals amb el número 00348 d’ordre, 
l’alteració de la seva qualificació jurídica com a bé patrimonial i la modificació de 
l’inventari municipal corresponent amb la inclusió dels béns resultants següents: 
 
a) EPÍGRAF 1. BÉNS IMMOBLES 
Element 00348. Aparcament municipal. Parcel·la 317, polígon 12 
Responsable: Ajuntament 
Patrimoni: béns drets i obligacions de l’ens 
Ús: ús comú general 
Valor: 44.628,96 € 
Titularitat: pròpia de l’ens 
Dades generals 
Desc. ampliada: JGL de 31/07/2014: s’aprova l’adquisició de la finca 
Data de l’escriptura de compravenda: 05/08/2014 
Data de segregació en dues finques: 27/10/2017 
Finca rústica, peça de terra de secà que constitueix la parcel·la 317 del polígon 12 del 
terme 
municipal d’Artà, anomenada ses Forques i es Pas d’en Sales 
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Superfície: 52 àrees i 32 centiàrees 
Llindars: Al nord: amb la parcel·la cadastral urbana núm. 9935923 de Sebastián Danús 
Femenias, amb la núm. 9935906 de Francisca Gili Danús, amb el carrer de Blanquerna, 
amb la parcel·la 9935909 de Maria Cladera Ramis, amb la parcel·la cadastral rústica 
núm. 319 del polígon 12 de Miquel Roig Ferrer, i amb la parcel·la rústica núm. 318 del 
polígon 12 de Francisca Amorós Garcia. Al sud: amb la parcel·la rústica 326 del 
polígon 12 de l’Ajuntament d’Artà. A l’est: amb l’esmentada parcel·la rústica 318 i amb 
el carrer del Vicari Far. I a l’oest: amb el carrer de l’Almudaina i el carrer de la Pau 
Referència cadastral: 07006A012003170000IB 
Inscripció: Registre de la Propietat núm. 2 de Manacor, tom 5146 - llibre 328 d’Artà - 
foli 59 - finca núm. 2671 
Lliure de tota càrrega, limitació i arrendament 
Bé demanial. Incorporació al Patrimoni Públic del Sòl 
Situació: en ús 
Dades econòmiques 
Valor: 44.628,96 € 
 
b) EPÍGRAF 1. BÉNS IMMOBLES 
Element 00349. Centre de salut. Parcel·la 326, polígon 12 
Responsable: Ajuntament 
Patrimoni: béns drets i obligacions de l’ens 
Ús: no afectat a l’ús públic, centre sanitari 
Bé de caràcter patrimonial 
Valor: 30.639,76 euros 
Titularitat: pròpia de l’ens 
Dades generals 
Desc. ampliada: JGL de 31/07/2014: s’aprova l’adquisició de la finca 
Data de l’escriptura de compravenda: 05/08/2014 
Data de segregació en dues finques: 27/10/2017 
Finca rústica, peça de terra de secà que constitueix la parcel·la 326 del polígon 12 del 
terme municipal d’Artà, anomenada ses Forques i es Pas d’en Sales 
Superfície: 35 àrees i 92 centiàrees 
Llindars: Al nord: amb la parcel·la rústica 317 del polígon 12 de l’Ajuntament d’Artà, 
destinada a aparcament municipal. Al sud: amb la parcel·la rústica 305 del polígon 12 
de Francisca Arrom Sancho. A l’est: amb el carrer del Vicari Far. I a l’oest: amb la 
parcel·la cadastral urbana núm. 9935916 
Referència cadastral: 07006A012003260000IT 
Inscripció: Registre de la Propietat núm. 2 de Manacor, tom 5436 - llibre 379 d’Artà - 
foli 222 - finca núm. 17133 
Lliure de tota càrrega, limitació i arrendament 
Bé patrimonial 
Situació: en desús 
Dades econòmiques 
Valor: 30.639,76 euros 
 
2. Sol·licitar al Registre de la Propietat la inscripció del bé immoble inventariat amb el 
número 00349 com a bé patrimonial (inscrit al Registre de la Propietat núm. 2 de 
Manacor, tom 5436 - llibre 379 d’Artà - foli 222 – finca núm. 17133).>> 
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El batle explica que es tracta de l’aprovació definitiva d’aquesta modificació. 
 
UIA entén que és una passa administrativa més i desitja que aviat tenguem el nou PAC. 
 
El PP també espera que es faci via. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat: 

 
1. Aprovar definitivament l’expedient de desafectació de part de l’immoble de domini 
públic que figura en l’inventari de béns municipals amb el número 00348 d’ordre, 
l’alteració de la seva qualificació jurídica com a bé patrimonial i la modificació de 
l’inventari municipal corresponent amb la inclusió dels béns resultants següents: 
 
a) EPÍGRAF 1. BÉNS IMMOBLES 
Element 00348. Aparcament municipal. Parcel·la 317, polígon 12 
Responsable: Ajuntament 
Patrimoni: béns drets i obligacions de l’ens 
Ús: ús comú general 
Valor: 44.628,96 € 
Titularitat: pròpia de l’ens 
Dades generals 
Desc. ampliada: JGL de 31/07/2014: s’aprova l’adquisició de la finca 
Data de l’escriptura de compravenda: 05/08/2014 
Data de segregació en dues finques: 27/10/2017 
Finca rústica, peça de terra de secà que constitueix la parcel·la 317 del polígon 12 del 
terme 
municipal d’Artà, anomenada ses Forques i es Pas d’en Sales 
Superfície: 52 àrees i 32 centiàrees 
Llindars: Al nord: amb la parcel·la cadastral urbana núm. 9935923 de Sebastián Danús 
Femenias, amb la núm. 9935906 de Francisca Gili Danús, amb el carrer de Blanquerna, 
amb la parcel·la 9935909 de Maria Cladera Ramis, amb la parcel·la cadastral rústica 
núm. 319 del polígon 12 de Miquel Roig Ferrer, i amb la parcel·la rústica núm. 318 del 
polígon 12 de Francisca Amorós Garcia. Al sud: amb la parcel·la rústica 326 del 
polígon 12 de l’Ajuntament d’Artà. A l’est: amb l’esmentada parcel·la rústica 318 i amb 
el carrer del Vicari Far. I a l’oest: amb el carrer de l’Almudaina i el carrer de la Pau 
Referència cadastral: 07006A012003170000IB 
Inscripció: Registre de la Propietat núm. 2 de Manacor, tom 5146 - llibre 328 d’Artà - 
foli 59 - finca núm. 2671 
Lliure de tota càrrega, limitació i arrendament 
Bé demanial. Incorporació al Patrimoni Públic del Sòl 
Situació: en ús 
Dades econòmiques 
Valor: 44.628,96 € 
 
b) EPÍGRAF 1. BÉNS IMMOBLES 
Element 00349. Centre de salut. Parcel·la 326, polígon 12 
Responsable: Ajuntament 
Patrimoni: béns drets i obligacions de l’ens 
Ús: no afectat a l’ús públic, centre sanitari 
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Bé de caràcter patrimonial 
Valor: 30.639,76 euros 
Titularitat: pròpia de l’ens 
Dades generals 
Desc. ampliada: JGL de 31/07/2014: s’aprova l’adquisició de la finca 
Data de l’escriptura de compravenda: 05/08/2014 
Data de segregació en dues finques: 27/10/2017 
Finca rústica, peça de terra de secà que constitueix la parcel·la 326 del polígon 12 del 
terme municipal d’Artà, anomenada ses Forques i es Pas d’en Sales 
Superfície: 35 àrees i 92 centiàrees 
Llindars: Al nord: amb la parcel·la rústica 317 del polígon 12 de l’Ajuntament d’Artà, 
destinada a aparcament municipal. Al sud: amb la parcel·la rústica 305 del polígon 12 
de Francisca Arrom Sancho. A l’est: amb el carrer del Vicari Far. I a l’oest: amb la 
parcel·la cadastral urbana núm. 9935916 
Referència cadastral: 07006A012003260000IT 
Inscripció: Registre de la Propietat núm. 2 de Manacor, tom 5436 - llibre 379 d’Artà - 
foli 222 - finca núm. 17133 
Lliure de tota càrrega, limitació i arrendament 
Bé patrimonial 
Situació: en desús 
Dades econòmiques 
Valor: 30.639,76 euros 
 
2. Sol·licitar al Registre de la Propietat la inscripció del bé immoble inventariat amb el 
número 00349 com a bé patrimonial (inscrit al Registre de la Propietat núm. 2 de 
Manacor, tom 5436 - llibre 379 d’Artà - foli 222 - finca núm. 17133). 
 
 
4. Aprovació, si s’escau, de la proposta tècnica per elaborar, de forma participada, 
un pla d’acció municipal en el municipi d’Artà 
 
El batle explica la proposta, la qual es transcriu a continuació: 
 
<<Vista la proposta tècnica per elaborar, de forma participada, un pla d’acció municipal 
en el municipi d’Artà, presentada per la Regidoria de Participació Ciutadana; 
 
Vist que la proposta del pla facilita l’assessorament i la implementació d’un procés de 
participació ciutadana que permetrà obtenir un pla estratègic municipal per a aquest 
mandat 2019-2023; 
 
Vist que, segons la disposició addicional primera, sobre el Pla d’acció municipal 
(PAM), del Reglament de participació ciutadana, durant els dos (2) primers mesos d’una 
nova legislatura el Ple municipal ha d’aprovar l’encàrrec d’un pla d’acció municipal per 
a tota la legislatura, l’elaboració i el seguiment del qual s’ha de fer mitjançant processos 
de participació ciutadana; 
 
Per això, es proposa al Ple de l’Ajuntament que adopti els següents 
 
ACORDS: 
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Aprovar la proposta tècnica per elaborar, de forma participada, un pla d’acció municipal 
en el municipi d’Artà.>> 
 
UIA diu que s’abstindrà, perquè entenen que és un full de ruta de les accions que vol 
dur a terme l’Equip de Govern i ells controlaran, des de l’oposició, que es faci, etc. 
 
El PP manifesta que també estarà pendent de com es desenvolupa i que s’abstindrà. 
 
Seguidament, el reunits acorden, per 9 vots a favor (PSOE, PI i AA) i 4 abstencions 
(UIA i PP), aprovar la proposta tècnica per elaborar, de forma participada, un pla 
d’acció municipal en el municipi d’Artà. 
 
 
5. Aprovació, si s’escau, del compte general de 2018 
 
El regidor d’Hisenda, Sr. Rocha, llegeix la proposta, la qual es transcriu a continuació: 
 
<<Considerant que el titular de la Intervenció municipal va procedir a la formació del 
compte general d’aquesta corporació corresponent a l’exercici econòmic de 2018, 
juntament amb tota la seva documentació, que s’hi annexa. 
 
Considerant finalitzats aquests treballs i obtinguda la documentació corresponent, la 
Intervenció municipal va procedir a emetre els corresponents informes en relació a 
l’aprovació del compte general. 
 
Considerant que, amb posterioritat, la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament, 
en la sessió de 31 de maig de 2019, va emetre el corresponent informe preceptiu en 
relació al compte general d’aquesta corporació relatiu a l’exercici 2018. 
 
Considerant que, mitjançant un anunci publicat en el butlletí oficial de la província de 6 
de juny de 2019, el compte general, juntament amb l’informe d’aquesta Comissió, va 
ser objecte d’exposició al públic durant el termini de quinze dies, durant els quals i vuit 
més les persones interessades van poder presentar reclamacions, objeccions o 
observacions. 
 
Considerant que, de conformitat amb el contingut de la certificació lliurada per la 
secretària general de la corporació, durant el termini d’exposició al públic d’aquest 
compte i vuit més, no s’han presentat al·legacions. 
 
Per tot això, i sobre la base de tot el que s’ha exposat, es proposa adoptar els següents  
 
ACORDS: 
 
1. Aprovar el compte general de l’exercici de 2018, comprès pel compte general del 
propi Ajuntament. 
 
2. Remetre el compte general aprovat, juntament amb tota la documentació que 
l’integra, a la fiscalització del Tribunal de Comptes (i òrgan autonòmic), tal com 



9 
 

estableix l’article 212.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en acompliment dels mandats 
de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, i altra normativa concordant, al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.>> 
 
El Sr. Alzamora (UIA) diu que s’hagués pogut fer un resum del compte general. Tot i 
això, manifesta que hi votaran a favor. 
 
El Sr. Lliteras (PP) expressa que també hi votarà a favor. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat: 
 
1. Aprovar el compte general de l’exercici de 2018, comprès pel compte general del 
propi Ajuntament. 
 
2. Remetre el compte general aprovat, juntament amb tota la documentació que 
l’integra, a la fiscalització del Tribunal de Comptes (i òrgan autonòmic), tal com 
estableix l’article 212.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en acompliment dels mandats 
de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, i altra normativa concordant, al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. 
 
 
6. Aprovació, si s’escau, del Pla economicofinancer 2019/2020 de l’Ajuntament 
d’Artà 
 
El regidor d’Hisenda, Sr. Rocha, explica la proposta, la qual es transcriu a continuació: 
 
<<Vist el Pla economicofinancer, la necessitat del qual s’origina per la liquidació del 
pressupost municipal de 2018. 
 
Considerant que el Pla proposat és conforme a l’establert en l’article 21 de la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i en 
l’article 9.2 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es despleguen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, sent competent per a la seva 
aprovació el Ple municipal. 
 
Per això, es proposa l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
1. Assabentar-se del resultat de l’informe d’avaluació del sostre de despesa efectuat per la 
Secretaria Intervenció.  
 
2. Aprovar el Pla economicofinancer de l’Ajuntament en els termes que consten en el 
document PEF i en els annexos següents i que es consideren part integrant d’aquest 
acord: 
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- Annex 1. Aplicacions pressupostàries que es retenen com a eina del PEF per corregir 
la situació d’incompliment de la regla de despesa 
- Annex 2. Estudi del pressupost de 2019 
- Annex 3: Estudi de la liquidació de 2019 
- Annex 4: Estudi del pressupost de 2020 
- Annex 5: Estudi de la liquidació de 2020 
 
3. Remetre el Pla economicofinancer al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques per a la seva aprovació i/o publicació al seu portal web, segons correspongui, 
en el termini de cinc dies naturals des de la seva aprovació. 
 
4. A l’efecte merament informatiu, publicar el Pla economicofinancer en el butlletí 
oficial de la província i, si escau, en el butlletí oficial de la corporació. Així mateix, 
posar a disposició del públic una còpia del Pla des de la seva aprovació fins a la 
finalització de la seva vigència.>> 
 
El Sr. Rocha explica que s’ha incomplit la regla de despesa en la liquidació de l’any 
2018. 
 
El Sr. Alzamora (UIA) demana per quin import s’ha incomplit. 
 
El Sr. Rocha diu que per 229.663,45 euros. 
 
El Sr. Alzamora (UIA) diu que això és una manifestació de la manca de planificació de 
la gestió dels diners públics i que, per això, no hi votaran a favor. 
 
El Sr. Lliteras (PP) diu que també hi votarà en contra. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 9 vots a favor (PSOE, PI i AA) i 4 vots en contra 
(UIA i PP): 
 
1. Assabentar-se del resultat de l’informe d’avaluació del sostre de despesa efectuat per la 
Secretaria Intervenció.  
 
2. Aprovar el Pla economicofinancer de l’Ajuntament en els termes que consten en el 
document PEF i en els annexos següents i que es consideren part integrant d’aquest 
acord: 
 
- Annex 1. Aplicacions pressupostàries que es retenen com a eina del PEF per corregir 
la situació d’incompliment de la regla de despesa 
- Annex 2. Estudi del pressupost de 2019 
- Annex 3: Estudi de la liquidació de 2019 
- Annex 4: Estudi del pressupost de 2020 
- Annex 5: Estudi de la liquidació de 2020 
 
3. Remetre el Pla economicofinancer al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques per a la seva aprovació i/o publicació al seu portal web, segons correspongui, 
en el termini de cinc dies naturals des de la seva aprovació. 
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4. A l’efecte merament informatiu, publicar el Pla economicofinancer en el butlletí 
oficial de la província i, si escau, en el butlletí oficial de la corporació. Així mateix, 
posar a disposició del públic una còpia del Pla des de la seva aprovació fins a la 
finalització de la seva vigència. 
 
 
7. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit núm. 6/2019 per 
transferència de crèdit 
 
El regidor d’Hisenda, Sr. Rocha, explica que és una modificació en el pressupost per 
dotar la partida pressupostària corresponent a fi de poder licitar un rènting per adquirir 
la gespa artificial del Camp de Futbol Ses Pesqueres. Per a enguany es preveu que 
siguin, màxim, dues quotes i, per això, es fa aquesta modificació. En un principi, s’havia 
de rebre una subvenció de la Federació, però finalment no ha estat així. Tot i això, se 
seguirà intentant trobar finançament.  
 
UIA demana quin serà l’endeutament total de l’operació. 
 
El regidor d’Esports, Sr. Valle, diu que dependrà de les característiques de la gespa, 
però que ronda entre 145 i 175 mil euros, i que també depèn del tipus d’empresa, etc. 
 
UIA no està d’acord, perquè suposa un endeutament, però sí que està d’acord en què és 
una feina urgent. El Sr. Alzamora comenta que hi ha una convocatòria de subvencions 
del Consell a la qual s’hi podria presentar aquest projecte. UIA manifesta que votarà a 
favor de l’actuació, però que estan en contra de la forma de finançament. 
 
El Sr. Lliteras (PP) pensa de manera semblant i creu que s’hauria de pagar d’una altra 
manera, i que no fos l’Ajuntament d’Artà qui ho hagués de bestreure. 
 
El Sr. Rocha diu que, potser, hi ha altres maneres de fer-ho i, si surten, evidentment 
s’acceptaran, però que s’ha de fer aquesta primera passa per si de cas no surt res més. 
Explica que ara no s’aprova cap endeutament, que només s’aprova una modificació de 
crèdit. 
 
El batle demana al Sr. Alzamora si sap quan es resoldrà aquesta convocatòria, si 
enguany o l’any que ve. 
 
El Sr. Alzamora diu que, potser, al novembre la resolució ja estigui feta. 
 
El batle diu que ho dubta, però que tant de bo sigui així. La subvenció actual d’ajudes 
especials als ajuntaments ja estava compromesa per dur a terme els projectes de les 
pluvials i d’electrificació per al nou PAC. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat: 
 
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 6/2019, en la modalitat de 
transferència de crèdits entre aplicacions de diferent àrea de despesa, tal com segueix a 
continuació:  
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Aplicació Descripció Crèdits 
inicials 

Modificacions 
de crèdit 

Crèdits 
finals 

Progr. Econòmica     

3422 20800 
Arrendament 

gespa artificial 
0,00 6.333,00 6.333,00 

      

  TOTAL 0,00 6.333,00 6.333,00 

 

Aplicació Descripció Crèdits 
inicials 

Modificacions 
de crèdit 

Crèdits 
finals 

Progr. Econòmica     

4540 61900 01 

Altres 
inv.reposició 

infraestructures i 
bens 

100.001,00 6.333,00 93.868,00 

  TOTAL 100.001,00 6.333,00 93.868,00 

Altes en aplicacions de despeses 

 
    
 

Baixes en aplicacions de despeses 

 
 
 
 
2. Exposar aquest expedient al públic mitjançant la publicació d’un anunci en el tauler 
d’edictes de l’Ajuntament i en el BOIB, pel termini de quinze dies, durant els quals les 
persones interessades podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. Així 
mateix, 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. 
 
 
8. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA relativa 
a deixar Cala Torta sense la instal·lació d’un quiosc bar, terrassa amb porxo i 
bany a la platja de Cala Torta 
 
Tot seguit, es llegeix la Moció, la qual es transcriu a continuació: 
 
<<El 29 de juliol de 2018, en aplicació del Reglament general de costes, va caducar la 
concessió del xibiu instal·lat a la platja de Cala Torta. 
 
El passat 11 de juny la Demarcació de Costes a les Illes Balears va ordenar tancar i 
desmantellar aquest xibiu, que ocupa el domini públic maritimoterrestre. 
 
L’Ajuntament d’Artà va sol·licitar un projecte, al Consorci Borsa d’Allotjaments 
Turístics, per rehabilitar la zona de Cala Torta per un import total de 189.444,42 euros. 
En aquest projecte, s’hi preveu la recuperació dunar, zones de descans i la demolició i 
instal·lació temporal d’un bar de platja i lavabos. El projecte va ser adjudicat en la 
sessió de la Junta Rectora del passat 3 de maig de 2019, per un import de 
151.555,53 euros. 
 
El 10 d’abril de 2019 el director general d’Espais Naturals i Biodiversitat va emetre una 
resolució per la qual certifica que el projecte d’instal·lacions de serveis de temporada a 
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Cala Torta no té relació directa amb la gestió i pot afectar-los de forma apreciable els 
espais de Xarxa Natura 2000, LIC i ZEPA ES0000227 Muntanyes d’Artà, els hàbitats i 
les espècies d’interès comunitari que hi són presents. Justifica aquesta afirmació, entre 
d’altres, amb arguments com els següents: 
 
- El sistema dunar de Cala Torta pot veure’s especialment afectat per les instal·lacions 
del quiosc bar, de la terrassa amb porxo i el bany i els seus usuaris. 
- Les causes principals de la degradació de les dunes són el trepig de la vegetació pels 
usuaris de la platja i la gestió incorrecta de la platja: talls als fronts dunars, trepig, 
eliminació de la vegetació fixadora d’arena de primera línia, retirada d’alga, 
construccions, nitrificació, salinització, compactació, etc. 
- La instal·lació del quiosc bar pot ser, en part, responsable d’una major freqüentació de 
la platja i de la massificació d’usuaris als seus voltants, de l’eutrofització i destrucció de 
la vegetació dunar, de la formació de canals i plataformes de deflació, de l’acceleració 
dels processos erosius, de l’atracció d’animals domèstics, de la generació de renous, i 
del trànsit de vehicles per damunt del sistema dunar. 
- El bar quiosc té previst dos dipòsits, un d’aigua i l’altre d’aigües residuals; cada dia 
s’ha d’omplir el d’aigua i buidar el d’aigües residuals, la qual cosa genera un trànsit 
diari de camions transitant per la platja i/o per sobre de les dunes amb les conseqüents 
afeccions. 
- Encara que el quiosc, la terrassa i el bany tenguin una estructura totalment 
desmuntable, aquest tipus d’instal·lació suposarà, com s’ha dit, una major freqüentació 
sobre el sistema dunar. 
- A més, el funcionament del quiosc bar implica un trànsit diari per tal de realitzar la 
reposició de begudes i menjar, amb l’augment del trànsit i els conseqüents impactes. 
Tenint present que no es pot circular per la platja ni pel sistema dunar, està prohibit per 
la Llei 22/1998, de 28 de juliol, de costes, a l’article 33.5.  
- L’art. 5 de l’Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, de 19 de juny 
de 2013, prohibeix explícitament les activitats en zones dunars i encomana ubicar les 
instal·lacions de temporada, preferentment, fora de la platja i del domini públic. Quan 
no sigui possible ubicar aquestes instal·lacions fora de la platja i del domini públic, 
l’article 18.a de l’Ordre del conseller només permet autoritzar instal·lacions 
desmuntables d’establiments expenedors de menjar i begudes al servei de la platja i han 
d’ocupar 20 m2 com a màxim. El projecte d’instal·lació d’un bar quiosc de fusta 
desmuntable, una terrassa amb porxo de fusta i un bany, augmentarà els impactes ja 
existents sobre la Xarxa Natura 2000. A més, el quiosc ocupa 19,9 m2, la terrassa ocupa 
50 m2 i el bany 2,1 m2. Per tant, en total són 70 m2, que excedeixen els 20 m2 que, com 
a màxim, es poden ocupar. 
- El projecte presentat, segons els plànols, té una alçada de 4,54 metres. Segons l’Ordre 
del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, de 19 de juny de 2013, per la qual 
s’aproven els criteris generals de distribució d’instal·lacions de servei de temporada en 
el domini públic maritimoterrestre balear, l’alçada màxima ha de ser de 3,5 metres. Per 
tant, el projecte no acompleix amb l’alçada màxima. 
- Per tots els motius exposats anteriorment, el projecte d’instal·lació d’un quiosc bar, 
terrassa amb porxo i bany pot afectar de manera apreciable el lloc Xarxa Natura 2000. 
 
Amb tota aquesta argumentació, la Resolució també insta el promotor a presentar la 
sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental i la documentació annexa. Diu, també, que 
hauria d’incloure alternativa zero (no instal·lar cap quiosc), l’alternativa de quiosc però 
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sense terrassa, ocupant com a màxim 20 m2 o l’alternativa de canvi d’ubicació fora de la 
platja (a la carretera o a un lloc fora hàbitats). 
 
Per tots aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament d’Artà que prengui els 
següents  
 
ACORDS: 
 
1. Modificar el projecte presentat al CBAT per rehabilitar la zona de Cala Torta per tal 
d’eliminar la instal·lació temporal de bar de platja i lavabos. 
 
2. Sol·licitar, si encara no s’ha demanat, l’avaluació ambiental amb l’alternativa zero, 
sense la instal·lació de cap quiosc a Cala Torta.>> 
 
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, explica que ja ho varen parlar a les comissions 
informatives: que l’11 de juliol Costes va ordenar tancar el xibiu de Cala Torta i que 
l’Ajuntament va presentar un projecte d’un nou xibiu, recuperació dunar, etc., en el 
marc de les subvencions de la Bossa d’Allotjaments Turístics. El projecte ha estat 
aprovat i, després de l’informe desfavorable de Medi Ambient que tots coneixen, ells 
presenten la moció amb aquests dos acords. Manifesta que, des d’UIA, el que es vol és 
que no hi hagi cap xibiu a la platja de Cala Torta. 
 
La regidora de Medi Ambient, Sra. Comas, diu que no tenen un informe desfavorable de 
Medi Ambient. Ja es va explicar a les comissions informatives que el fet que 
l’Ajuntament d’Artà no presenti un projecte d’instal·lacions de temporada a Cala Torta, 
no vol dir que un altre no ho faci. Sap que n’hi ha d’altres que ja la pretenen. Ara per 
ara, no hi ha cap instrument legal que garanteixi que la cala no tendrà cap xibiu. S’està 
treballant amb el que hi ha, no amb el que es voldria. Explica que es va tancar el xibiu 
perquè l’any passat va caducar la concessió que va durar 50 anys. Quan hi hagi aquests 
instruments (pla de gestió del litoral, etc.), no hi haurà aquí aquesta discussió. Des de 
l’Equip de Govern ja es va instar UIA a presentar una moció conjunta referent a aquest 
tema, però no aquesta, perquè aquesta torna a posar tota la feina damunt les esquenes de 
l’Ajuntament i no han dit res i ara utilitzen aquest titular fàcil, mentre que tots els anys 
que varen governar no varen fer res en aquest sentit. L’Ajuntament ja hi ha posat molts 
d’esforços i molts de recursos i és el que ha fet la mesura més important i conservadora, 
tancant l’accés dels vehicles al llit del torrent, cosa que cap altra administració no ha fet 
en tot aquest temps, i UIA no els ha acompanyat en aquesta tasca en cap moment. Per 
això, pensa que, perquè els diners els gestioni un tercer i se’n vagin cap a Madrid, 
prefereix que es quedin a Artà i així poder posar, des d’aquí, les nostres condicions, 
mediambientals, etc. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que tot el que es fa amb llei està ben fet. El que ha 
passat a Cala Torta pot ser que sigui legal, però hi ha més coses que s’han de fer i que 
estan molt a prop de Cala Torta. El que varen dir al principi era que volien fer un xibiu 
en llei i tomar el d’ara. Diu que vol que quedi constància que Juan Lliteras és el 
portaveu del PP, que no té res a veure econòmicament amb el xibiu de Cala Torta. Tan 
sols és l’home de la persona que l’ha tengut llogat 36 anys, amb tots els permisos, 
incloent-hi el d’obertura de l’Ajuntament, que estava regit per UIA. 
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També vol comentar que l’informe del tècnic de medi ambient diu que el possible xibiu 
que es faci també pot afectar els espais de la Xarxa Natura 2000, els hàbitats, etc. No 
sap si aquest senyor estava degudament informat o no, però, pel que fa al primer punt de 
la moció, que ho és el de l’informe, vol dir que un exbatle d’aquest Ajuntament sap que 
el bany el va posar Costes mitjançant Tragsa. El que es posi en un futur, per llei es veu 
que no estan obligats a posar-ho. Pel que fa al segon punt, vol recordar que, fins ara, les 
dunes no es poden trepitjar perquè estan tancades amb corda. Si hi entren és perquè no 
hi ha ningú que ho controli. També vol recordar que de Cala Torta no s’ha retirat mai 
alga, només bastonets amb un rampí. A Cala Mitjana sí que es va llevar i quasi va 
quedar sense arena. Ho van fer els que duien el xibiu de Cala Mitjana. 
 
[En aquest moment, el Sr. Valle surt de la sessió.] 
 
Segueix el Sr. Lliteras, i en relació al quart punt, diu que les aigües residuals abans les 
retirava una empresa, però que no hi anava cap camió per damunt la platja ni per 
damunt les dunes. Anaven per un camí de carro que fa molt de temps que està fet. Pel 
que fa al cinquè punt, en el sistema dunar no s’hi pot passar perquè hi ha cordes, com ja 
ha dit. Quant al sisè, torna a dir que el bar que s’ha de muntar, per dur-hi el menjar, 
també farà mal a les dunes. Ni el xibiu d’abans ni cap altre han tocat mai les dunes. 
 
Per acabar, el Sr. Lliteras vol demanar que es tengui seny i no sap si hi tornarà a haver 
un xibiu a Cala Torta, però creu que feia més bé que mal. 
 
La Sra. Moreno vol dir que el model que volen és que no hi hagi cap xibiu a Cala Torta 
i que, a ells, no els han interessat mai els ingressos que es poden obtenir, perquè, si no, 
tot Artà estaria urbanitzat. El que sí que podrien fer, en lloc d’una moció conjunta, és 
afegir un punt, i sol·licitar a la Conselleria de Medi Ambient que insti Costes a 
suspendre les autoritzacions per a instal·lacions de temporada a Cala Torta. 
 
La Sra. Comas diu que, fins ara, el seu model no ha estat aquest, però, si és el que diuen 
ara, li pareix bé. Diu que les modificacions que demanen ja s’estan fent d’ofici, perquè 
són unes esmenes que s’han dit des de Costes i Medi Ambient. Pensa que ara no és el 
moment d’afegir punts.  
 
La Sra. Sureda (PI) diu que serà la Xarxa Natura 2000 la que dirà si hi ha d’haver xibiu 
o no. Per la seva part, sí voldrien tenir un xibiu. 
 
El batle diu que tant de bo el Pla de gestió sigui molt participat i es tengui en compte el 
que pensen els ajuntaments. 
 
Tot seguit, es vota la moció, la qual, per 3 vots a favor (UIA) i 9 vots en contra (PSOE, 
PI, AA i PP), no s’aprova per manca de quòrum en la votació. 
 
 
9. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de maig i juny i 
a dia 19 de juliol de 2019 
 
Els reunits no tenen res a dir. 
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10. Precs i preguntes 
 
PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL PP 
 
1. Ens poden dir per quins criteris es regeix la Comissió de Festes a l’hora de 
confeccionar el programa de festes i qui assessora els integrants d’aquesta Comissió?  
 
Resposta de la Sra. Nieto, regidora del PSOE: És el primer pic que som a la Comissió i 
he hagut de seguir els criteris que ja estaven marcats, tot i que probablement l’any que 
ve no seran els mateixos. La Comissió de Festes està presidida pel president, que és el 
regidor/a de Festes i el secretari, que és el tècnic de festes, i la resta de components són 
associacions i ciutadans. 
 
2. Ens poden dir per quin motiu la primera verbena es fa en divendres?  
 
Resposta de la Sra. Nieto, regidora del PSOE: El canvi va venir per intentar no fer 
coincidir dos actes importants, com són el Vermut i la verbena, ja que es va pensar que 
així més gent podria gaudir d’ambdós actes. És cert que hi ha molta de gent que no té 
vacances, però la gent que fa feina a hostaleria, avui dia, el cap de setmana és quan més 
feina tenen. 
 
3. Ens poden dir quines mesures i/o actuacions prendran o pensen prendre respecte al 
tema del “botellón” i de les pixarades a la via pública durant les festes de Sant 
Salvador?  
 
Resposta del Sr. Rocha, regidor d’El PI: Primer de tot, vull demanar disculpes pel que 
va passar l’últim diumenge i, per ara, s’ha previst el sistema de neteja, policia per evitar 
el “botellón” i campanyes de sensibilització. L’Ajuntament habilita banys i obliga a tots 
els bars que tenen barra a l’exterior a deixar anar al bany i hi haurà vigilància municipal, 
però, si tothom no posa de la seva part, tenim complicat evitar que els carrers facin olor 
a pixum. 
 
4. Ens poden dir si la gent del nostre municipi podrà participar a la cursa de carretons? 
En cas contrari, ens poden dir el motiu?  
 
Resposta de la Sra. Nieto, regidora del PSOE: Clar que sí! Precisament, el que se cerca 
a tots els actes és la màxima participació de la gent del poble, que pot xerrar directament 
amb el nostre tècnic municipal. Avui, segurs, ja hi ha dos participants del municipi. 
 
5. Ens poden dir el motiu pel qual es va retirar de l’ordre del dia el punt tercer de la 
Comissió Informativa General?  
 
Resposta del batle: Com ja es va explicar, era un punt que no es duia suficientment 
preparat i faltava informació. 
 
6. Ens poden dir el motiu pel qual dues places estan formigonades volent ser un poble 
ecològic sense formigó?  
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Resposta del batle: No estic d’acord amb aquestes dues afirmacions, perquè entenc que 
les dues places, en un futur, quan tots els arbres siguin grans, seran espais amb 
vegetació i ombra suficient. Pel que fa a la plaça de Joan Ginard, té més zona verda ara 
que abans, el que passa és que ara està tot a un nivell i pareix que hi ha més formigó. De 
tota manera, s’ha de donar temps a la vegetació que hi ha sembrada i tal volta més 
endavant la cosa canviarà. Pel que fa a la plaça de Margalida Perelló, he de dir 
exactament el mateix: s’ha de deixar que la vegetació que s’ha sembrat creixi i tal volta 
després la cosa canviarà. Tot i això, vull recordar que les dues places es varen fer en 
diferents processos de participació ciutadana i que tant el disseny com el projecte final 
es va mostrar a la ciutadania i no hi va haver cap comentari o aportació en aquest sentit. 
 
7. No creuen que el formigó que sobra a aquestes places es podria posar a les places 
d’aparcament de nova creació, i que la verdor que hi ha en aquests nous aparcaments es 
podria posar en aquestes dues places?  
 
Resposta del batle: Si es vol xerrar de les noves places d’aparcament que s’han creat i 
les diferents peculiaritats de cada espai, ho podem xerrar de forma detinguda, ja que 
cada espai té les seves característiques. Molts dels terrenys on s’han fet les places 
d’aparcament són llogats i entenc que al propietari no li agradaria que li asfaltassin o 
formigonassin la finca. 
 
8. Ens poden dir si la plaça de Margalida Perelló Tous està inaugurada oficialment? Per 
a quan els aparells gimnàstics que falten?  
 
Resposta del batle: No està inaugurada oficialment ni s’inaugurarà. Pel que fa als 
aparells gimnàstics, es va decidir que es posarien més endavant, perquè es varen 
prioritzar les sortides de pluvials i la connexió a la xarxa que no estaven pressupostades.  
  
9. Ens poden dir quan s’acontentarà la comunitat de regants de la Bassa des Racó?  
 
Resposta del batle: No s’entén la pregunta. 
 
10. Ens poden dir per a quan la ronda Ma-3333 i així poder evitar els embussos que es 
produeixen cada dia, i molt especialment els dimarts, per entrar al nostre poble?  
 
Resposta del batle: S’està treballant, ja de fa temps, en aquest tema; tan prest com sigui 
possible demanaré cita amb els nous responsables del Consell de Mallorca, perquè 
informin del seu estat. 
 
11. Estan assabentats de l’olor dels embornals, de la plaga de cuques molles i cotonet 
als arbres del carrer de Ciutat? En cas positiu, pensen posar-hi remei?  
 
Resposta del Sr. Rocha, regidor d’El PI: Dels olors dels embornals, n’estam assabentats 
i es reguen cada setmana. Pel que fa a les cuques molles, hi ha l’empresa de 
manteniment que ho fa allà on es reclama. Pel que fa als arbres, ja s’ha fet l’actuació. 
 
12. Ens poden dir quants d’aparells s’han posat al nostre municipi per evitar que els 
excrements d’oronelles i cabots no caiguin a la via pública?  
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Resposta del Sr. Rocha, regidor d’El PI: S’ha col·locat una safata i se n’estan construint 
dues més que es col·locaran allà on sigui pertinent. De tota manera, es fa net amb aigua. 
 
13. Ens poden dir si posaran il·luminació LED a tot l’enllumenat públic del nostre 
municipi?  
 
Resposta del batle: Aquesta és la línia a seguir. De fet, prest es canviarà una part de 
l’enllumenat del polígon per aquest tipus d’il·luminació. 
 
14. Ens poden dir si pensen fer o faran alguna actuació per reparar o substituir els fanals 
espenyats, per substituir els senyals vells i en mal estat?  
 
Resposta del batle: Sí, hi estam fent feina. 
 
15. Ens poden donar una valoració respecte a les darreres festes de Sant Pere i Sant Roc 
a la Colònia de Sant Pere?  
 
Resposta de la Sra. Nieto, regidora del PSOE: Respecte a les festes de Sant Roc, encara 
no s’han realitzat, perquè són el proper dia 16 d’agost i s’estan preparant. Pel que fa a 
Sant Pere, he xerrat amb el delegat Pep Borràs, a qui vull agrair la seva ajuda i 
col·laboració, i un pic acabades les festes, ens hem vist i hem pensat que, tot i que 
sempre hi ha coses a millorar, en línies generals pensam que han anat bé. Però, de cara a 
l’any que ve, s’hauria de modificar l’horari d’alguns actes i, sobretot, i també molt 
important, arribar a un acord per definir les dates de començament i final de les festes, 
per disminuir el cost econòmic i logístic. 
 
16. Ens poden dir per a quan el punt verd, l’augment de la depuradora i el tanatori a la 
Colònia de Sant Pere?  
 
Resposta del batle: S’ha d’anar per parts. Quant a la modificació de normes que han de 
permetre l’ampliació de la depuradora, aquesta està en marxa i s’està fent la tramitació. 
D’alta banda, la modificació de normes que ha de permetre el punt verd de la Colònia 
de Sant Pere es començarà una vegada que tenguem la primera aprovada. I, pel que fa al 
tanatori de la Colònia de Sant Pere, queden detalls. Entenem que prest es podrà acabar 
aquesta infraestructura. 
 
17. Ens poden dir quan començaran les obres del mercat cobert d’Artà?  
 
Resposta del batle: En principi, dia 1 de novembre. 
 
18. Ens poden dir quins permisos s’han demanat per formigonar els camins del Parc 
Natural de Llevant? I no hagués volgut més “aterrar-los”?  
 
Resposta del batle: És l’expedient de 2018/4315, de recuperació i condicionament dels 
camins de Llevant. En base a la declaració d’Emergències i als informes dels tècnics 
municipals, es va dictar la llicència d’obra per Decret de Batlia de 22 de maig. 
 
19. Ens poden dir quin ha estat el cost per redactar el projecte de demolició del xibiu de 
Cala Torta?  
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Resposta del batle: El preu desglossat no el tenim, però el projecte sencer és de  
6.300 euros, IVA no inclòs, i és la redacció del projecte d’instal·lació, disseny i projecte 
d’execució de les instal·lacions de temporada, que inclou: 
 
- Demolició de les instal·lacions existents, amb l’adequat tractament dels residus. 
- Retirada dels residus voluminosos existents al camp dunar. 
- Disseny d’un bar de platja sostenible (desmuntable). 
- Disseny d’uns serveis (banys) amb sistemes de sanejament sostenible. 
 
Per a quan el bus llançadora i el condicionament dels aparcaments de Cala Torta?  
 
Resposta del batle: Ara s’estan cercant les fórmules de col·laboració amb la propietat 
dels terrenys i també s’ha xerrat amb el Consell de Mallorca per veure com s’ha 
d’enfocar el tema en relació als aparcaments a tota la zona. Tan prest com es tenguin 
noves es comunicarà.  
 
20. Ens poden dir si tenen constància, respecte al tancament o demolició de xibius com 
el de Cala Torta, que s’hagi actuat amb tanta celeritat i rapidesa a d’altres municipis?  
 
Resposta del batle: Al nostre municipi, no, perquè és l’únic que tenim. De la resta de 
municipis, no ho sabem. 
 
21. Ens poden dir si estan assabentats del fet que la teulada de diverses cases han passat 
per ull? Pensen fer alguna cosa al respecte? 
 
Resposta del batle: Sí. Però, si vols, després podem detallar quines són i li diré en 
quines s’ha actuat i en quines encara no.  
 
22. Ens poden dir si es recullen els fems dels 25 km de litoral del nostre municipi? Amb 
quina freqüència?  
 
Resposta del Sr. Rocha, regidor d’El PI: Es recullen els residus en base al Plec de 
condicions que tenim amb l’actual contracta.  
 
23. Ens poden dir quants d’assessors i càrrecs de confiança té el nostre Ajuntament?  
 
Resposta del batle: Hi ha dos assessors i no hi ha cap càrrec de confiança, com a la 
passada legislatura. 
 
24. Ens poden dir quants persones de les que formen l’Equip de Govern tenen dedicació 
exclusiva?  
 
Resposta del batle: Aprovades per plenari, 3; a dia d’avui i de forma efectiva, 2. 
 
[A continuació, el Sr. Lliteras retira les preguntes 25 i 26.] 
 
Per acabar, el Sr. Lliteras vol donar l’enhorabona a Jaume Alzamora, pel seu 
nomenament com a conseller, i a Maria Pastor, pel seu nomenament com a directora 
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general. Els desitja sort i seny. I, per acabar, també vol donar els molts d’anys als 
veïnats d’Artà per les festes i que tothom les gaudeixi molt. 
 
 
PREC QUE FORMULA UIA 
 
Precs 
  
- Demana que se sol·liciti a Facebook i Instagram que posi “Artà” en català.   
 
Seguidament, la Sra. Moreno també vol donar els molts d’anys als artanencs i 
artanenques i a tots els que vulguin venir a gaudir de les nostres festes. 
 
A continuació, el Sr. Alzamora demana la paraula i comunica que renunciarà al càrrec 
de regidor per la inconveniència amb el càrrec de conseller. Vol agrair als regidors 
d’aquestes dues legislatures, tot i les discrepàncies o diferències, però sap que tots ho 
han fet sempre per fer el millor per al poble. També, i concretament, als regidors d’UIA, 
amb els quals ha tengut el plaer de fer feina aquests darrers anys i la feina feta. També 
vol agrair a la plantilla de l’Ajuntament que ha col·laborat amb ells aquests últims 8 
anys i a tota la ciutadania pel seu suport. A aquests regidors d’ara, els desitja sort i 
encerts, perquè Artà sigui un poble millor per viure. 
 
Tot seguit, la portaveu d’El PI, Sra. Sureda, dona els molts d’anys a tots i demana que 
es respectin les festes, als que venen de fora vila i als d’aquí. Al Sr. Alzamora, li 
demana que les portes del seu despatx estiguin obertes perquè, des d’Artà, segur que hi 
aniran a sol·licitar coses per a Artà. 
 
Per altra part, la portaveu d’AA, Sra. Comas, dona l’enhorabona al Sr. i li desitja molts 
encerts, i està segura que sempre els atendrà quan ho sol·licitin. 
 
Tot seguit, el batle vol agrair al Sr. Alzamora el servei públic que ha fet tot aquest temps 
i li vol desitjar sort en aquesta aventura. I, a la Sra. Pastor, també li desitja molta sort i 
encerts. Finalment, dona els molts d’anys a tots i bones festes de Sant Salvador. 
 
 
Acords 
 
1. Acordar, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió de 20 de juny de 2019. 
 
2. Acordar, per unanimitat: 
2.1. Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local a la sessió de 26 de juny de 
2019, referent a la designació de les festes locals per a l’any 2020. 
2.2. Trametre aquest acord a la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut 
Laboral, de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears. 
 
3. Acordar, per unanimitat: 
3.1. Aprovar definitivament l’expedient de desafectació de part de l’immoble de domini 
públic que figura en l’inventari de béns municipals amb el número 00348 d’ordre, 
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l’alteració de la seva qualificació jurídica com a bé patrimonial i la modificació de 
l’inventari municipal corresponent amb la inclusió dels béns resultants següents: 
a) EPÍGRAF 1. BÉNS IMMOBLES 
Element 00348. Aparcament municipal. Parcel·la 317, polígon 12 
Responsable: Ajuntament 
Patrimoni: béns drets i obligacions de l’ens 
Ús: ús comú general 
Valor: 44.628,96 € 
Titularitat: pròpia de l’ens 
Dades generals 
Desc. ampliada: JGL de 31/07/2014: s’aprova l’adquisició de la finca 
Data de l’escriptura de compravenda: 05/08/2014 
Data de segregació en dues finques: 27/10/2017 
Finca rústica, peça de terra de secà que constitueix la parcel·la 317 del polígon 12 del 
terme 
municipal d’Artà, anomenada ses Forques i es Pas d’en Sales 
Superfície: 52 àrees i 32 centiàrees 
Llindars: Al nord: amb la parcel·la cadastral urbana núm. 9935923 de Sebastián Danús 
Femenias, amb la núm. 9935906 de Francisca Gili Danús, amb el carrer de Blanquerna, 
amb la parcel·la 9935909 de Maria Cladera Ramis, amb la parcel·la cadastral rústica 
núm. 319 del polígon 12 de Miquel Roig Ferrer, i amb la parcel·la rústica núm. 318 del 
polígon 12 de Francisca Amorós Garcia. Al sud: amb la parcel·la rústica 326 del 
polígon 12 de l’Ajuntament d’Artà. A l’est: amb l’esmentada parcel·la rústica 318 i amb 
el carrer del Vicari Far. I a l’oest: amb el carrer de l’Almudaina i el carrer de la Pau 
Referència cadastral: 07006A012003170000IB 
Inscripció: Registre de la Propietat núm. 2 de Manacor, tom 5146 - llibre 328 d’Artà - 
foli 59 - finca núm. 2671 
Lliure de tota càrrega, limitació i arrendament 
Bé demanial. Incorporació al Patrimoni Públic del Sòl 
Situació: en ús 
Dades econòmiques 
Valor: 44.628,96 € 
b) EPÍGRAF 1. BÉNS IMMOBLES 
Element 00349. Centre de salut. Parcel·la 326, polígon 12 
Responsable: Ajuntament 
Patrimoni: béns drets i obligacions de l’ens 
Ús: no afectat a l’ús públic, centre sanitari 
Bé de caràcter patrimonial 
Valor: 30.639,76 euros 
Titularitat: pròpia de l’ens 
Dades generals 
Desc. ampliada: JGL de 31/07/2014: s’aprova l’adquisició de la finca 
Data de l’escriptura de compravenda: 05/08/2014 
Data de segregació en dues finques: 27/10/2017 
Finca rústica, peça de terra de secà que constitueix la parcel·la 326 del polígon 12 del 
terme municipal d’Artà, anomenada ses Forques i es Pas d’en Sales 
Superfície: 35 àrees i 92 centiàrees 
Llindars: Al nord: amb la parcel·la rústica 317 del polígon 12 de l’Ajuntament d’Artà, 
destinada a aparcament municipal. Al sud: amb la parcel·la rústica 305 del polígon 12 
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de Francisca Arrom Sancho. A l’est: amb el carrer del Vicari Far. I a l’oest: amb la 
parcel·la cadastral urbana núm. 9935916 
Referència cadastral: 07006A012003260000IT 
Inscripció: Registre de la Propietat núm. 2 de Manacor, tom 5436 - llibre 379 d’Artà - 
foli 222 - finca núm. 17133 
Lliure de tota càrrega, limitació i arrendament 
Bé patrimonial 
Situació: en desús 
Dades econòmiques 
Valor: 30.639,76 euros 
3.2. Sol·licitar al Registre de la Propietat la inscripció del bé immoble inventariat amb 
el número 00349 com a bé patrimonial (inscrit al Registre de la Propietat núm. 2 de 
Manacor, tom 5436 - llibre 379 d’Artà - foli 222 - finca núm. 17133). 
 
4. Acordar, per 9 vots a favor (PSOE, PI i AA) i 4 abstencions (UIA i PP), aprovar la 
proposta tècnica per elaborar, de forma participada, un pla d’acció municipal en el 
municipi d’Artà. 
 
5. Acordar, per unanimitat: 
5.1. Aprovar el compte general de l’exercici de 2018, comprès pel compte general del 
propi Ajuntament. 
5.2. Remetre el compte general aprovat, juntament amb tota la documentació que 
l’integra, a la fiscalització del Tribunal de Comptes (i òrgan autonòmic), tal com 
estableix l’article 212.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en acompliment dels mandats 
de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, i altra normativa concordant, al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. 
 
6. Acordar, per 9 vots a favor (PSOE, PI i AA) i 4 vots en contra (UIA i PP): 
6.1. Assabentar-se del resultat de l’informe d’avaluació del sostre de despesa efectuat per 
la Secretaria Intervenció.  
6.2. Aprovar el Pla economicofinancer de l’Ajuntament en els termes que consten en el 
document PEF i en els annexos següents i que es consideren part integrant d’aquest 
acord: 
- Annex 1. Aplicacions pressupostàries que es retenen com a eina del PEF per corregir 
la situació d’incompliment de la regla de despesa 
- Annex 2. Estudi del pressupost de 2019 
- Annex 3: Estudi de la liquidació de 2019 
- Annex 4: Estudi del pressupost de 2020 
- Annex 5: Estudi de la liquidació de 2020 
6.3. Remetre el Pla economicofinancer al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques per a la seva aprovació i/o publicació al seu portal web, segons correspongui, 
en el termini de cinc dies naturals des de la seva aprovació. 
6.4. A l’efecte merament informatiu, publicar el Pla economicofinancer en el butlletí 
oficial de la província i, si escau, en el butlletí oficial de la corporació. Així mateix, 
posar a disposició del públic una còpia del Pla des de la seva aprovació fins a la 
finalització de la seva vigència. 
 
7. Acordar, per unanimitat: 



23 
 

 

Aplicació Descripció Crèdits 
inicials 

Modificacions 
de crèdit 

Crèdits 
finals 

Progr. Econòmica     

3422 20800 
Arrendament 

gespa artificial 
0,00 6.333,00 6.333,00 

      

  TOTAL 0,00 6.333,00 6.333,00 

 

Aplicació Descripció Crèdits 
inicials 

Modificacions 
de crèdit 

Crèdits 
finals 

Progr. Econòmica     

4540 61900 01 

Altres 
inv.reposició 

infraestructures i 
bens 

100.001,00 6.333,00 93.868,00 

  TOTAL 100.001,00 6.333,00 93.868,00 

7.1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 6/2019, en la modalitat de 
transferència de crèdits entre aplicacions de diferent àrea de despesa, tal com segueix a 
continuació:  
Altes en aplicacions de despeses 

 
 

    
Baixes en aplicacions de despeses 

 
 
 
 
7.2. Exposar aquest expedient al públic mitjançant la publicació d’un anunci en el tauler 
d’edictes de l’Ajuntament i en el BOIB, pel termini de quinze dies, durant els quals les 
persones interessades podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. Així 
mateix, 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. 
 
 
El batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretària accidental, estenc aquesta acta. 
 
La secretària accidental    Vist i plau 

El batle 
 
 
 


