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

ordinari
29 d’octubre de 2018
18 hores
sala de sessions de l’Ajuntament d’Artà

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

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

Sílvia Ripoll Genovart,

secretària accidental

No hi assisteix:
Bartomeu Gili Nadal,

regidor

Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 27 de març de 2017.
2. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de contractació de la gestió del servei públic
d’atenció a la primera infància de l’Ajuntament d’Artà, subjecte a regulació
harmonitzada per procediment obert i tramitació urgent.
3. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i
l’Ajuntament d’Artà per dur a terme actuacions relatives a la convocatòria de
subvencions per al suport de serveis i/o accions dirigides a la joventut.
4. Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació de l’Ordenança núm. 9,
reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública.
5. Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació de l’Ordenança núm. 12,
reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.
6. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’Ordenança núm. 23, reguladora de la taxa
per serveis culturals, turístics i de publicitat.
7. Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació de l’Ordenança núm. 25,
reguladora de la taxa pels serveis esportius.
8. Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació de l’Ordenança núm. 39,
reguladora de la taxa pels serveis de l’Escola de Música.
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9. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de setembre de 2018.
10. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió
Abans de començar la sessió d’avui, el batle demana un minut de silenci per la mort de
Rafel Gili, però diu que abans vol dir unes paraules.
El batle diu que el passat dia 9 d’octubre Artà va patir la pitjor inundació de la seva
història i, a part dels mals materials que s’han sofert, hi ha coses que no són
reemplaçables, com és la mort d’un company, com és Rafel Gili. Comenta que el
coneixia personalment, per amistat amb els seus fills i per l’amor per l’esport que
compartien tots i també perquè la vida els va dur a compartir espais polítics. Apunta que
va tenir el gust i l’honor de compartir sis anys de pacte de legislatura, moments bons i
moments xerecs, com no pot ser d’una altra manera. Explica que sempre va tenir un
tracte exquisit i era molt optimista amb la gestió municipal, i que va ser un gust treballar
amb ell. Però, a més de tot això, diu que s’ha de destacar que Rafel Gili va ser batle
d’Artà, de tots els artanencs i les artanenques, i que aquí, en el Ple, se li vol retre aquest
homenatge i donar el condol a la família com a portaveu del partit socialista, a qui vol
donar tot el suport pel que puguin necessitar. Diu que avui es deixarà la cadira de batle
buida i la vara en representació i dol de Rafel Gili. Descansi en Pau.
Seguidament, el portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, també diu unes paraules. Comenta que
aquesta torrentada ha duit aquesta desaparició, de qui fou batle durant cinc anys i mig.
És una tragèdia qualsevol mort, però en aquest cas i en aquest plenari es vol reconèixer
la seva figura. Explica que cap dels regidors actuals d’UIA no van coincidir amb ell,
però que volen reconèixer les seves virtuts. Va ser escollit per la ciutadania i això ha de
ser valorat sempre: ell va ser la màxima autoritat del municipi per voluntat popular.
Expressa que és una llàstima que s’hagi de reconèixer avui que ja no hi és. També li vol
reconèixer el valor de voler liderar el poble, d’encarar les situacions complicades a les
quals ha de fer front el batle d’un poble i de voler dedicar part de la seva vida al poble.
Diu que li volen reconèixer la feina que va fer per Artà i l’honor d’haver estat el seu
batle. Espera que tothom el tengui per molts anys a la memòria.
A continuació, parla el portaveu d’El PI, Sr. Gili. Diu que és un moment molt
complicat, però que l’ha d’assumir, perquè això és una de les coses que li va ensenyar, a
ser responsable, i que, en aquest cas, com a portaveu d’El PI pensa que ho ha de fer, que
li correspon fer-li aquest homenatge des d’El PI. Comenta que Rafel Gili va donar un
impuls a aquest partit polític i que gràcies a això han mantingut aquest espai polític fins
avui dia. Va ser el batle que més vots ha tengut en aquest municipi i que això té molt de
valor. Com a partit, diu que ha estat un honor. Vol agrair totes les mostres de suport que
han tengut. Diu que és una pèrdua irreparable, que això serveixi perquè es posin les
mesures necessàries a fi que no torni a passar. Per la part personal, i ja que té aquesta
oportunitat d’honorar un batle i un pare, vol agrair les mostres de suport que han rebut,
que han estat motles. Dona les gràcies a tots.
Tot seguit, pren la paraula el portaveu del PP, Sr. Lliteras. Es demana què es pot dir de
Rafel Gili. Políticament, quan Rafel Gili va ser batle, diu que ell no era a l’Ajuntament,
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però que ha de dir que creu que tot el que va fer ho va fer pensant que era el millor per
al municipi. Apunta que era proper i afable, que enyorarà aquelles xerrades que feien i
que sempre estava alegre. Vol fer arribar a tota la família i amics el condol del Partit
Popular. Descansi en pau.
A continuació, parla la potaveu d’AA, Sra. Comas. Manifesta que, potser, és la persona
d’aquest consistori que menys el coneixia, però que sempre que va parlar amb ell li va
parèixer una persona extravertida, alegra, amb ganes de fer coses i de tenir un contacte
proper amb la gent. Diu que ho sent molt per la família i pel poble d’Artà i que,
sobretot, ho lamenta per dues persones que actualment s’han convertit amb amics seus i
vol que sàpiguen que poden comptar amb ella pel que necessitin.
A continuació, es fa el minut de silenci.
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 27 de març de 2017
En acompliment d’allò que disposen l’article 97.2 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i l’article 91.1 del Reglament
d’organització i funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, el batle demana als membres de la corporació si
algú té alguna observació a fer sobre l’acta de dia 27 de març de 2017, de la qual se n’ha
expedit, prèviament, una còpia de l’esborrany a cada regidor per al seu coneixement,
rectificació d’errades o possible formulació d’al·legacions, si s’escau.
Els reunits acorden, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió de 27 de març de 2017.
2. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de contractació de la gestió del servei públic
d’atenció a la primera infància de l’Ajuntament d’Artà, subjecte a regulació
harmonitzada per procediment obert i tramitació urgent
La regidora d’El PI, Maria Antònia Sureda, comenta que ja es va explicar tot al Ple
anterior i que l’única modificació que hi ha al respecte és que s’ha inclòs la puja de
l’IPC. A continuació, explica la proposta, la qual, literalment, diu:
<<En relació amb l’expedient relatiu a la contractació de la gestió del servei públic
d’atenció a la primera infància del terme municipal d’Artà, subjecte a regulació
harmonitzada, per procediment obert, tramitació urgent, emet el següent informe
proposta d’acord, de conformitat amb el que estableix l’article 175 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, amb base als següents
ANTECEDENTS DE FET
1. A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: contracte de serveis subjecte a regulació harmonitzada
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Objecte del contracte: gestió del servei públic d’atenció a la primera infància del terme
municipal d’Artà
Procediment de contractació: obert

Tipus de tramitació: urgent

Codi CPV: 801 10000-8 (serveis d’ensenyament preescolar, categoria 24 d’educació i
formació professional.
Valor estimat del contracte:1.002.442,95 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs:
1.002.442,95 €

IVA %: exempt d’IVA

Durada de l’execució: 4 anys

Durada màxima: 4 anys i 6 mesos

La legislació aplicable a l’assumpte és la següent:
- Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 158 i les disposicions addicionals
segona, tercera i quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
(d’ara endavant, LCSP).
- Els articles 4 a 6, 18 a 24, 27 i 48 a 64 de la Directiva 2014/24/UE, del Parlament
Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la qual
es deroga la Directiva 2004/18/CE (d’ara endavant, directiva de contractació).
- El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
- El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques (articles vigents després de
l’entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).
Vist quant antecedeix, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en
la Legislació aplicable procedint la seva aprovació pel ple de l’Ajuntament de
conformitat amb el que es disposa en la disposició addicional segona, apartat segon de
la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; així com el que disposa la
base 34 d’execució del pressupost d’aquest Ajuntament.
Per això, de conformitat amb l’establert en l’article 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre, qui subscriu eleva la següent
PROPOSTA D’ACORD:
1. Aprovar l’expedient de contractació de serveis subjecte a regulació harmonitzada per
procediment obert, tramitació urgent, del servei públic d’atenció a la primera infància
del terme municipal d’Artà, convocant la seva licitació.
2. Comprometre la despesa corresponent per a cada exercici, tal com estipula la clàusula
cinquena del plec de clàusules administratives particulars.
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3. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que han de regir el contracte.
4. Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant amb el contingut previst en
l’annex III de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
5. Publicar l’anunci de licitació en el Diari Oficial de la Unió Europea, deixant
constància en l’expedient de la data d’enviament de l’anunci de licitació.
6. Publicar en el perfil del contractant tota la documentació integrant de l’expedient de
contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques.
7. Designar els membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el
perfil del contractant:
- Manuel Galán Massanet, que ha d’actuar com a president de la mesa (batle president
de l’Ajuntament).
- Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza, vocal (secretària de la corporació).
- Maria Llodrà Adrover, vocal (arquitecta)
- Maria Antònia Llull Sancho, que ha d’actuar com a secretària de la mesa
(administrativa de l’Ajuntament d’Artà).
8. Designar els membres del comitè d’experts que ha de valorar els criteris la
ponderació dels quals depengui d’un judici de valor i publicar la seva composició en el
perfil del contractant:
- Un/a representant de l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància.
- Un/a representant de l’Equip d’Atenció Primerenca (EAP).
- Un/a representant de la UIB.>>
El regidor d’UIA, Sr. Arnandis, diu que no hi donaran suport, perquè, tot i que sí creuen
en el contingut, no estan d’acord amb el procediment, i no creuen que suposi una
educació de qualitat. Se’ls va dir que hi hauria una reunió en 15 dies i no s’ha fet, tot i
que ja se sap que aquestes darreres setmanes s’han hagut d’atendre altres circumstàncies
urgents, però pensa que s’ha endarrerit molt el procés, perquè, si només hi ha hagut
aquesta modificació, ja s’hagués pogut debatre a l’anterior Ple. Diu que sí estan contents
perquè el que havien dit de l’augment de l’IPC i les festes de Pasqua, ara hi és.
La Sra. Sureda diu que és el millor plec de condicions que s’ha presentat en aquest
consistori per a la contractació d’aquest servei, perquè seran els tècnics qui ho valorin i
es dona més pes a la part pedagògica.
El batle diu que tothom sap el que ha passat aquestes darreres setmanes i que, si tenien
algun dubte, ho podien haver dit a les comissions informatives i ningú no va demanar
res.
Tot seguit, els reunits acorden, per 6 vots a favor (PSOE, PI i AA), 5 vots en contra
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(UIA) i 1 abstenció (PP):
1. Aprovar l’expedient de contractació de serveis subjecte a regulació harmonitzada per
procediment obert, tramitació urgent, del servei públic d’atenció a la primera infància
del terme municipal d’Artà, convocant la seva licitació.
2. Comprometre la despesa corresponent per a cada exercici, tal com estipula la clàusula
cinquena del plec de clàusules administratives particulars.
3. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que han de regir el contracte.
4. Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant amb el contingut previst en
l’annex III de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
5. Publicar l’anunci de licitació en el Diari Oficial de la Unió Europea, deixant
constància en l’expedient de la data d’enviament de l’anunci de licitació.
6. Publicar en el perfil del contractant tota la documentació integrant de l’expedient de
contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques.
7. Designar els membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el
perfil del contractant:
- Manuel Galán Massanet, que ha d’actuar com a president de la mesa (batle president
de l’Ajuntament).
- Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza, vocal (secretària de la corporació).
- Maria Llodrà Adrover, vocal (arquitecta)
- Maria Antònia Llull Sancho, que ha d’actuar com a secretària de la mesa
(administrativa de l’Ajuntament d’Artà).
8. Designar els membres del comitè d’experts que ha de valorar els criteris la
ponderació dels quals depengui d’un judici de valor i publicar la seva composició en el
perfil del contractant:
- Un/a representant de l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància.
- Un/a representant de l’Equip d’Atenció Primerenca (EAP).
- Un/a representant de la UIB.
3. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i
l’Ajuntament d’Artà per dur a terme actuacions relatives a la convocatòria de
subvencions per al suport de serveis i/o accions dirigides a la joventut
La proposta que es duu a aprovació és la següent:
<<Vist que aquest Conveni té per objecte regular les obligacions, el desenvolupament
de les actuacions i la justificació de les despeses derivades de la subvenció atorgada pel
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Consell de Mallorca a l’Ajuntament d’Artà per actuacions relatives al suport de serveis
i/o accions dirigides a la joventut desenvolupats per ajuntaments d’igual o menys de
15.000 habitants, en el marc de la convocatòria de subvencions el Consell de Mallorca
per a l’any 2018;
Per això, es proposa al Ple que adopti el següents
ACORDS:
1. Aprovar la signatura del Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i
l’Ajuntament d’Artà per dur a terme actuacions relatives a la convocatòria de
subvencions per al suport de serveis i/o accions dirigides a la joventut.
2. Facultar el batle per signar el Conveni.
3. Trametre aquest acord al Departament de Desenvolupament Local del Consell de
Mallorca.>>
El batle explica que es tracta d’un conveni que s’ha de signar en el marc de la subvenció
que s’ha atorgat a l’Ajuntament d’Artà per serveis i accions dirigides a la joventut. És
un conveni que ja s’ha firmat i que s’ha de ratificar per plenari, segons el que disposa el
propi conveni. S’hi varen presentar projectes d’oci nocturn, el bus de les verbenes, etc.
El regidor d’UIA, Sr. Arnandis, diu que hi votaran a favor, perquè sempre els pareix bé
tot el que sigui recaptar diners per al poble, però vol fer constar que li pareix significatiu
que siguin activitats d’oci nocturn i no un altre tipus de projectes per als joves.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, comenta que és una llàstima que no es doni el total del
sol·licitat.
El batle diu que el que s’ha plantejat només és una part dels programes que es fan amb
els joves.
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat:
1. Aprovar la signatura del Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i
l’Ajuntament d’Artà per dur a terme actuacions relatives a la convocatòria de
subvencions per al suport de serveis i/o accions dirigides a la joventut.
2. Facultar el batle per signar el Conveni.
3. Trametre aquest acord al Departament de Desenvolupament Local del Consell de
Mallorca.
4. Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació de l’Ordenança núm. 9,
reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats
defectuosament o abusivament a la via pública
7

La proposta que es duu a aprovació és la que es transcriu a continuació:
<<En relació l’Ordenança núm. 9, reguladora de la taxa per retirada de vehicles
abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública, atès l’informe
de secretaria sobre el procediment a seguir i la legislació aplicable, i havent seguit la
tramitació establerta legalment, es proposa al Ple que adopti els següents
ACORDS:
1. Modificar l’article 5.1 b) de l’Ordenança núm. 9, reguladora de la taxa per retirada de
vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública, que
ha de quedar redactat de la manera següent:
“Article 5è. Tarifes
Les tarifes que s’han d’aplicar són les que es detallen en els apartats següents:
5.1. Tarifa diària per servei diürn
a) Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i altres vehicles de característiques
anàlogues:
- Per retirada i transport de cada vehicle: 10,21 €
- Per dipòsit i custòdia del vehicle: 5,10 €
b) Automòbils de turisme, camions i similars fins a 3.500 kg de massa màxima
autoritzada (MMA):
- Per retirada i transport de cada vehicle: 139,15 €
- Per dipòsit i custòdia del vehicle: 10,21 €
c) Tota mena de vehicles amb MMA superior a 3.500 kg:
- Per retirada i transport de cada vehicle: 163,36 €
- Per dipòsit i custòdia del vehicle: 20,42 €
5.2. Tarifa diària per servei nocturn i festiu
a) Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i altres vehicles de característiques
anàlogues:
- Per retirada i transport de cada vehicle: 10,21 €
- Per dipòsit i custòdia del vehicle: 5,10 €
b) Automòbils de turisme, camions i similars fins a 3.500 kg de massa màxima
autoritzada (MMA):
- Per retirada i transport de cada vehicle: 112,31 €
- Per dipòsit i custòdia del vehicle: 10,21 €
c) Tota mena de vehicles amb MMA superior a 3.500 kg:
- Per retirada i transport de cada vehicle: 219,15 €
- Per dipòsit i custòdia del vehicle: 20,42 €
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Es considera servei nocturn el que es fa entre les 19 hores i les 8 hores.
Es considera servei festiu el que es fa en dissabte, diumenge o en festes del calendari
laboral del municipi.
5.3. Altres serveis
- Per cada servei de col·locació de paranys als vehicles: 40 €
- Recollida turisme declarat residu sòlid urbà: 80 €
- Recollida ciclomotor declarat residu sòlid urbà: 40 €”
2. Modificar la disposició final, que ha de quedar redactada de la manera següent:
“Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2019 i ha de ser vigent fins
que es modifiqui o es derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.”
3. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb la publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies,
perquè es puguin presentar reclamacions o suggeriments, que s’hauran de resoldre per la
corporació. En cas de no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés del
Ple.”>>
El batle explica que es tracta d’augmentar la taxa per cobrir el cost del servei.
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, manifesta que hi està d’acord.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, ho veu bé, però demana on aniran els cotxes retirats i,
també, per què el camió que es va comprar està aturat. Diu que hi votarà a favor, però
que no ho entén.
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat:
1. Modificar l’article 5.1 b) d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la
manera següent:
“Article 5è. Tarifes
Les tarifes que s’han d’aplicar són les que es detallen en els apartats següents:
5.1. Tarifa diària per servei diürn
a) Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i altres vehicles de característiques
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anàlogues:
- Per retirada i transport de cada vehicle: 10,21 €
- Per dipòsit i custòdia del vehicle: 5,10 €
b) Automòbils de turisme, camions i similars fins a 3.500 kg de massa màxima
autoritzada (MMA):
- Per retirada i transport de cada vehicle: 139,15 €
- Per dipòsit i custòdia del vehicle: 10,21 €
c) Tota mena de vehicles amb MMA superior a 3.500 kg:
- Per retirada i transport de cada vehicle: 163,36 €
- Per dipòsit i custòdia del vehicle: 20,42 €
5.2. Tarifa diària per servei nocturn i festiu
a) Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i altres vehicles de característiques
anàlogues:
- Per retirada i transport de cada vehicle: 10,21 €
- Per dipòsit i custòdia del vehicle: 5,10 €
b) Automòbils de turisme, camions i similars fins a 3.500 kg de massa màxima
autoritzada (MMA):
- Per retirada i transport de cada vehicle: 112,31 €
- Per dipòsit i custòdia del vehicle: 10,21 €
c) Tota mena de vehicles amb MMA superior a 3.500 kg:
- Per retirada i transport de cada vehicle: 219,15 €
- Per dipòsit i custòdia del vehicle: 20,42 €
Es considera servei nocturn el que es fa entre les 19 hores i les 8 hores.
Es considera servei festiu el que es fa en dissabte, diumenge o en festes del calendari
laboral del municipi.
5.3. Altres serveis
- Per cada servei de col·locació de paranys als vehicles: 40 €
- Recollida turisme declarat residu sòlid urbà: 80 €
- Recollida ciclomotor declarat residu sòlid urbà: 40 €”
2. Modificar la disposició final, que ha de quedar redactada de la manera següent:
“Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2019 i ha de ser vigent fins
que es modifiqui o es derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.”
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3. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb la publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies,
perquè es puguin presentar reclamacions o suggeriments, que s’hauran de resoldre per la
corporació. En cas de no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés del
Ple.”
5. Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació de l’Ordenança núm. 12,
reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
La proposta que es duu a aprovació és la que es transcriu a continuació:
<<En relació l’Ordenança núm. 12, reguladora de la taxa per expedició de documents
administratius, atès l’informe de Secretaria sobre el procediment a seguir i la legislació
aplicable, i havent seguit la tramitació establerta legalment, es proposa al Ple que adopti
els següents
ACORDS:
1. Suprimir l’epígraf 7.1 de l’Ordenança núm. 12, reguladora de la taxa per expedició de
documents administratius, on diu:
“7.1. Epígraf primer. Censos de població d’habitants
- Certificats de residència i empadronament: 1,00 €
- Per cada sol·licitud d’usuari i contrasenya per al certificat de residència a partir la segona:
1,00 €”
2. Modificar l’epígraf tercer (7.3) de l’article 7, que ha de quedar redactat de la manera
següent:
“7.3. Epígraf tercer. Llicències urbanístiques i comunicacions prèvies
- Per les sol·licituds de llicència urbanística prèvia, de legalització o de renovació o
nova llicència per caducitat de la llicència anterior, relatives a construccions i
edificacions de nova planta, de qualsevol intervenció en les construccions o edificacions
existents, de demolicions, moviments de terra, obres d’urbanització previstes o no en
projectes d’urbanització, obres i usos de caràcter provisional o qualsevol altre tipus
d’obres o instal·lacions subjectes a llicència urbanística municipal, s’ha de prendre com
a base imposable el cost real de l’obra o instal·lació. La tarifa es fixa en el 2 per mil del
pressupost de l’obra amb un mínim de 117,60 €.
- Per llicències urbanístiques de modificacions durant el transcurs de les obres que
disposin de llicència no caducada i en les quals no s’augmenti el seu pressupost:
s’aplicarà el 50 % de la taxa inicialment liquidada amb un mínim de 58,30 €.
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- Per llicències urbanístiques de modificacions durant el transcurs de les obres, que
disposin de llicència no caducada i en les quals s’augmenti el seu pressupost, s’ha
d’aplicar:
· a la part corresponent al pressupost inicial el 50 % de la taxa inicialment liquidada
amb un mínim de 58,30 €.
· a la part corresponent a l’augment de pressupost, el 2 per mil amb un mínim de
117,60 €.
- Per a la demolició o el restabliment d’actuacions que són objecte d’una ordre de
restabliment ja dictada o d’un procediment de restabliment, la tarifa es fixa en el 2 per
mil del pressupost de l’obra amb un mínim de 50,00 €.
- En les sol·licituds de pròrrogues de llicències urbanístiques que suposin la realització
d’obres, s’ha d’aplicar el 50 % de la taxa inicialment liquidada amb un mínim de 58,30 €.
- Projectes de segregació, parcel·lació, reparcel·lació, agrupació, constitució o
modificació de divisió horitzontal o altres actes de divisió de finques: 189,30 €.
- Planejaments de desenvolupament i gestió urbanística d’iniciativa particular (pla parcial,
projecte de compensació, pla especial, estudis de detall): 265,00 € per hectàrea o fracció
de l’àmbit d’actuació.
- Per les comunicacions prèvies o declaracions responsables, la tarifa es fixa en el 2 per
mil del pressupost de l’obra amb un mínim de 50,00 €.
- Obres consistents, únicament i exclusivament, en pintar la façana, la tarifa es fixa en el
2 per mil del pressupost de l’obra amb un mínim de 50,00 €.
- Per llicències de primera ocupació o utilització: 70.56 €.”
3. Modificar l’epígraf 7.4, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“7.4. Epígraf quart. Altres documents relatius a serveis d’urbanisme
- Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis: 97,82 €.
- Per cada expedició de certificació sol·licitada a instància de part: 70.56 €.
- Per cada expedient de concessió d’instal·lació de rètols i mostres: 22,76 €.
- Per l’expedició de certificació d’aprofitament urbanístic: 60,00 €.
- Per expedició de còpies de plànols, per unitat: 12,12 €.
- Els expedients que, d’acord amb la legislació, hagin de sotmetre’s a un període
d’informació pública s’han de fer càrrec de les despeses que es derivin d’inserir un
anunci en el BOIB o en el BOE i/o uns dels diaris de l’illa.
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- En els expedients que, d’acord amb la normativa aplicable, es requereixi l’anotació
registral de les actuacions, resolucions o llicències municipals, els promotors o
propietaris s’han de fer càrrec de totes les despeses i imposts necessaris per a obtenir
dita inscripció registral.”
4. Modificar la numeració dels epígrafs, de manera que el 7.2 passi a ser el 7.1 i així
correlativament.
5. Modificar la disposició final, que ha de quedar redactada de la manera següent:
“Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2019 i ha de ser vigent fins
que es modifiqui o es derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.”
6. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb la publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies,
perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que s’hauran de resoldre per la
corporació. En cas de no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés del
Ple.”>>
El batle explica que, a petició dels tècnics, s’elimina la taxa pels certificats de
residència, perquè el que es vol aconseguir és eliminar la caixa en efectiu. També es
modifiquen alguns articles com a conseqüència de la redacció de la nova Llei de
turisme.
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, manifesta que hi votarà a favor.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que s’abstindrà.
Tot seguit, els reunits acorden, per onze vots a favor (PSOE, PI, AA i UIA) i 1
abstenció (PP):
1. Suprimir l’epígraf 7.1 de l’Ordenança núm. 12, reguladora de la taxa per expedició de
documents administratius, on diu:
“7.1. Epígraf primer. Censos de població d’habitants
- Certificats de residència i empadronament: 1,00 €
- Per cada sol·licitud d’usuari i contrasenya per al certificat de residència a partir la segona:
1,00 €”
2. Modificar l’epígraf tercer (7.3) de l’article 7, que ha de quedar redactat de la manera
següent:
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“7.3. Epígraf tercer. Llicències urbanístiques i comunicacions prèvies
- Per les sol·licituds de llicència urbanística prèvia, de legalització o de renovació o
nova llicència per caducitat de la llicència anterior, relatives a construccions i
edificacions de nova planta, de qualsevol intervenció en les construccions o edificacions
existents, de demolicions, moviments de terra, obres d’urbanització previstes o no en
projectes d’urbanització, obres i usos de caràcter provisional o qualsevol altre tipus
d’obres o instal·lacions subjectes a llicència urbanística municipal, s’ha de prendre com
a base imposable el cost real de l’obra o instal·lació. La tarifa es fixa en el 2 per mil del
pressupost de l’obra amb un mínim de 117,60 €.
- Per llicències urbanístiques de modificacions durant el transcurs de les obres que
disposin de llicència no caducada i en les quals no s’augmenti el seu pressupost:
s’aplicarà el 50 % de la taxa inicialment liquidada amb un mínim de 58,30 €.
- Per llicències urbanístiques de modificacions durant el transcurs de les obres, que
disposin de llicència no caducada i en les quals s’augmenti el seu pressupost, s’ha
d’aplicar:
· a la part corresponent al pressupost inicial el 50 % de la taxa inicialment liquidada
amb un mínim de 58,30 €.
· a la part corresponent a l’augment de pressupost, el 2 per mil amb un mínim de
117,60 €.
- Per a la demolició o el restabliment d’actuacions que són objecte d’una ordre de
restabliment ja dictada o d’un procediment de restabliment, la tarifa es fixa en el 2 per
mil del pressupost de l’obra amb un mínim de 50,00 €.
- En les sol·licituds de pròrrogues de llicències urbanístiques que suposin la realització
d’obres, s’ha d’aplicar el 50 % de la taxa inicialment liquidada amb un mínim de 58,30 €.
- Projectes de segregació, parcel·lació, reparcel·lació, agrupació, constitució o
modificació de divisió horitzontal o altres actes de divisió de finques: 189,30 €.
- Planejaments de desenvolupament i gestió urbanística d’iniciativa particular (pla parcial,
projecte de compensació, pla especial, estudis de detall): 265,00 € per hectàrea o fracció
de l’àmbit d’actuació.
- Per les comunicacions prèvies o declaracions responsables, la tarifa es fixa en el 2 per
mil del pressupost de l’obra amb un mínim de 50,00 €.
- Obres consistents, únicament i exclusivament, en pintar la façana, la tarifa es fixa en el
2 per mil del pressupost de l’obra amb un mínim de 50,00 €.
- Per llicències de primera ocupació o utilització: 70.56 €.”
3. Modificar l’epígraf 7.4, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“7.4. Epígraf quart. Altres documents relatius a serveis d’urbanisme
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- Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis: 97,82 €.
- Per cada expedició de certificació sol·licitada a instància de part: 70.56 €.
- Per cada expedient de concessió d’instal·lació de rètols i mostres: 22,76 €.
- Per l’expedició de certificació d’aprofitament urbanístic: 60,00 €.
- Per expedició de còpies de plànols, per unitat: 12,12 €.
- Els expedients que, d’acord amb la legislació, hagin de sotmetre’s a un període
d’informació pública s’han de fer càrrec de les despeses que es derivin d’inserir un
anunci en el BOIB o en el BOE i/o uns dels diaris de l’illa.
- En els expedients que, d’acord amb la normativa aplicable, es requereixi l’anotació
registral de les actuacions, resolucions o llicències municipals, els promotors o
propietaris s’han de fer càrrec de totes les despeses i imposts necessaris per a obtenir
dita inscripció registral.”
4. Modificar la numeració dels epígrafs, de manera que el 7.2 passi a ser el 7.1 i així
correlativament.
5. Modificar la disposició final, que ha de quedar redactada de la manera següent:
“Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2019 i ha de ser vigent fins
que es modifiqui o es derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.”
6. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb la publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies,
perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que s’hauran de resoldre per la
corporació. En cas de no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés del
Ple.”
6. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’Ordenança núm. 23, reguladora de la
taxa per serveis culturals, turístics i de publicitat
La proposta que es duu a aprovació és la que es transcriu a continuació:
<<En relació l’Ordenança núm. 23, reguladora de la taxa per serveis culturals, turístics i
de publicitat, atès l’informe de Secretaria sobre el procediment a seguir i la legislació
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aplicable, i havent seguit la tramitació establerta legalment, es proposa al Ple que adopti
els següents
ACORDS:
1. Modificar l’article 4 de l’Ordenança núm. 23, reguladora de la taxa per serveis
culturals, turístics i de publicitat, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“Article 4. Quota tributària
1. Teatre Municipal:
- Entrada de cinema: 5,00 €
- Per altres esdeveniments culturals: 50,00 €/persona
- Activitats formatives: 60,00 €/mes
- Canyafel·la d’Or: un màxim de 200,00 €/any
- Ús de la sala de reunions: 46,00 €/hora; 185,00 €/dia (fins a 4 hores es cobra per hora)
- Ús de la sala d’actes: 67,00 €/hora; 266,00 €/dia (fins a 4 hores es cobra per hora)
- Ús de la sala gran: 320,00 €/hora; 1.410,00 €/dia (fins a 4 hores es cobra per hora)
2. Altres espais públics culturals gestionats per l’Ajuntament:
- Entrada individual (sense visita guiada): 4,00 €
- Entrada de grup (més de 10 persones, sense visita guiada): 2,00 €/persona
- Entrada de grup escolar (sense visita guiada): 1,50 €/alumne
- Per altres esdeveniments culturals: 25,00 €/persona
3. Venda de productes turístics i culturals:
- Guies: 1,50 €/unitat
- Postals: 0,60 €/unitat
- Venda de llibres d’edició municipal: 30,00 €/unitat
- Venda d’elements, mostres o objectes de marxandatge d’edició municipal:
50,00 €/unitat
4. Visites guiades i tallers en espais públics culturals gestionats per l’Ajuntament:
- Visita guiada i taller didàctic per a grup escolar (inclou material didàctic i entrada):
4,50 €/alumne
- Visita guiada per a grups turístics, entre 5 i 25 persones: 10,00 €/persona, amb un
mínim de 60 €.
- Altres tallers didàctics per a grups escolars amb desplaçament de monitors i monitores:
· Taller didàctic amb desplaçament a zona 1 (entre 1 i 15 km): 3,00 €/alumne més
12,00 € en concepte de desplaçament
· Taller didàctic amb desplaçament a zona 2 (entre més de 15 km i 30 km):
3,00 €/alumne més 22,00 € en concepte de desplaçament
· Taller didàctic amb desplaçament a zona 3 (més de 30 km): 3,00 €/alumne més
48,00 € en concepte de desplaçament
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5. Ús d’altres locals de titularitat municipal:
- Ús de despatxos de l’edifici municipal Ses Escoles:
· Despatxos fins a 12 m2: 100 €/mes
· Despatxos de més de 12 m2 fins a 17 m2: 150 €/mes
· Despatxos de més de 17 m2 fins a 25 m2: 200 €/mes
· Despatxos de més de 25 m2: 300 €/mes
· Ús de les sales d’assaig: 3,00 €/hora
- Ús d’altres locals públics fins a 25 m2 (excepte en el cas d’actes socials): 15,00 €/hora;
60,00 €/dia (fins a 4 hores es cobra per hora)
- Ús d’altres locals públics de més de 25 m2 (excepte en el cas d’actes socials):
25,00 €/hora; 100,00 €/dia (fins a 4 hores es cobra per hora)
6. Publicitat:
- Per inserció de publicitat a la web municipal, a la web turística municipal o similar:
150,00 €/trimestre
- Per emissió de publicitat a la ràdio municipal (la falca publicitària base és de 30
segons): 6,00 €/falca base
- Per inserció de publicitat en els elements fixos (marquesines o similars) i senyalística
municipal: 250,00 €/m2/trimestre
- Per inserció de publicitat en targetes, díptics, programes i altres materials d’edició
municipal, per tiratge de 5.000 unitats: 25,00 €/cm2
7. Cases de Betlem: 5,00 €/persona/dia
8. Serveis turístics
8.1. Transport públic i accés als espais turístics:
- Accés amb vehicle de motor a les platges verges protegides de cala Torta i cala
Mitjana: 4€/entrada.
- Transport turístic amb autobús municipal pel trajecte al Parc Natural de Llevant / Artà
/ cala Torta: 2,00 €/trajecte.
8.2. Targeta ArtàCard:
Targeta ArtàCard Turística:
- Taxa de la targeta: 3,00 €/targeta. Entrada gratuïta a tots els establiments turístics
municipals i col·laboradors durant l’estada turística.
Targeta ArtàCard Ciutadana:
- Taxa de la targeta: gratuïta (totes les persones empadronades al municipi d’Artà).
Entrada gratuïta a tots els establiments turístics municipals i col·laboradors; accés
gratuït amb vehicle de motor a les platges de cala Torta i cala Mitjana; trajectes gratuïts
amb transport turístic amb autobús municipal al Parc Natural de Llevant / Artà / cala
Torta.
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- Taxa de renovació: 2,00 €/targeta.>>
2. Modificar la disposició final, que ha de quedar redactada de la manera següent:
“Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2019 i ha de ser vigent fins
que es modifiqui o es derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.”
3. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb la publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies,
perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que s’hauran de resoldre per la
corporació. En cas de no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés del
Ple.>>
El batle explica que es matisa el preu de la Canyafel·la d’Or, que ara dirà “com a màxim
200 €”; i que també es modifica el sistema de l’ArtàCard.
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, pensa que la targeta ArtàCard dels residents hauria de
tenir un àmbit més gran. Proposen modificar la redacció d’aquest punt i que s’estengui a
tots els serveis municipals que no es trobin regulats per una taxa, de manera que el punt
8.2, on parla de la targeta ArtàCard Ciutadana diria: “Taxa de la targeta: gratuïta (totes
les persones empadronades al municipi). Suposa la gratuïtat de tots els serveis
municipals que no es trobin regulats per una taxa o preu públic”.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, no ho veu malament i demana si, al punt 7, de les Cases
de Betlem són 5 euros per persona.
El batle diu que sí, que segueix igual. I diu també que la redacció del transport a les
platges verges digui als accessos.
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat:
1. Modificar l’article 4 de l’Ordenança núm. 23, reguladora de la taxa per serveis
culturals, turístics i de publicitat, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“Article 4. Quota tributària
1. Teatre Municipal:
- Entrada de cinema: 5,00 €
- Per altres esdeveniments culturals: 50,00 €/persona
- Activitats formatives: 60,00 €/mes
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- Canyafel·la d’Or: un màxim de 200,00 €/any
- Ús de la sala de reunions: 46,00 €/hora; 185,00 €/dia (fins a 4 hores es cobra per hora)
- Ús de la sala d’actes: 67,00 €/hora; 266,00 €/dia (fins a 4 hores es cobra per hora)
- Ús de la sala gran: 320,00 €/hora; 1.410,00 €/dia (fins a 4 hores es cobra per hora)
2. Altres espais públics culturals gestionats per l’Ajuntament:
- Entrada individual (sense visita guiada): 4,00 €
- Entrada de grup (més de 10 persones, sense visita guiada): 2,00 €/persona
- Entrada de grup escolar (sense visita guiada): 1,50 €/alumne
- Per altres esdeveniments culturals: 25,00 €/persona
3. Venda de productes turístics i culturals:
- Guies: 1,50 €/unitat
- Postals: 0,60 €/unitat
- Venda de llibres d’edició municipal: 30,00 €/unitat
- Venda d’elements, mostres o objectes de marxandatge d’edició municipal:
50,00 €/unitat
4. Visites guiades i tallers en espais públics culturals gestionats per l’Ajuntament:
- Visita guiada i taller didàctic per a grup escolar (inclou material didàctic i entrada):
4,50 €/alumne
- Visita guiada per a grups turístics, entre 5 i 25 persones: 10,00 €/persona, amb un
mínim de 60 €.
- Altres tallers didàctics per a grups escolars amb desplaçament de monitors i monitores:
· Taller didàctic amb desplaçament a zona 1 (entre 1 i 15 km): 3,00 €/alumne més
12,00 € en concepte de desplaçament
· Taller didàctic amb desplaçament a zona 2 (entre més de 15 km i 30 km):
3,00 €/alumne més 22,00 € en concepte de desplaçament
· Taller didàctic amb desplaçament a zona 3 (més de 30 km): 3,00 €/alumne més
48,00 € en concepte de desplaçament
5. Ús d’altres locals de titularitat municipal:
- Ús de despatxos de l’edifici municipal Ses Escoles:
· Despatxos fins a 12 m2: 100 €/mes
· Despatxos de més de 12 m2 fins a 17 m2: 150 €/mes
· Despatxos de més de 17 m2 fins a 25 m2: 200 €/mes
· Despatxos de més de 25 m2: 300 €/mes
· Ús de les sales d’assaig: 3,00 €/hora
- Ús d’altres locals públics fins a 25 m2 (excepte en el cas d’actes socials): 15,00 €/hora;
60,00 €/dia (fins a 4 hores es cobra per hora)
- Ús d’altres locals públics de més de 25 m2 (excepte en el cas d’actes socials):
25,00 €/hora; 100,00 €/dia (fins a 4 hores es cobra per hora)
6. Publicitat:
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- Per inserció de publicitat a la web municipal, a la web turística municipal o similar:
150,00 €/trimestre
- Per emissió de publicitat a la ràdio municipal (la falca publicitària base és de 30
segons): 6,00 €/falca base
- Per inserció de publicitat en els elements fixos (marquesines o similars) i senyalística
municipal: 250,00 €/m2/trimestre
- Per inserció de publicitat en targetes, díptics, programes i altres materials d’edició
municipal, per tiratge de 5.000 unitats: 25,00 €/cm2
7. Cases de Betlem: 5,00 €/persona/dia
8. Serveis turístics
8.1. Transport públic i accés als espais turístics:
- Accés amb vehicle de motor a les platges verges protegides de cala Torta i cala
Mitjana: 4 €/entrada.
- Transport turístic amb autobús municipal pel trajecte al Parc Natural de Llevant / Artà
/ cala Torta: 2,00 €/trajecte.
8.2. Targeta ArtàCard:
Targeta ArtàCard Turística:
- Taxa de la targeta: 3,00 €/targeta. Entrada gratuïta a tots els establiments turístics
municipals i col·laboradors durant l’estada turística.
Targeta ArtàCard Ciutadana:
- Taxa de la targeta: gratuïta (totes les persones empadronades al municipi d’Artà).
Entrada gratuïta a tots els establiments turístics municipals i col·laboradors; accés
gratuït amb vehicle de motor a les platges de cala Torta i cala Mitjana; trajectes gratuïts
amb transport turístic amb autobús municipal al Parc Natural de Llevant / Artà / cala
Torta. A més, gratuïtat de tots els serveis municipals que no es trobin regulats per una
taxa o preu públic.
- Taxa de renovació: 2,00 €/targeta.”
2. Modificar la disposició final, que ha de quedar redactada de la manera següent:
“Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2019 i ha de ser vigent fins
que es modifiqui o es derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.”
3. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i
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audiència de les persones interessades, amb la publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies,
perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que s’hauran de resoldre per la
corporació. En cas de no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés del Ple.
7. Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació de l’Ordenança núm. 25,
reguladora de la taxa pels serveis esportius
La proposta que es duu a aprovació és la que es transcriu a continuació:
<<En relació l’Ordenança núm. 25, reguladora de la taxa pels serveis esportius, atès
l’informe de Secretaria sobre el procediment a seguir i la legislació aplicable, i havent
seguit la tramitació establerta legalment, es proposa al Ple que adopti els següents
ACORDS:
1. Modificar l’article 4 de l’Ordenança núm. 25, reguladora de la taxa pels serveis
esportius, de la manera següent:
- S’elimina la quota individual anual dels cursets de natació.
- S’elimina l’apartat “Socis del Poliesportiu”.
- L’apartat “Famílies” queda redactat de la manera següent:
“FAMÍLIA (socis, mínim 3)
· 147,08 € anual cap de família
· 84,30 € anual, el 2n i el 3r membre, cada un
· 50 %, 4t membre i següents.”
- L’apartat “Cursets de natació” queda redactat de la manera següent:
“Cursets de natació per a familiars de primer grau de socis (3 o més persones)
Matrícula: 36,68 € anuals
45,69 € mensuals (3 classes mensuals)
Curset per a un o dos membres
S’aplica la tarifa de socis individuals
Bany lliure
4,07 € el bany per un dia. Sempre hi haurà un carrer a disposició de socis i passants.
Bany lliure a partir de les 16 hores, de dilluns a divendres, durant els mesos de juliol i
agost; dissabte i diumenge, a partir de les 17 h.
1,40 € per a nins i nines (menors de 14 anys)
2,23 € per a majors de 14 anys
Bany lliure, abonament de 10 entrades: 35,31 €
Abonament mensual: 28,67 €
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Abonament trimestral: 64,54 €
Abonament de mig any de bany lliure: 84,21 €”
2. Modificar la disposició final, que ha de quedar redactada de la manera següent:
“Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2019 i ha de ser vigent fins
que es modifiqui o es derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.”
3. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb la publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini de 30 dies, perquè puguin
presentar reclamacions o suggeriments, que s’hauran de resoldre per la corporació. En
cas de no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini esmentat, es
considerar-la aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés del Ple.”>>
La regidora d’UIA, Sra. Santandreu, vol comentar que ho ha comprovat i que s’han de
modificar algunes coses. Per exemple, on diu “bany lliure”, l’hora de les 16 h, ha de dir
les 19 h. I on diu ”dissabte i diumenge a partir de les 17 h” ha de dir “dissabte a partir de
les 16 h”, perquè els diumenges està tancat.
El regidor del PSOE, Sr. Serra, diu que sí, que s’ha de modificar en aquest sentit.
El portaveu del PP. Sr. Lliteras, diu que s’hagués pogut ser més valent i posar que les
famílies nombroses, a partir del 5è membre, fos gratuït, però manifesta que hi votarà a
favor.
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat:
1. Modificar l’article 4 de l’Ordenança núm. 25, reguladora de la taxa pels serveis
esportius, de la manera següent:
- S’elimina la quota individual anual dels cursets de natació.
- S’elimina l’apartat “Socis del Poliesportiu”.
- L’apartat “Famílies” queda redactat de la manera següent:
“FAMÍLIA (socis, mínim 3)
· 147,08 € anual cap de família
· 84,30 € anual, el 2n i el 3r membre, cada un
· 50 %, 4t membre i següents.”
- L’apartat “Cursets de natació” queda redactat de la manera següent:
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“Cursets de natació per a familiars de primer grau de socis (3 o més persones)
Matrícula: 36,68 € anuals
45,69 € mensuals (3 classes mensuals)
Curset per a un o dos membres
S’aplica la tarifa de socis individuals
Bany lliure
4,07 € el bany per un dia. Sempre hi haurà un carrer a disposició de socis i passants.
Bany lliure a partir de les 19 hores, de dilluns a divendres, durant els mesos de juliol i
agost; dissabtes a partir de les 16 h.
1,40 € per a nins i nines (menors de 14 anys)
2,23 € per a majors de 14 anys
Bany lliure, abonament de 10 entrades: 35,31 €
Abonament mensual: 28,67 €
Abonament trimestral: 64,54 €
Abonament de mig any de bany lliure: 84,21 €”
2. Modificar la disposició final, que ha de quedar redactada de la manera següent:
“Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2019 i ha de ser vigent fins
que es modifiqui o es derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.”
3. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb la publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini de 30 dies, perquè puguin
presentar reclamacions o suggeriments, que s’hauran de resoldre per la corporació. En
cas de no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini esmentat, es
considerar-la aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés del Ple.
8. Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació de l’Ordenança núm. 39,
reguladora de la taxa pels serveis de l’Escola de Música
La proposta que es duu a aprovació és la que es transcriu a continuació:
<<En relació l’Ordenança núm. 39, reguladora de la taxa pels serveis de l’Escola de
Música, atès l’informe de Secretaria sobre el procediment a seguir i la legislació
aplicable, i havent seguit la tramitació establerta legalment, es proposa al Ple que adopti
els següents
ACORDS:
1. Modificar l’epígraf primer de l’article 4 (4.1) de l’Ordenança núm. 39, reguladora de
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la taxa pels serveis de l’Escola de Música, afegint els punts següents:
- Instrument sense classe col·lectiva:

Instrument sol sense col·lectiva
Instrument sol sense col·lectiva
Instrument sol sense col·lectiva
Instrument sol sense col·lectiva
Instrument sol sense col·lectiva
Instrument sol sense col·lectiva
Instrument sol sense col·lectiva
Instrument sol sense col·lectiva

Minuts classe / nombre
€
d’alumnat
30/1
42,50
30/2
37,11
30/3
33,40
45/1
56,10
45/2
43,77
45/3
40,62
60/2
52,53
60/3
47,27

- Assignatura de coral - Aquatreveus: 60 €/any.
2. Modificar la disposició final, que ha de quedar redactada de la manera següent:
“Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2019 i ha de ser vigent fins
que es modifiqui o es derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.”
3. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb publicació en el en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies,
perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que s’han de resoldre per la
corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini esmentat,
considerar-la aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés del Ple.>>
Ningú té res a dir.
Tot seguit, els reunits acorden, per dotze vots a favor:
1. Modificar l’epígraf primer de l’article 4 (4.1) de l’Ordenança núm. 39, reguladora de
la taxa pels serveis de l’Escola de Música, afegint els punts següents:
- Instrument sense classe col·lectiva:

Instrument sol sense col·lectiva
Instrument sol sense col·lectiva

Minuts classe / nombre
€
d’alumnat
30/1
42,50
30/2
37,11
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Instrument sol sense col·lectiva
Instrument sol sense col·lectiva
Instrument sol sense col·lectiva
Instrument sol sense col·lectiva
Instrument sol sense col·lectiva
Instrument sol sense col·lectiva

30/3
45/1
45/2
45/3
60/2
60/3

33,40
56,10
43,77
40,62
52,53
47,27

- Assignatura de coral - Aquatreveus: 60 €/any.
2. Modificar la disposició final, que ha de quedar redactada de la manera següent:
“Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2019 i ha de ser vigent fins
que es modifiqui o es derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.”
3. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb publicació en el en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies,
perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que s’han de resoldre per la
corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini esmentat,
considerar-la aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés del Ple.
9. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de setembre de
2018
Tothom es dona per assabentat.
Abans dels precs i preguntes, tal com es va comentar a les comissions informatives, es
volen presentar dues modificacions d’ordenances més per urgència. Les darreres
circumstàncies han fet que no s’hagi tengut temps de preparar-ho abans.
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, diu que no han tengut la documentació fins tot just
abans del Ple i que, tot i que es va comentar a les comissions informatives, no ho han
pogut estudiar.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, pensa el mateix.
A continuació, la secretària diu que, en primer lloc, es votarà la inclusió en l’ordre del
dia per urgència de la modificació de l’Ordenança 26 i l’Ordenança 29.
Tot seguit, els reunits acorden, per 12 vots a favor, ratificar la urgència i incloure en
l’ordre del dia la modificació de l’Ordenança 26 i de l’Ordenança 29.
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P1. Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació de l’Ordenança núm. 26,
reguladora de la taxa pel servei del Centre de Dia
La proposta que es duu a aprovació és la que es transcriu a continuació:
<<En relació l’Ordenança núm. 26, reguladora de la taxa pel servei del Centre de Dia,
atès l’informe de Secretaria sobre el procediment a seguir i la legislació aplicable, i
havent seguit la tramitació establerta legalment, es proposa al Ple que adopti els
següents
ACORDS:
1. Modificar el punt 4.4 del Servei de transport en el sentit de corregir un error material
en la taxa “un viatge”, que ha de quedar de la manera següent:
“4. Servei de transport:
- Mensual: 70,87 €
- Un viatge: 35,43 €”
2. Modificar la disposició final, que ha de quedar redactada de la manera següent:
“Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2019 i ha de ser vigent fins
que es modifiqui o es derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.”
3. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb la publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies,
perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que s’hauran de resoldre per la
corporació. En cas de no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés del
Ple.”>>
La regidora d’AA, Sra. Comas, explica que es tracta de corregir un error material en la
taxa del punt 4, “un viatge” perquè el 50 % de la taxa mensual no estava ben calculat.
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat:
1. Modificar el punt 4.4 del Servei de transport en el sentit de corregir un error material
en la taxa “un viatge”, que ha de quedar de la manera següent:
“4. Servei de transport:
26

- Mensual: 70,87 €
- Un viatge: 35,43 €”
2. Modificar la disposició final, que ha de quedar redactada de la manera següent:
“Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2019 i ha de ser vigent fins
que es modifiqui o es derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.”
3. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb la publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies,
perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que s’hauran de resoldre per la
corporació. En cas de no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés del
Ple.”
P2. Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació de l’Ordenança núm. 29,
reguladora de la taxa per la prestació de serveis assistencials
La proposta que es duu a aprovació és la que es transcriu a continuació:
<<En relació l’Ordenança núm. 29, reguladora de la taxa per la prestació de serveis
assistencials, atès l’informe de Secretaria sobre el procediment a seguir i la legislació
aplicable, i havent seguit la tramitació establerta legalment, es proposa al Ple que adopti
els següents
ACORDS:
1. Modificar el punt 3.2 del Servei de menjador a domicili, que ha de quedar redactat de
la manera següent:
“3.2 Servei de Menjador a Domicili
La quota a pagar és de 6 € per menjada.”
2. Modificar el punt 3.5 del Servei de préstec de material ortopèdic (llit articulat i cadira
de rodes), que ha de quedar redactat de la manera següent:
“3.5. Servei de préstec de material ortopèdic (llit articulat i cadira de rodes)
La quota a pagar per llit és de 20 € mensuals, per un temps màxim de 12 mesos.
La quota a pagar per cadira de rodes és de 10 € mensuals, per un temps màxim de 6
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mesos.
3. Modificar la disposició final, que ha de quedar redactada de la manera següent:
“Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2019 i ha de ser vigent fins
que es modifiqui o es derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.”
4. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb la publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies,
perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que s’hauran de resoldre per la
corporació. En cas de no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés del
Ple.”>>
La Sra. Comas explica que la taxa de 6 euros del menjar a domicili és perquè hi ha més
persones usuàries i s’ha d’actualitzar. A més, s’ha volgut posar un màxim de temps al
lloguer del material ortopèdic, llits i cadires de rodes, i rebaixar la taxa de les cadires de
rodes de 20 a 10 euros.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, creu que no s’hauria de pagar pel lloguer de les cadires
de rodes.
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat:
1. Modificar el punt 3.2 del Servei de menjador a domicili, que ha de quedar redactat de
la manera següent:
“3.2 Servei de Menjador a Domicili
La quota a pagar és de 6 € per menjada.”
2. Modificar el punt 3.5 del Servei de préstec de material ortopèdic (llit articulat i cadira
de rodes), que ha de quedar redactat de la manera següent:
“3.5. Servei de préstec de material ortopèdic (llit articulat i cadira de rodes)
La quota a pagar per llit és de 20 € mensuals, per un temps màxim de 12 mesos.
La quota a pagar per cadira de rodes és de 10 € mensuals, per un temps màxim de 6
mesos.
3. Modificar la disposició final, que ha de quedar redactada de la manera següent:
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“Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2019 i ha de ser vigent fins
que es modifiqui o es derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.”
4. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb la publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies,
perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que s’hauran de resoldre per la
corporació. En cas de no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés del
Ple.”
10. Precs i preguntes
La secretària informa que el Partit Popular no ha presentat precs i preguntes.
PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA UIA
Precs
- Tornam a demanar que es publiqui una convocatòria per a la retolació dels comerços
en llengua catalana i que el període subvencionable comenci l’1 de gener de 2018, ja
que hi ha negocis que ja estan fent aquesta inversió, abans que surti aquesta
convocatòria.
Resposta: Està previst per a 2019.
- Els i les estudiants del municipi han donat, una vegada més, una lliçó de solidaritat,
empatia, maduresa i implicació social. Tant els grans, que voluntariosament s’han ofert
per ajudar amics, companys però també desconeguts, com els més petits, que en la
mesura de les seves possibilitats han volgut transmetre als pobles veïns un senzill però
sentit missatge de suport i coratge.
Hisenda
- Ocupació de la via pública: a diferents plenaris hem insistit que es delimitàs l’ocupació
de la via pública dels locals situats a la plaça del Conqueridor. També vàrem dir que,
abans que es tornàs 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. Encara no hi està. Quines actuacions es pensen fer?
Resposta: Avui el regidor d’Hisenda no està present i, per tant, les seves preguntes no es
podran respondre.
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[Tot seguit, es retiren les preguntes següents:
“- 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 tornàs 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 en diguéreu que
miraríeu tots els recursos que han entrat, com està aquest tema? Se n’ha resolt algun?
- 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 metros d’ocupació del
2017 al 2018? Ens contestareu que estàveu mirant les reclamacions. Ja ens podeu
contestar?
- 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?”]
Infraestructures
[A continuació, es retira la pregunta següent:
“- Ja han arribat els bancs reclamats per substituir els actuals que venim demanant des
del plenari de maig i que encara falten?”]
- Com està el tema dels ACIRE i de la nova senyalització a la zona del carrer del
Llebeig, tal com ens informàreu al plenari passat?
Resposta: És un tema que es reprendrà.
- 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: En aquests moments, aquest tema ha passat a un segon pla.
- 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. Ara com ara se segueixen pagant factures del servei de grua amb
empreses privades. Han passat gairebé dos anys. Al setembre 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?
Resposta: Us remet a la resposta del mes passat. És un tema que se solucionarà quan
s’aprovi la RLT.
- Com està el tema dels vehicles amb ceps? Se sap quan es retiraran?
Resposta: Es compleixen els terminis administratius corresponents.
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- En quina situació es troben les obres d’enllumenat del carrer de Joan Alcover?
Resposta: S’ha licitat i està a punt de començar.
Interior
- Ens podria dir el regidor de Policia quines línies d’actuació té aquest col·lectiu? Qui
decideix i organitza les: prioritats, zones d’actuació, freqüències, etc.?
Resposta: Ho decideix el cap de la Policia i el batle.
- Hi ha línies de subvenció per a l’adquisició d’una nova furgoneta? I per a una
motocicleta?
Resposta: S’ha sol·licitat una furgoneta; una motocicleta, no.
[Tot seguit, es 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 incorporat un nou auxiliar administratiu? Quina feina desenvolupa? Ens referim a
la borsa de personal auxiliar administratiu.
Resposta: No s’ha executat, encara.
Urbanisme
[Seguidament, es retiren les preguntes següents:
“- 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?
- S’ha rebut una sol·licitud d’informació per part de la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, referent a l’EDAR Colònia de Sant PerE? Ja ho heu contestat? En
quina situació es troba l’ampliació de la depuradora?
- Hi ha moltes queixes a conseqüència de les obres al carrer de Monserrat Blanes, plaça
del Conqueridor, carrer de Ramon Llull, etc. Què pensau fer al respecte?”]
Promoció econòmica
[A continuació, també es retiren les preguntes següents:
“- S’han pagat dues factures per un import total de 3.630 euros per un informe per a la
creació d’una entitat de promoció turística i de desenvolupament econòmic. El plenari
passat ens diguéreu que estàveu valorant les conclusions, ens les podeu fer arribar
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públicament?
- 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?
- Ja sabeu quantes targetes han emès, a 30 de juny, les dues entitats encarregades i que
cobren per fer-ho?
- 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?
- Al mes de setembre ens diguéreu que hi hauria canvis a la marca D’Artà, ens podeu
informar quins canvis seran aquests?
- 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?
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. S’ha fet ja
l’adhesió?
Resposta: No.
- Com està el tema de les proteccions per evitar els excrements dels cabots i oronelles
als carrers, des dels nius, projecte guanyador del concurs d’idees que féreu?
Resposta: Us remet a la resposta del Ple del mes anterior.
- Després de tres anys de demanar-ho, s’ha senyalitzat alguna de les cales
emblemàtiques del nostre municipi, s’han senyalitzat les més populars. La població de
la Colònia es queixa que a algunes accedeixen persones amb cans i que, en no estar
senyalitzades, pensen que es pot fer. Se senyalitzaran adequadament les platges i les
cales del municipi?
Resposta: Us remet a la resposta del Ple del mes anterior.
- Ja teniu l’informe final sobre la gestió dels residus per les mancances entre generadors
singulars i altres del Programa de prevenció i gestió de residus municipals, l’elaboració
del qual ha costat 10.810 euros? [Rectifiquen perquè avui mateix l’han rebut, però
encara no l’han pogut estudiar.]
Esports
- En quina situació es troben les obres del Poliesportiu?
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Resposta: Probablement estarà acabat per Nadal.
- Els clubs esportius d’Artà que utilitzen el Poliesportiu Na Caragol necessitaran
disposar d’altres pavellons per entrenar o disputar els partits?
Resposta: Els tràmits estan fets.
Educació
- La instal·lació de la cúpula fou una proposta als pressuposts participatius de 2017 que
no va sortir escollida. S’ha instal·lat? Qui l’ha pagat?
Resposta: No es té constància de la instal·lació de cap cúpula, ni del permís, ni, per
suposat, del pagament.
Colònia de Sant Pere
- En el plenari de maig vàrem fer un prec perquè l’Equip de Govern contactàs 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. Ja s’ha fet? Què han contestat?
Resposta: No.
- Quan es posaran en marxa les obres d’ampliació de les instal·lacions del Cementeri de
la Colònia? S’han aprovat els plecs per a la licitació?
Resposta: Està en termini per presentar ofertes fins dia 12 de novembre.
- En quina situació es troben les obres de l’edifici municipal de la plaça de la Bassa d’en
Fasol a la Colònia? Quin és el pressupost de les obres?
Resposta: Depèn de la subvenció.
- A quina quantitat s’apuja la subvenció corresponent?
Resposta: No se sap encara.
A continuació, la portaveu d’AA, Sra. Comas, vol comentar que aquesta política que fa
UIA de “copy paste” de les preguntes no l’acaba d’entendre. Les dues terceres parts de
les preguntes que s’han fet avui ja s’havien fet i respost en plens anteriors i, si volen
saber alguna cosa més, ho poden demanar directament, però que no es limitin a repetir
les preguntes que ja s’han contestat en nombroses ocasions. A més, pensa que hi ha
hagut moltes coses aquests dies i pareix que això no els interessa gens, que no els
preocupa. Li pareix que no és una oposició responsable i que no fan res perquè la
conselleria, que és del seu color polític i amb qui tenen relació directa, vengui aquí a
veure com estan les coses.
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La regidora d’UIA, Sra. Moreno, diu que al Ple es fan els precs i preguntes com sempre
i que, si no han fet preguntes del que ha passat ara, és perquè ja se’ls ha informat de tot.
El seu grup s’ha ofert a donar una mà, però els han dit en què concretament.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que el president del PP del Parlament va dir que
retirava les preguntes de l’ordre del dia. I, aquí i ara, el PP vol fer el mateix. Creu que
tal vegada hi ha altres coses més necessàries. Ara és temps de plorar i no de fer
preguntes. També vol donar el suport i el condol a les famílies de les víctimes i, en
especial, de Rafel Gili i donar, i manifesta el seu agraïment a tots per la feina feta, a les
persones anònimes que han ajudat tant. Espera que les diverses administracions ajudin a
solucionar tot això.
El batle se suma als agraïments del PP i, a més, també vol agrair a tot el personal de
l’Ajuntament d’Artà la feina que està fent per ajudar tota la ciutadania.
Acords
1. Acordar, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió de 27 de març de 2017.
2. Acordar, per 6 vots a favor (PSOE, PI i AA), 5 vots en contra (UIA) i 1 abstenció
(PP):
2.1. Aprovar l’expedient de contractació de serveis subjecte a regulació harmonitzada
per procediment obert, tramitació urgent, del servei públic d’atenció a la primera
infància del terme municipal d’Artà, convocant la seva licitació.
2.2. Comprometre la despesa corresponent per a cada exercici, tal com estipula la
clàusula cinquena del plec de clàusules administratives particulars.
2.3. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que han de regir el contracte.
2.4. Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant amb el contingut previst en
l’annex III de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
2.5. Publicar l’anunci de licitació en el Diari Oficial de la Unió Europea, deixant
constància en l’expedient de la data d’enviament de l’anunci de licitació.
2.6. Publicar en el perfil del contractant tota la documentació integrant de l’expedient de
contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques.
2.7. Designar els membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en
el perfil del contractant:
- Manuel Galán Massanet, que ha d’actuar com a president de la mesa (batle president
de l’Ajuntament).
- Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza, vocal (secretària de la corporació).
- Maria Llodrà Adrover, vocal (arquitecta)
- Maria Antònia Llull Sancho, que ha d’actuar com a secretària de la mesa
(administrativa de l’Ajuntament d’Artà).
2.8. Designar els membres del comitè d’experts que ha de valorar els criteris la
ponderació dels quals depengui d’un judici de valor i publicar la seva composició en el
perfil del contractant:
- Un/a representant de l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància.
- Un/a representant de l’Equip d’Atenció Primerenca (EAP).
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- Un/a representant de la UIB.
3. Acordar, per unanimitat:
3.1. Aprovar la signatura del Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i
l’Ajuntament d’Artà per dur a terme actuacions relatives a la convocatòria de
subvencions per al suport de serveis i/o accions dirigides a la joventut.
3.2. Facultar el batle per signar el Conveni.
3.3. Trametre aquest acord al Departament de Desenvolupament Local del Consell de
Mallorca.
4. Acordar, per unanimitat:
4.1. Modificar l’article 5.1 b) de l’Ordenança núm. 9, reguladora de la taxa per retirada
de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública,
que ha de quedar redactat de la manera següent:
“Article 5è. Tarifes
Les tarifes que s’han d’aplicar són les que es detallen en els apartats següents:
5.1. Tarifa diària per servei diürn
a) Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i altres vehicles de característiques
anàlogues:
- Per retirada i transport de cada vehicle: 10,21 €
- Per dipòsit i custòdia del vehicle: 5,10 €
b) Automòbils de turisme, camions i similars fins a 3.500 kg de massa màxima
autoritzada (MMA):
- Per retirada i transport de cada vehicle: 139,15 €
- Per dipòsit i custòdia del vehicle: 10,21 €
c) Tota mena de vehicles amb MMA superior a 3.500 kg:
- Per retirada i transport de cada vehicle: 163,36 €
- Per dipòsit i custòdia del vehicle: 20,42 €
5.2. Tarifa diària per servei nocturn i festiu
a) Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i altres vehicles de característiques
anàlogues:
- Per retirada i transport de cada vehicle: 10,21 €
- Per dipòsit i custòdia del vehicle: 5,10 €
b) Automòbils de turisme, camions i similars fins a 3.500 kg de massa màxima
autoritzada (MMA):
- Per retirada i transport de cada vehicle: 112,31 €
- Per dipòsit i custòdia del vehicle: 10,21 €
c) Tota mena de vehicles amb MMA superior a 3.500 kg:
- Per retirada i transport de cada vehicle: 219,15 €
- Per dipòsit i custòdia del vehicle: 20,42 €
Es considera servei nocturn el que es fa entre les 19 hores i les 8 hores.
Es considera servei festiu el que es fa en dissabte, diumenge o en festes del calendari
laboral del municipi.
5.3. Altres serveis
- Per cada servei de col·locació de paranys als vehicles: 40 €
- Recollida turisme declarat residu sòlid urbà: 80 €
- Recollida ciclomotor declarat residu sòlid urbà: 40 €”
4.2. Modificar la disposició final, que ha de quedar redactada de la manera següent:
“Disposició final
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Aquesta Ordenança entrarà en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2019 i ha de ser vigent fins
que es modifiqui o es derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.”
4.3. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb la publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies,
perquè es puguin presentar reclamacions o suggeriments, que s’hauran de resoldre per la
corporació. En cas de no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés del
Ple.”
5. Acordar, per onze vots a favor (PSOE, PI, AA i UIA) i 1 abstenció (PP):
5.1. Suprimir l’epígraf 7.1 de l’Ordenança núm. 12, reguladora de la taxa per expedició
de documents administratius, on diu:
“7.1. Epígraf primer. Censos de població d’habitants
- Certificats de residència i empadronament: 1,00 €
- Per cada sol·licitud d’usuari i contrasenya per al certificat de residència a partir la segona:
1,00 €”
5.2. Modificar l’epígraf tercer (7.3) de l’article 7, que ha de quedar redactat de la
manera següent:
“7.3. Epígraf tercer. Llicències urbanístiques i comunicacions prèvies
- Per les sol·licituds de llicència urbanística prèvia, de legalització o de renovació o
nova llicència per caducitat de la llicència anterior, relatives a construccions i
edificacions de nova planta, de qualsevol intervenció en les construccions o edificacions
existents, de demolicions, moviments de terra, obres d’urbanització previstes o no en
projectes d’urbanització, obres i usos de caràcter provisional o qualsevol altre tipus
d’obres o instal·lacions subjectes a llicència urbanística municipal, s’ha de prendre com
a base imposable el cost real de l’obra o instal·lació. La tarifa es fixa en el 2 per mil del
pressupost de l’obra amb un mínim de 117,60 €.
- Per llicències urbanístiques de modificacions durant el transcurs de les obres que
disposin de llicència no caducada i en les quals no s’augmenti el seu pressupost:
s’aplicarà el 50 % de la taxa inicialment liquidada amb un mínim de 58,30 €.
- Per llicències urbanístiques de modificacions durant el transcurs de les obres, que
disposin de llicència no caducada i en les quals s’augmenti el seu pressupost, s’ha
d’aplicar:
· a la part corresponent al pressupost inicial el 50 % de la taxa inicialment liquidada
amb un mínim de 58,30 €.
· a la part corresponent a l’augment de pressupost, el 2 per mil amb un mínim de
117,60 €.
- Per a la demolició o el restabliment d’actuacions que són objecte d’una ordre de
restabliment ja dictada o d’un procediment de restabliment, la tarifa es fixa en el 2 per
mil del pressupost de l’obra amb un mínim de 50,00 €.
- En les sol·licituds de pròrrogues de llicències urbanístiques que suposin la realització
d’obres, s’ha d’aplicar el 50 % de la taxa inicialment liquidada amb un mínim de 58,30 €.
- Projectes de segregació, parcel·lació, reparcel·lació, agrupació, constitució o
modificació de divisió horitzontal o altres actes de divisió de finques: 189,30 €.
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- Planejaments de desenvolupament i gestió urbanística d’iniciativa particular (pla parcial,
projecte de compensació, pla especial, estudis de detall): 265,00 € per hectàrea o fracció
de l’àmbit d’actuació.
- Per les comunicacions prèvies o declaracions responsables, la tarifa es fixa en el 2 per
mil del pressupost de l’obra amb un mínim de 50,00 €.
- Obres consistents, únicament i exclusivament, en pintar la façana, la tarifa es fixa en el
2 per mil del pressupost de l’obra amb un mínim de 50,00 €.
- Per llicències de primera ocupació o utilització: 70.56 €.”
5.3. Modificar l’epígraf 7.4, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“7.4. Epígraf quart. Altres documents relatius a serveis d’urbanisme
- Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis: 97,82 €.
- Per cada expedició de certificació sol·licitada a instància de part: 70.56 €.
- Per cada expedient de concessió d’instal·lació de rètols i mostres: 22,76 €.
- Per l’expedició de certificació d’aprofitament urbanístic: 60,00 €.
- Per expedició de còpies de plànols, per unitat: 12,12 €.
- Els expedients que, d’acord amb la legislació, hagin de sotmetre’s a un període
d’informació pública s’han de fer càrrec de les despeses que es derivin d’inserir un
anunci en el BOIB o en el BOE i/o uns dels diaris de l’illa.
- En els expedients que, d’acord amb la normativa aplicable, es requereixi l’anotació
registral de les actuacions, resolucions o llicències municipals, els promotors o
propietaris s’han de fer càrrec de totes les despeses i imposts necessaris per a obtenir
dita inscripció registral.”
5.4. Modificar la numeració dels epígrafs, de manera que el 7.2 passi a ser el 7.1 i així
correlativament.
5.5. Modificar la disposició final, que ha de quedar redactada de la manera següent:
“Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2019 i ha de ser vigent fins
que es modifiqui o es derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.”
5.6. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb la publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies,
perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que s’hauran de resoldre per la
corporació. En cas de no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés del
Ple.”
6. Acordar, per unanimitat:
6.1. Modificar l’article 4 de l’Ordenança núm. 23, reguladora de la taxa per serveis
culturals, turístics i de publicitat, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“Article 4. Quota tributària
1. Teatre Municipal:
- Entrada de cinema: 5,00 €
- Per altres esdeveniments culturals: 50,00 €/persona
- Activitats formatives: 60,00 €/mes
- Canyafel·la d’Or: un màxim de 200,00 €/any
- Ús de la sala de reunions: 46,00 €/hora; 185,00 €/dia (fins a 4 hores es cobra per hora)
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- Ús de la sala d’actes: 67,00 €/hora; 266,00 €/dia (fins a 4 hores es cobra per hora)
- Ús de la sala gran: 320,00 €/hora; 1.410,00 €/dia (fins a 4 hores es cobra per hora)
2. Altres espais públics culturals gestionats per l’Ajuntament:
- Entrada individual (sense visita guiada): 4,00 €
- Entrada de grup (més de 10 persones, sense visita guiada): 2,00 €/persona
- Entrada de grup escolar (sense visita guiada): 1,50 €/alumne
- Per altres esdeveniments culturals: 25,00 €/persona
3. Venda de productes turístics i culturals:
- Guies: 1,50 €/unitat
- Postals: 0,60 €/unitat
- Venda de llibres d’edició municipal: 30,00 €/unitat
- Venda d’elements, mostres o objectes de marxandatge d’edició municipal:
50,00 €/unitat
4. Visites guiades i tallers en espais públics culturals gestionats per l’Ajuntament:
- Visita guiada i taller didàctic per a grup escolar (inclou material didàctic i entrada):
4,50 €/alumne
- Visita guiada per a grups turístics, entre 5 i 25 persones: 10,00 €/persona, amb un
mínim de 60 €.
- Altres tallers didàctics per a grups escolars amb desplaçament de monitors i monitores:
· Taller didàctic amb desplaçament a zona 1 (entre 1 i 15 km): 3,00 €/alumne més
12,00 € en concepte de desplaçament
· Taller didàctic amb desplaçament a zona 2 (entre més de 15 km i 30 km):
3,00 €/alumne més 22,00 € en concepte de desplaçament
· Taller didàctic amb desplaçament a zona 3 (més de 30 km): 3,00 €/alumne més
48,00 € en concepte de desplaçament
5. Ús d’altres locals de titularitat municipal:
- Ús de despatxos de l’edifici municipal Ses Escoles:
· Despatxos fins a 12 m2: 100 €/mes
· Despatxos de més de 12 m2 fins a 17 m2: 150 €/mes
· Despatxos de més de 17 m2 fins a 25 m2: 200 €/mes
· Despatxos de més de 25 m2: 300 €/mes
· Ús de les sales d’assaig: 3,00 €/hora
- Ús d’altres locals públics fins a 25 m2 (excepte en el cas d’actes socials): 15,00 €/hora;
60,00 €/dia (fins a 4 hores es cobra per hora)
- Ús d’altres locals públics de més de 25 m2 (excepte en el cas d’actes socials):
25,00 €/hora; 100,00 €/dia (fins a 4 hores es cobra per hora)
6. Publicitat:
- Per inserció de publicitat a la web municipal, a la web turística municipal o similar:
150,00 €/trimestre
- Per emissió de publicitat a la ràdio municipal (la falca publicitària base és de 30
segons): 6,00 €/falca base
- Per inserció de publicitat en els elements fixos (marquesines o similars) i senyalística
municipal: 250,00 €/m2/trimestre
- Per inserció de publicitat en targetes, díptics, programes i altres materials d’edició
municipal, per tiratge de 5.000 unitats: 25,00 €/cm2
7. Cases de Betlem: 5,00 €/persona/dia
8. Serveis turístics
8.1. Transport públic i accés als espais turístics:
- Accés amb vehicle de motor a les platges verges protegides de cala Torta i cala
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Mitjana: 4 €/entrada.
- Transport turístic amb autobús municipal pel trajecte al Parc Natural de Llevant / Artà
/ cala Torta: 2,00€/trajecte.
8.2. Targeta ArtàCard:
Targeta ArtàCard Turística:
- Taxa de la targeta: 3,00 €/targeta. Entrada gratuïta a tots els establiments turístics
municipals i col·laboradors durant l’estada turística.
Targeta ArtàCard Ciutadana:
- Taxa de la targeta: gratuïta (totes les persones empadronades al municipi d’Artà).
Entrada gratuïta a tots els establiments turístics municipals i col·laboradors; accés
gratuït amb vehicle de motor a les platges de cala Torta i cala Mitjana; trajectes gratuïts
amb transport turístic amb autobús municipal al Parc Natural de Llevant / Artà / cala
Torta. A més, gratuïtat de tots els serveis municipals que no es trobin regulats per una
taxa o preu públic.
- Taxa de renovació: 2,00 €/targeta.
6.2. Modificar la disposició final, que ha de quedar redactada de la manera següent:
“Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2019 i ha de ser vigent fins
que es modifiqui o es derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.”
3. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb la publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies,
perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que s’hauran de resoldre per la
corporació. En cas de no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés del Ple.
7. Acordar, per unanimitat:
7.1. Modificar l’article 4 de l’Ordenança núm. 25, reguladora de la taxa pels serveis
esportius, de la manera següent:
- S’elimina la quota individual anual dels cursets de natació.
- S’elimina l’apartat “Socis del Poliesportiu”.
- L’apartat “Famílies” queda redactat de la manera següent:
“FAMÍLIA (socis, mínim 3)
· 147,08 € anual cap de família
· 84,30 € anual, el 2n i el 3r membre, cada un
· 50 %, 4t membre i següents.”
- L’apartat “Cursets de natació” queda redactat de la manera següent:
“Cursets de natació per a familiars de primer grau de socis (3 o més persones)
Matrícula: 36,68 € anuals
45,69 € mensuals (3 classes mensuals)
Curset per a un o dos membres
S’aplica la tarifa de socis individuals
Bany lliure
4,07 € el bany per un dia. Sempre hi haurà un carrer a disposició de socis i passants.
Bany lliure a partir de les 19 hores, de dilluns a divendres, durant els mesos de juliol i
agost; dissabtes a partir de les 16 h.
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1,40 € per a nins i nines (menors de 14 anys)
2,23 € per a majors de 14 anys
Bany lliure, abonament de 10 entrades: 35,31 €
Abonament mensual: 28,67 €
Abonament trimestral: 64,54 €
Abonament de mig any de bany lliure: 84,21 €”
7.2. Modificar la disposició final, que ha de quedar redactada de la manera següent:
“Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2019 i ha de ser vigent fins
que es modifiqui o es derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.”
3. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb la publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini de 30 dies, perquè puguin
presentar reclamacions o suggeriments, que s’hauran de resoldre per la corporació. En
cas de no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini esmentat, es
considerar-la aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés del Ple.
8. Acordar, per dotze vots a favor:
8.1. Modificar l’epígraf primer de l’article 4 (4.1) de l’Ordenança núm. 39, reguladora
de la taxa pels serveis de l’Escola de Música, afegint els punts següents:
- Instrument sense classe col·lectiva:
Minuts classe / nombre
€
d’alumnat
Instrument sol sense col·lectiva
30/1
42,50
Instrument sol sense col·lectiva
30/2
37,11
Instrument sol sense col·lectiva
30/3
33,40
Instrument sol sense col·lectiva
45/1
56,10
Instrument sol sense col·lectiva
45/2
43,77
Instrument sol sense col·lectiva
45/3
40,62
Instrument sol sense col·lectiva
60/2
52,53
Instrument sol sense col·lectiva
60/3
47,27
- Assignatura de coral - Aquatreveus: 60 €/any.
8.2. Modificar la disposició final, que ha de quedar redactada de la manera següent:
“Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2019 i ha de ser vigent fins
que es modifiqui o es derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.”
8.3. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb publicació en el en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies,
perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que s’han de resoldre per la
corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini esmentat,
considerar-la aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés del Ple.
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P1 i P2. Acordar, per 12 vots a favor, ratificar la urgència i incloure en l’ordre del dia la
modificació de l’Ordenança 26 i de l’Ordenança 29.
P1. Acordar, per unanimitat:
1. Modificar el punt 4.4 del Servei de transport en el sentit de corregir un error material
en la taxa “un viatge”, que ha de quedar de la manera següent:
“4. Servei de transport:
- Mensual: 70,87 €
- Un viatge: 35,43 €”
2. Modificar la disposició final, que ha de quedar redactada de la manera següent:
“Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2019 i ha de ser vigent fins
que es modifiqui o es derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.”
3. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb la publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies,
perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que s’hauran de resoldre per la
corporació. En cas de no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés del
Ple.”
P2. Acordar, per unanimitat:
1. Modificar el punt 3.2 del Servei de menjador a domicili, que ha de quedar redactat de
la manera següent:
“3.2 Servei de Menjador a Domicili
La quota a pagar és de 6 € per menjada.”
2. Modificar el punt 3.5 del Servei de préstec de material ortopèdic (llit articulat i cadira
de rodes), que ha de quedar redactat de la manera següent:
“3.5. Servei de préstec de material ortopèdic (llit articulat i cadira de rodes)
La quota a pagar per llit és de 20 € mensuals, per un temps màxim de 12 mesos.
La quota a pagar per cadira de rodes és de 10 € mensuals, per un temps màxim de 6
mesos.
3. Modificar la disposició final, que ha de quedar redactada de la manera següent:
“Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2019 i ha de ser vigent fins
que es modifiqui o es derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.”
4. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb la publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies,
perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que s’hauran de resoldre per la
corporació. En cas de no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés del
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Ple.”
El batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretària accidental, estenc aquesta acta.
La secretària accidental

Vist i plau
El batle
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