
ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ 
 
 
Caràcter:  ordinari 
Data:  24 de setembre de 2018 
Horari:  18 hores 
Lloc:  sala de sessions de l’Ajuntament d’Artà 
 
 
Hi assisteixen: 
Manuel Galán Massanet, batle 
Maria Paula Ginard Vílchez, regidora 
Onofre Serra Vila, regidor 
Bartomeu Gili Nadal,   regidor 
Maria Antònia Sureda Martí, regidora 
Manuel Rocha Barrientos,  regidor 
Ana María Comas Delgado, regidora 
Jaume Alzamora Riera,  regidor 
Magdalena Maria Fernández, regidora 
Assumpció Santandreu Ginard, regidora 
Amalio Arnandis Puig,  regidor 
Juan Lliteras Espinosa,  regidor 
 
Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza, secretària 
 
No hi assisteix: 
Immaculada Moreno Mayal, regidora  
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions de 30 de gener de 2017, 25 de juny de 2018 i 
30 de juliol de 2018. 
2. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de contractació de 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, de la Moció que presenten els grups municipals PSOE i AA per la retirada 
de símbols i distincions franquistes i per l’impuls de la memòria democràtica. 
4. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA per a l’estudi i la 
revisió de la marca D’Artà. 
5. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA relativa a l’adopció de 
mesures de transparència i control en la prestació dels serveis públics municipals. 
6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA per a la realització 
d’actuacions al Campament dels Presos. 
7. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de juliol i agost de 2018. 
8. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions de 30 de gener de 2017, 25 de juny de 2018 
i 30 de juliol de 2018 
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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 les actes de 30 de 
gener de 2017, 25 de juny de 2018 i 30 de juliol de 2018, de les quals se n’han expedit, prèviament, 
una còpia de l’esborrany a cada regidor per al seu coneixement, rectificació d’errades o possible 
formulació d’al·legacions, si s’escau. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat, essent tretze el nombre legal de membres del 
consistori i dotze els assistents, aprovar l’acta de la sessions de 30 de gener de 2017, 25 de juny de 
2018 i 30 de juliol de 2018. 
 
 
2. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de contractació de 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 delegada de l’àrea d’Educació, Sra. Sureda, explica el punt, que, copiat 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 
 
PRIMER. A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar: 

 

Tipus de contracte: contracte de serveis subjecte a regulació harmonitzada 

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 amb 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). 
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- 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 desenvolupa 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). 
 
Atès tot això, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació 
aplicable i és procedent la seva aprovació pel Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb el que 
disposa 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. 

 
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 establert 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 l’Ajuntament d’Artà) 
- Maria Llodrà Adrover, vocal (arquitecta de l’Ajuntament d’Artà) 
- Maria Antònia Llull Sancho, que ha d’actuar com a secretària de la Mesa (administrativa de 
l’Ajuntament d’Artà) 
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8. Designar els membres del Comitè d’Experts, que haurà 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.>> 
 
A continuació, la regidora Sra. Sureda, detalla totes les modificacions efectuades en relació als 
plecs de clàusules particulars i de prescripcions tècniques anteriors. 
 
El regidor d’UIA, Sr. Arnandis, manifesta que UIA està en contra del procediment, perquè ells han 
apostat per la municipalització del servei; diu que no tenen res a dir del plec i del seu procediment. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que no considera que la tramitació sigui urgent, ja que han 
passat dos mesos. Explica que en el plec no es parla de les festes de Pasqua ni tampoc de la possible 
pujada de l’IPC. Diu que s’abstendrà en la votació. 
 
El batle diu que, com que, segons els membres de l’oposició, els plecs no queden clars, retira el 
punt de l’ordre del dia i que en 15 dies convocarà una junta de portaveus per parlar d’aquest tema. 
 
 
3. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals PSOE i AA per la 
retirada de símbols i distincions franquistes i per l’impuls de la memòria democràtica 
 
La regidora delegada de l’àrea de Cultura, Sra. Ginard, explica la proposta, que, copiada literalment, 
diu: 
             
<<Informes del Consell d’Europa i de diferents organismes i experts de les Nacions Unides 
acrediten que durant la dictadura franquista es varen cometre crims de lesa humanitat i crims de 
guerra. 
 
El comissari pels Drets Humans del Consell d’Europa fa referència a 114.226 víctimes de 
desaparició forçada entre el 17 de juliol del 1936 i el desembre de 1951, i a 30.960 nines i nins, fills 
de detinguts, raptats i lliurats a famílies que donaven suport al règim franquista, la identitat dels 
quals va ser canviada al Registre Civil. Les entitats memorialistes de les nostres illes parlen de 
2.000 persones desaparegudes al territori balear, documentant 56 fosses a Mallorca, Eivissa i 
Formentera. 
 
La Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s’estableixen 
mesures en favor dels que van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la dictadura, va 
suposar una fita transcendental per a la recuperació de la dignitat de les víctimes de la Guerra Civil i 
la dictadura franquista, establint  les bases per impulsar les polítiques públiques relatives a la 
conservació i al foment de la Memòria Democràtica a les diferents comunitats autònomes, 
iniciatives que varen quedar aturades després de les eleccions legislatives de novembre de 2011, 
amb l’arribada del PP al poder, deixant a zero la partida pressupostària adreçada al desplegament de 
la Llei de memòria històrica. 
 
Durant aquesta legislatura el Parlament de les Illes Balears ha aprovat dues lleis fonamentals, com 
són la Llei 10/2016, de 13 de juny, per a la recuperació de persones desaparegudes durant la Guerra 
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Civil i el franquisme (Llei de fosses), i la Llei 2/2018, de 13 d’abril, de memòria i reconeixement 
democràtics de les Illes Balears, les quals són un compromís democràtic per treure les víctimes de 
les fosses comuns i per impulsar polítiques de memòria democràtica. 
 
Entre els objectius de la Llei de memòria democràtica, trobam els de reparar aquelles persones, 
grups i col·lectius que varen patir repressió durant la Guerra Civil i la dictadura franquista; vetlar 
pel coneixement i la difusió de la història de les Illes Balears durant la II República fins a l’entrada 
en vigor de l’Estatut d’autonomia com a llegat cultural; garantir que els espais de convivència 
siguin espais per a la cultura democràtica i la concòrdia; rebutjar i impedir qualsevol manifestació 
que suposi un reconeixement del franquisme o una exaltació de la sublevació militar, de la dictadura 
franquista o del mateix dictador. 
 
Es tracta de garantir el dret a la veritat, el dret a la memòria democràtica, el dret a la reparació i el 
reconeixement, i d’establir tota una sèrie de garanties de no repetició. 
 
Totes les institucions de les Illes Balears són competents i tenen l’obligació d’impulsar els objectius 
d’aquesta Llei, col·laborant en els termes previstos amb el Govern de les Illes Balears. 
 
Per tot això, els grups municipals PSOE i AA proposen adoptar els següents  
 
ACORDS: 
 
1. Retirar de manera imminent els símbols, les llegendes i les mencions franquistes contraris a la 
Llei 2/2018, de 13 d’abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears. En aquest 
sentit, procedir l’Ajuntament d’Artà amb la tramitació de la sol·licitud d’eliminar el monument de 
la Creu dels Caiguts amb la Comissió Tècnica de Memòria Democràtica del Govern per tal de 
determinar si incompleix la Llei 2/2018, de 13 d’abril, de memòria i reconeixement democràtics de 
les Illes Balears. 
 
2. Anul·lar, l’Ajuntament d’Artà, en el termini màxim de sis mesos les distincions, els 
nomenaments, els títols i els honors institucionals i d’altres formes de reconeixement de persones 
que participaren en el bàndol colpista o activament en la repressió durant la Guerra Civil i la 
dictadura franquista. 
 
3. Impulsar el coneixement, la commemoració, el reconeixement, el foment i la divulgació de la 
memòria democràtica local. Així mateix, donar suport a la feina iniciada des de la Regidoria de 
Patrimoni quant a la proposta de reconèixer les 11 víctimes del bombardeig  aeri ocorregut a Artà el 
31 d’agost de 1936, sumant-nos al projecte “Pedres de la memòria” (Stolpersteine) i promogut  pel 
Consell de Mallorca i l’Associació de Memòria de Mallorca. 
 
4. Animar el Govern de les Illes Balears a continuar amb la tasca de dignificació de les víctimes del 
franquisme i amb l’apertura de fosses de manera que s’avanci en la reconciliació, la concòrdia i la 
justícia, en el respecte del pluralisme i en la defensa pacífica de les idees. 
 
5. Instar el Govern d’Espanya al següent: 
 
- Declarar nul·les de ple dret les resolucions judicials dels tribunals franquistes que contravinguin 
les normes universals del dret internacional, així com les contràries al dret penal internacional 
objecte de l’article 15.2 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de 16 de desembre de 1966 
i a les garanties fonamentals de la Constitució de 1978. 
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- Impulsar una comissió de la veritat. 
- Liderar les exhumacions de les víctimes que romanen a fosses comunes i voravies. 
- Reconèixer a aquells que varen patir confiscacions i sancions econòmiques entre 1936 i 1945. 
- Impulsar una política reparatòria integral en col·laboració amb les comunitats autònomes. 
- Il·legalitzar associacions que exaltin o facin apologia del franquisme. 

 
6. Enviar aquests acords al Govern de les Illes Balears i al Govern d’Espanya.>> 
 
La regidora delegada de l’àrea de Cultura, Sra. Ginard, diu que executen la Llei balear aprovada pel 
Parlament balear. 
 
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, demana adherir-se a la moció. 
 
El portaveu d’El PI, Sr. Gili, fa una sèrie de matisacions a la part dispositiva de la moció: 
 
- En relació al punt 1: sol·licitud de consulta  prèvia a les actuacions de l’Ajuntament. 
- En relació al punt 2: fer les actuacions previstes, previ informe tècnic de la Comissió Tècnica de 
Memòria Democràtica. 
- En relació al punt 2: aclarir que l’Ajuntament ja ha fet actuacions en aquest sentit. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, llegeix la seva intervenció, que, copiada literalment, diu: 
 
<<El PP va participar, com no podia ser d’altra manera, al Cementeri d’Artà per posar una placa per 
honrar els caiguts i col·locar un ram de flors, que, per cert, no n’hi han duit un altre. 
 
No varen estar en contra de dedicar un carrer al darrer batle d’Artà d’abans de la Guerra Civil i, si 
llevau aquest monument, crec que a Artà hi ha coses millor per fer. 
 
El meu president, Sr. Sánchez, a Madrid, al Valle de los Caídos no s’ha atrevit a tomar la creu. 
 
Espanya, en general, Balears, Mallorca i Artà haurien de mirar els 40 anys venidors i no tant els 80 
darrers, sobretot hi va haver una transició ara fa 40 anys i ja es retiren amb l’acord de l’Ajuntament 
molts dels símbols franquistes i es va posar una placa per a totes les víctimes de la Guerra Civil a la 
Creu dels Caiguts. 
 
M’abstendré en la votació.>> 
 
Els portaveus del PSOE i AA, Sr. Galán i Sra. Comas, respectivament, donen la seva conformitat a 
les intervencions del portaveu d’El PI. 
 
Els grups que presenten la moció accepten les indicacions fetes pel portaveu d’El PI. 
 
A continuació, els reunits acorden, per 11 vots a favor (PSOE, PI, UIA i AA) i 1 abstenció (PP): 
 
1. Retirar de manera imminent els símbols, les llegendes i les mencions franquistes contraris a la 
Llei 2/2018, de 13 d’abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears. En aquest 
sentit, procedir l’Ajuntament d’Artà amb la tramitació de la sol·licitud d’eliminar el monument de 
la Creu dels Caiguts amb la Comissió Tècnica de Memòria Democràtica del Govern per tal de 
determinar si incompleix la Llei 2/2018, de 13 d’abril, de memòria i reconeixement democràtics de 
les Illes Balears. 
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2. Anul·lar, l’Ajuntament d’Artà, en el termini màxim de sis mesos les distincions, els 
nomenaments, els títols i els honors institucionals i d’altres formes de reconeixement de persones 
que participaren en el bàndol colpista o activament en la repressió durant la Guerra Civil i la 
dictadura franquista, amb l’informe previ de la Comissió Técnica de Memòria Democràtica del 
Govern. 
 
3. Impulsar el coneixement, la commemoració, el reconeixement, el foment i la divulgació de la 
memòria democràtica local. Així mateix, donar suport a la feina iniciada des de la Regidoria de 
Patrimoni quant a la proposta de reconèixer les 11 víctimes del bombardeig  aeri ocorregut a Artà el 
31 d’agost de 1936, sumant-nos al projecte “Pedres de la memòria” (Stolpersteine) i promogut  pel 
Consell de Mallorca i l’Associació de Memòria de Mallorca. 
 
4. Animar el Govern de les Illes Balears a continuar amb la tasca de dignificació de les víctimes del 
franquisme i amb l’apertura de fosses de manera que s’avanci en la reconciliació, la concòrdia i la 
justícia, en el respecte del pluralisme i en la defensa pacífica de les idees. 
 
5. Instar el Govern d’Espanya al següent: 
 
- Declarar nul·les de ple dret les resolucions judicials dels tribunals franquistes que contravinguin 
les normes universals del dret internacional, així com les contràries al dret penal internacional 
objecte de l’article 15.2 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de 16 de desembre de 1966 
i a les garanties fonamentals de la Constitució de 1978. 
- Impulsar una comissió de la veritat. 
- Liderar les exhumacions de les víctimes que romanen a fosses comunes i voravies. 
- Reconèixer a aquells que varen patir confiscacions i sancions econòmiques entre 1936 i 1945. 
- Impulsar una política reparatòria integral en col·laboració amb les comunitats autònomes. 
- Il·legalitzar associacions que exaltin o facin apologia del franquisme. 

 
6. Enviar aquests acords al Govern de les Illes Balears i al Govern d’Espanya. 
 
 
4. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA per a l’estudi i la 
revisió de la marca D’Artà 
 
La regidora d’UIA, Sra. Maria, diu que retira aquesta moció de l’ordre del dia. 
 
 
5. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA relativa a 
l’adopció de mesures de transparència i control en la prestació dels serveis públics municipals 
 
La portaveu d’UIA, Sra. Maria, llegeix la moció, que, copiada literalment, diu: 
 
<<L’Ajuntament d’Artà té bastants de serveis públics gestionats a través de concessió de gestió a 
tercers. Alguns d’aquests són els de la Piscina, el Cementiri, les escoletes, els bars del Teatre i el 
Poliesportiu, la recollida de residus i la neteja viària o la vigilància de platges, per exemple. I és 
responsabilitat de l’Ajuntament que aquests serveis siguin executats segons les condicions dels 
contractes, però, i també, per donar un bon servei a la ciutadania. 
 
La inspecció dels serveis públics concessionats és necessària per garantir el compliment de les 
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prestacions que rep la ciutadania. En un sentit ample, hauria d’incloure, com a mínim, els objectius 
de treure el màxim rendiment als diners púbics i de millorar la percepció de la ciutadania sobre la 
prestació del servei. 
 
Podem pensar en la inspecció amb afany sancionador (que podria ser una de les motivacions), ja 
que la possibilitat d’imposar sancions pot tenir una finalitat preventiva que pretén assegurar 
l’execució del contracte. 
 
L’objectiu, però, de les inspeccions ha de ser des d’un punt de vista constructiu i s’ha de plantejar 
com a garantia de la qualitat, com a peça clau de la interacció entre la ciutadania i el concessionari. 
La inspecció ha de servir per defensar la ciutadania i ha d’influir en els concessionaris per corregir 
errors i incidències. En la mesura que un servei funcioni correctament per la voluntat de les parts, 
serà innecessària l’aplicació de sancions. 
 
L’obligació d’inspecció correspon a l’Administració pública que ha fet la concessió, amb mitjans 
propis o a través de la contractació d’un tercer. 
 
Per determinar com es presenten els serveis i per saber com són valorats per la ciutadania, la millor 
eina de què podem disposar és l’auditoria externa de gestió. Es revisen els plecs que va regir la 
contractació, s’analitza l’oferta que va resultar adjudicatària i es comprova com es realitza el servei 
i amb quins mitjans. L’auditoria de gestió ens permet saber on estam, una revisió així com cal, que 
no ha de tenir caràcter coercitiu. Cal saber què passa i com és percebut pels diferents actors, 
especialment les persones usuàries. I no només és necessària una auditoria comptable, que també, 
sinó una revisió de tota l’organització, una manera de transparentar la gestió municipal d’un servei 
donat en concessió, per poder informar la ciutadania a què es dediquen els doblers públics. I quin 
resultat se n’obté. 
 
La revisió i el seguiment de la prestació dels serveis públics permetrà que es puguin dirigir cap a la 
qualitat i la satisfacció de la ciutadania. Principis com la transparència o el dret de la ciutadania a 
accedir a la informació regiran la inspecció dels serveis que presta l’Ajuntament en forma de 
concessió a tercers. 
 
L’avaluació i la revisió dels serveis públics haurà de seguir una sèrie de principis irrenunciables per 
part de l’Administració. Aquests principis, entre d’altres, haurien de ser el de legalitat, el d’eficàcia, 
el d’eficiència, l’econòmic, el de transparència, el de celeritat, el d’universalitat, el de participació 
ciutadana o el de millora contínua. 
  
Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament d’Artà adopta els següents  
 
ACORDS: 
 
Instar l’Equip de Govern a realitzar auditories de gestió a tots els serveis públics que són prestats a 
través de concessió administrativa a un tercer.>> 

 
El batle diu que, a les comissions informatives, ja varen manifestar que, a part dels serveis de 
terceres persones, s’haurien d’inspeccionar altres serveis públics prestats directament per 
l’Ajuntament. Els proposa reunir-se i valorar quins serveis i com s’han d’auditar; concretar els 
serveis i quantificar les despeses. 
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La regidora d’UIA, Sra. Maria, diu que, a la comissió informativa, va proposar fer un calendari i 
dotar una partida pressupostària per destinar-la a la realització d’aquestes auditories. 
 
La portaveu d’AA, Sra. Comas, diu que s’han d’estudiar quins serveis té l’Ajuntament externalitzats 
i quins es poden internalitzar; fer una reflexió global. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que a les comissions informatives va dir que li agradaria saber 
on no hi ha transparència i control. 
 
Seguidament, la regidora d’UIA, Sra. Maria, decideix deixar el punt damunt la taula. 
 
 
6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA per a la realització 
d’actuacions al Campament dels Presos 
 
El regidor d’UIA, Sr. Arnandis, explica la moció, que, copiada literalment, diu: 
 
<<El 28 d’octubre de 2007 el Congrés dels Diputats va aprovar la Llei per la qual es reconeixen i 
s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui varen patir persecució o violència durant la 
Guerra Civil i la dictadura. Comunament coneguda com a “Llei per a la memòria històrica”, la Llei 
va ser ratificada pel Senat el 10 de desembre. Aquesta normativa convida les institucions a fer 
públics els llocs, els fets i les persones que varen participar en esdeveniments històrics de diversa 
índole amb la finalitat que el seu record no s’esborri.  
 
A Artà aquesta Llei té un indret d’especial consideració: el Campament dels Presos o, mal 
anomenat, “dels Soldats”.  
 
El fet que presos d’arreu de l’Estat fossin enviats a aquesta zona, on treballaren i visqueren en 
condicions infrahumanes, que a alguns els costà fins i tot la vida, converteixen aquest lloc en un 
símbol de repressió, de vergonya i d’història que no convé oblidar.  
 
El pas del temps ha deixat la seva marca en les instal·lacions que historiadors locals, gràcies a 
documents gràfics i orals, han pogut reconstruir. Però el seu estat d’abandonament és tal i la manca 
d’indicadors explicatius, absoluta, que, a no ser guiada, la seva visita no permet conèixer l’abast de 
les instal·lacions i la seva estructura i/o funció.     
 
A més, cal recordar que la Junta Rectora del Parc Natural de Llevant, a la sessió de juny de 2018, va 
aprovar, en el programa 1.6 (Programa de recuperació del patrimoni arqueològic i etnològic), dins 
l’objectiu “Manteniment del patrimoni arqueològic del Parc”, les actuacions de manteniment del 
Campament dels Presos.   
 
És per això que el grup municipal Unió d’Independents d’Artà, en compliment del seu programa 
electoral, té a bé realitzar la següent  
 
PROPOSTA D’ACORD:  
 
Sol·licitar a les institucions públiques propietàries del Campament dels Presos que realitzin les 
actuacions oportunes per conservar, restaurar i promoure aquest element patrimonial.>> 
 
La portaveu d’AA, Sra. Comas, diu que hi votarà a favor. 
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El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que no ho veu malament. Manifesta que vol que s’arreglin els 
campaments de les cases del Parc Natural que s’estan derruint. Diu que votarà a favor de la moció.  
 
A continuació, els reunits acorden, per unanimitat, sol·licitar a les institucions públiques 
propietàries del Campament dels Presos que realitzin les actuacions oportunes per conservar, 
restaurar i promoure aquest element patrimonial. 
 
 
7. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de juliol i agost de 2018 
 
A continuació, es dona compte de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de juliol i agost 
de 2018. 
 
Seguidament, els reunits, per assentiment unànime, es donen per assabentats. 
 
 
8. Precs i preguntes 
 
La secretària informa que el PP i UIA han presentat escrits de precs i preguntes, els quals es 
llegeixen  a continuació. 
 
PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL PP 
 
1. Ens poden dir quin doblers s’han cobrat anualment durant aquesta legislatura en concepte de la 
taxa d’ocupació de la via pública a Artà i quants a la Colònia de Sant Pere? 
 
Resposta: Puc passar els totals, no ho tenim discriminat per nuclis de població: 
- 2015 (del 01/06 a 31/12): 7.834,71 € 
- 2016: 27.283,63 € 
- 2017: 41.782,63 € 
- 2018 (fins al 24/09): 21.609,59 € 
 
2. Atès que al plenari de juny de 2017 i a altres de 2018 hem demanat per a quan s’arreglaria el mur 
de s’Aberaudor de ses Pesqueres, tornam a demanar quan s’arreglarà? I els senyals? 
 
Resposta: Crec recordar que ja li diguérem que no era competència municipal. 
 
3.  Atès que al mes de juny aquest grup va preguntar:   
 
“Durant el mes d’abril de 2018 el Servei de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA), organisme de 
la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, va posar en marxa una campanya 
de distribució de productes fitosanitaris per combatre el bacteri de la Xylella fastidiosa a les Illes 
Balears. Aquest grup creu que l’Equip de Govern hauria de fer alguna cosa per evitar la 
discriminació que pateixen les petites finques del nostre municipi, ja que la iniciativa impulsada pel 
Govern serà del tot insuficient per aturar la mort dels ametlers, vinyes i oliveres, discriminació 
basada en l’extensió de la finca: vinya entre 2 hectàrees i un  màxim de 10, a les finques d’olivera 5 
hectàrees i 15 hectàrees com a màxim, i en el cas de l’ametler una superfície mínima de 5 hectàrees 
i una màxima de 25 hectàrees. Les finques que no entren en aquests paràmetres, finques petites que 
quan demanen aquests productes fitosanitaris se’ls deneguen. Podrien instar la Conselleria de Medi 
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Ambient perquè tenguin aquesta ajuda els nostres petits agricultors?” Varen instar o instaran la 
Conselleria de Medi Ambient perquè el nostres petits agricultors puguin tenir aquestes ajudes. 
 
Resposta: Joan, cert és que ja li diguérem que faríem aquesta petició a la Conselleria i que encara no 
ho hem fet. Agrairia que em donàs la informació de petites finques que s’hagin pogut veure 
discriminades, sempre que en disposi.  
 
4. Tornam a demanar si l’Equip de Govern ha pres o pensa prendre mesures per erradicar o evitar 
les plagues de moscards i cuques molles. Quines? 
 
Resposta: Tornam a contestar que periòdicament es fan actuacions i que enguany se n’han fet a la 
Colònia de Sant Pere, quant a cuques molles. Quant a moscards, li he de dir que venim fent el que 
hem fet els darrers anys de la mà de la Conselleria de Medi Ambient, que és distribuir els fulletons 
de consells editats per aquesta Conselleria per evitar-ne la propagació. Em compromet a enviar-li la 
documentació de les fumigacions que s’han fet enguany i de les despeses econòmiques. També he 
d’informar-lo, tot i que no m’ho demana, que ja s’ha començat amb el programa de la 
processionària.  
 
5. Com ja hem demanat en un parell de plenaris, tornam a demanar si han fet o pensen fer alguna 
actuació respecte de les olors del Parc Verd? I sobre les olors del carrer de Ciutat, plaça del 
Conqueridor, carrer de Santa Margalida i voltants? 
 
6. Ens poden dir quantes infraccions ha denunciat la Policia Local respecte dels excrements dels 
animals a la via pública? 
 
Resposta: Cap. 
 
7. En repetides ocasions ja ho hem demanat, i tornam a demanar quants de torrents s’han fet net i si 
es pensen fer-ne més, de nets? 
 
Resposta: El 17 d’agost demanàrem a la Conselleria aquesta informació, ens han comunicat que 
l’empresa Amer e Hijos va guanyar el concurs per a les actuacions a Artà. Avui mateix hem reiterat 
la demanda d’informació i ens han dit que aquests dies fan el torrent de Canyamel. Demà tendrem 
més informació i la hi remetrem.  
 
8. Tornam a demanar quants de camins del nostre municipi s’han desbrossat i quants es pensen 
desbrossar? 
 
Resposta: Li passaré, de forma orientativa, els camins que s’han de fer enguany. 
 
9. Ens poder dir quin ha estat el resultat de les mesures antiexcrements de cabots i oronelles? 
 
Resposta: S’ha contestat als Independents i li he enviat un informe per correu electrònic. 
 
10. Ens varen vendre que les obres dels carrers de Ramon Llull, Santa Margalida i Montserrat 
Blanes evitarien inundacions, i aquestes s’han produït. Pensen demanar responsabilitats a la UTE i 
als tècnics que varen fer aquestes obres? Què passarà el dia que plogui de veres amb el clavegueram 
de la plaça del Conqueridor? 
 
Resposta: Ja hem fet les visites oportunes amb el tècnic que va redactar el projecte i s’han detectat 
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algunes coses que poden influir en aquests incidents que s’han esmentat. Hi estam fent feina per 
evitar que torni a passar. 
 
11. Ens poden dir si s’ha acabat amb la trituració de les restes de poda al Parc Verd d’Artà? I al 
Punt d’Emergència de la Colònia de Sant Pere? 
 
Resposta: Abans de l’estiu es va fer net amb Coexa per prevenir possibles riscs d’incendi. Ara 
volem encetar, amb Can Just, una operativa distinta amb el tractament de les restes de poda, amb 
una biotrituradora portàtil que ells duran un parell de pics a l’any. El producte podrà oferir-se a la 
ciutadania i, en el cas que no sigui tot demandat, hem acordat poder-ho dur a la planta d’Ariany 
sense cap cost per a l’Ajuntament d’Artà. Recull una idea seva de tractar la poda a Artà. 
 
A la Colònia hi ha un servei porta a porta de recollida de poda a domicili. 
 
12. Tornam a demanar què pensen respecte de fer ACIRE tot el nucli antic d’Artà i de la Colònia de 
Sant Pere? 
 
Resposta: Estam treballant en una ordenació i una reforma circulatòries. Ja hi ha hagut reunions 
tècniques i propostes. Esperam que aquesta tarda ens puguem seure i prendre decisions.  
 
13. Estan assabentats que bona part de la ciutadania troba que els carres del nostre municipi no 
estan gaire nets? Què pensen fer al respecte? 
 
14. Per quin motiu, a més d’invertir més de 45.000 € per llevar les herbes dels carrers, encara n’hi 
ha moltes? 
 
Resposta: S’ha de fer feina per esbrinar productes ecològics.  
 
15. Ens poden dir quan començaran les obres del Mercat Municipal? 
 
Resposta: No li podem assegurar. Es va presentar el projecte al Consorci d’Allotjament de Borses 
Turístiques. Aquest ens va remetre algunes deficiències i l’equip redactor les està arreglant. 
 
16. Per a quan s’emplaçaran les obres d’un artista local que estan al dipòsit municipal? 
 
Resposta: Si tot va bé, entre aquesta setmana i la que ve. 
 
17. A la carretera MA-12 hi ha un monument i al nostre municipi n’hi ha d’altres que tenen molts 
de focus apagats. Aquest grup creu que, si no ho saben o no ho han vist, seria necessari avisar el 
Departament de Carreteres del Consell de Mallorca i la Brigada Municipal. 
 
Resposta: En prenem nota. 
 
18. Demanam que s’instal·lin, a diverses zones de la Residència de Persones Majors que no en 
tenen, aparells d’aire condicionat. 
 
Resposta: Ho tendrem en compte de cara als propers pressupostos. Avui no ens consta la demanda, 
però ho podem tenir en compte.  
 
19. Com ja demanàrem al plenari de juny passat, quines mesures s’han pres per arreglar la tela que 
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està en males condicions a l’edifici vell de la Caixa? 
 
Resposta: Ja s’ha notificat l’ordre d’execució; en breu comanarem la feina i passarem les despeses a 
la propietat. 
 
20. Ens poden dir en quin punt està el tema del Teatre Municipal referent a l’exarquitecte municipal 
i a l’antiga gerent del Teatre? 
 
Resposta: Pel que fa a l’arquitecte… Pel que fa a la gerent, hi ha data de judici per al mes de gener. 
 
21. Ens poden informar en quin punt es troba el tema de la illeta del Molí d’en Regalat? 
 
Resposta: Està pendent de contestar un requeriment del Consell; si està la documentació preparada, 
la durem al proper plenari. 
 
[El portaveu del PP retira la pregunta següent: 
 
“Què en pensen, dels més de 100 habitatges que es fan a la Colònia de Sant Pere?”] 
 
22. I en quin punt està el dipòsit d’aigua de Son Morey? 
 
Resposta: S’ha de demanar a la Conselleria. 
 
23. I el tema de responsabilitat del Poliesportiu de la Colònia? 
 
Resposta: No s’ha avançat res. 
 
24. I el de la depuradora i del Punt Verd de la Colònia de Sant Pere? 
 
Resposta: Estan pendents de la tramitació administrativa per modificació de les Normes 
subsidiàries. 
 
25. I el de l’aigua de Na Bernadeta? 
 
26. Ens poden informar sobre el robatori de cables a Betlem? 
 
Resposta: No tenc constància del robatori d’uns cables a Betlem; a Montferrutx, sí. 
 
27. Ens poden dir si s’han posat en contacte amb Endesa respecte a les pujades i les baixades de 
tensió? 
 
Resposta: No ens hi hem posat en contacte. 
 
28. Ens poden dir quines són les causes per les quals el repetidor de televisió falla tant? 
 
29. Aquest grup creu necessari instal·lar un mirall al carrer de les Roques, a la cantonada amb el 
carrer del Figueral. Què en pensen? 
 
Resposta: Ho mirarem. Però crec que, tal volta, seria important, també, reforçar la senyalització 
horitzontal i vertical. 
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30. També creim que és necessari fer un repàs i una neteja dels miralls ja instal·lats. Què en pensen? 
 
Resposta: Podem estar-hi d’acord. 
 
31. Seguim demanant si és possible el fraccionament proporcional als titulars de tombes i nínxols 
dels cementeris municipals, sempre que aquests titulars ho demanin de manera voluntària. Creu 
aquest Equip de Govern que s’aconseguirà el fraccionament dins aquesta legislatura? 
 
Resposta: Ho hem explicat moltes vegades i és un tema de programa informàtic. No sé si hi serem a 
temps o si es podrà fer. 
 
32. Aquest grup creu que, davant la reforma circulatòria i aquest eix cívic que s’ha creat per a les 
escoles, falten passos de vianants, com per exemple un al carrer que va cap al Molí de la Sorteta, 
entre d’altres. Què en pensen? 
 
Resposta: Ho mirarem. 
 
33. Ens poden dir si tenen queixes de veïnats que fa més d’un any tenen guals permanents 
sol·licitats i que encara no se’ls han posat. És cert? 
 
Resposta: No sé si n’hi ha de fa més d’un any. Sé que és vera que la tramitació dels guals no és tan 
ràpida com voldríem. 
 
34. Ens poden dir si tenen denúncies per renous? Si en tenen, què pensen fer al respecte? 
 
Resposta: En tenim i anam fent feina amb aquest tema. 
 
35. Ens poden dir si les obres del Poliesportiu d’Artà duen el ritme que estava previst? És 
vergonyós que els infants hagin realitzat les activitats d’estiu en les condicions que han tengut.  
Quin temps hauran d’estar fora poder-se dutxar? 
 
36. Ens poden dir quan creuen que estarà obert el Centre de Dia tota la setmana? 
 
Resposta: No està previst. Crec que hauríem de fer una junta de portaveus amb aquesta qüestió, ja 
que coincideix amb una petició d’UIA en un altre moment.  
 
37. Ens poden dir per a quan els desfibril·ladors? 
 
Resposta: Esperam que dins enguany, tal com ens vàrem comprometre, sigui una realitat. El tècnic 
d’esports hi està treballant. 
 
38. Quan es reemplaçaran els senyals vells i obsolets? 
 
Resposta: Està previst que els senyals d’indicació es vagin reemplaçant a poc a poc. 
 
39. Ens poden informar en quin punt es troba el nou PAC? 
 
Resposta: El concurs d’idees ha acabat. La nostra arquitecta municipal està convocada a una reunió 
el proper divendres per tal de formar part del jurat que ha de dictaminar qui ha guanyat el concurs. 
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40. Està assabentat aquest Equip de Govern que, a un metge del PAC d’Artà, li han retirat 300 
targetes de pacients i les han traspassat a altres dos metges del mateix PAC. No creu que s’hauria 
d’instar la Conselleria corresponent que, ja que hi ha lliure elecció de metge, la situació torni a la 
normalitat anterior. 
 
Resposta: No n’estam assabentats. 
 
41. Ens poder fer una valoració i un resum respecte a les festes de Sant Pere i Sant Roc a la Colònia 
de Sant Pere?  
 
Resposta: Varen ser unes festes molt participatives, com sol passar a la Colònia. La valoració és 
positiva. 
 
42. Ens poden fer una valoració i un resum respecte a la Fira? 
 
Resposta: La Fira s’ha fet segons el mateix fil conductor dels darrers anys i, com vaig comentar, 
crec que la Fira d’Artà necessita que es faci una reflexió profunda de quin és el seu objectiu o 
finalitat. 
 
43. Quants de firaires vengueren l’any 2016 i quants al 2018? 
 
Resposta: Al 2016, 76 comerciants i 10 entitats ciutadanes. Al 2018, 83 comerciants i 13 entitats 
ciutadanes. 
 
44. Ens poden fer una valoració i un resum respecte a les festes de Sant Salvador? 
 
Resposta: Hi va haver molta participació per part de les empreses del municipi. Estam pensant en 
fer qualque canvi en el Reglament, de la qual cosa us aniré informant. 
 
45. Ens poden dir si les festes, tant d’Artà com de la Colònia de Sant Pere, s’han ajustat a les 
quantitats pressupostades? 
 
Resposta: Encara no tenim totes les factures, per la qual cosa encara és prest per saber-ho.  
 
46. Ens poden dir les actuacions referents al botellón durant aquestes festes? 
 
Resposta: Es va fer la campanya del Govern balear. Es varen crear pàrquings perquè la gent no 
entràs amb el botellón dins el poble. Es va fer un control d’accés a la gent que venia per les 
diferents carreteres per intentar que deixassin els cotxes fora del poble. Es varen retirar botelles. 
 
47. Ens poden dir si es posaren denúncies per fer miccions a la via pública? Quantes? 
 
Resposta: Dia 28, 5 denúncies; i dia 6, 6 denúncies. 
 
48. Ens pot dir aquest Equip de Govern quants de doblers, dels més de 700.000 € que s’han de 
gastar al 2018, s’han gastat en la restauració del Monestir de Bellpuig? 
 
Resposta: No tenim aquesta informació, l’haurem de demanar al Consell de Mallorca. 
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49. Ens pot dir aquest Equip de Govern a quantes persones, associacions, etc., ha autoritzat 
l’Ajuntament per ocupar aquest estiu les Cases de Betlem? 
 
Resposta: Demà li remetré aquesta informació. 
 
50. Aquest grup creu necessari que l’Ajuntament d’Artà demani a la conselleria corresponent un 
augment de freqüències del transport públic entre Artà i l’Hospital i l’Estació de Tren de Manacor, 
tant d’anada com de tornada. 
 
Resposta: Vostè sap, com jo, que vàrem fer al·legacions al nou Pla de mobilitat i que ens denegaren 
aquesta petició. Si vol, hi podem seguir insistint.  
 
51. Ens poden dir si durant aquesta legislatura la presidenta del Govern de les Illes Balears té 
previst fer la visita al nostre municipi que al seu dia va ser suspesa? 
 
Resposta: No li puc confirmar, però, a mi, m’agradaria. 
 
 
PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA UIA 
 
Precs 
 
- Ha començat el curs 2018-2019. Volem desitjar a tota la comunitat educativa d’Artà un any ple de 
coneixença, d’experiències i encertades decisions.  

 
Resposta: Ens hi sumam. 

 
- 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: Estam recopilant informació d’altres pobles i ens posarem a fer feina. 

 
- Volem expressar el nostre suport i preocupació a la Regidoria de Medi Ambient ja que, segons 
consta, amb RGE núm. 4534 de 13 de juliol de 2018, el Ministeri de Transició Ecològica no ha 
tengut pressupost aquest estiu per a la conservació i el manteniment de les actuacions dunars.  

 
Resposta: Molt bé. 

 
- Volem donar el nostre condol als familiars i amics de Paulí Pallars per la seva pèrdua. El seu 
testimoni ha deixat empremta en la història d’Artà. 

 
Resposta: Ens hi sumam i, des de la Batlia, es va enviar una carta de condol en representació de tot 
el consistori. 

 
- Volem donar l’enhorabona a la campiona del món de triatló, Xisca Tous, i a Àlex Flórez pel 
campionat de marxa. Esperam poder donar-los el nostre reconeixement properament. 

 
Resposta: Ens hi sumam, tal com hem dit per les xarxes socials i a l’homenatge a Enric Mas. 
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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: Encara s’hi està fent feina. 
 
- 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. El mes de 
juny ens vàreu dir que s’hi estava fent feina. Ja estan resolts? Quan es té previst fer la nova 
liquidació?  

 
Resposta: Han entrat més recursos d’altres empreses, es contestaran tots i es faran les liquidacions. 
 
- Referent també a l’ocupació de la via pública, hi ha hagut alguna modificació respecte a les 
bonificacions dels metres d’ocupació del 2017 al 2018? 

 
Resposta; No, com sabeu les bonificacions són les de les ordenances i es modifiquen per plenari. 
 
- Davant Na Batlessa un grup religiós ocupa la via pública. Se li cobra ocupació? Si és que no, per 
què? 

 
Resposta: Revisarem el cas. Ho hem parlat amb Policia i tenim dubtes de si es ocupació de via 
publica o si seria repartiment de publicitat dinàmica. 
 
Infraestructures 
 
- En el plenari de maig ens diguéreu que s’estava instal·lant el nou mobiliari urbà, però encara està 
igual. En el de juny, que només faltaven dos bancs. I encara en falten. Quan arribaran aquests dos 
bancs? I els bancs del carrer de Ciutat, no es canviaran, quan es troben en un estat lamentable?  
 
Resposta: Estan comanats.  
 
- Al carrer del Llebeig, a les dues bandes, s’hi ha instal·lat un cartell de “centre”. Per què no s’ha 
seguit utilitzant la mateixa senyalització que ja hi ha en tot el centre urbà?  

 
Resposta: S’està treballant en una nova senyalització de tot el poble i tot s’adaptarà a les diferents 
normes que hi ha al respecte. 

 
- En la línia de la pregunta anterior, alguns senyals s’han canviat a la Colònia de Sant Pere, es 
canviaran la resta? Es modificarà la que indica “Poliesportiu” de manera confusa? 

 
Resposta: Sí, intentarem que prest tot estigui resolt. 

 
- 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 el juny de 2017 començaria el servei. Avui dia se 
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segueixen pagant factures del servei de grua a empreses privades. Han passat gairebé dos anys. On 
és la grua? Quan tendrem el servei públic i deixarem de pagar dues vegades pel mateix servei?  

 
Resposta: Tan prest com s’aprovi la RLT, entenem que aquest entrebanc se solucionarà. 

 
- En relació amb la pregunta anterior, darrerament han proliferat els cotxes amb paranys tant a la 
Colònia com al nucli d’Artà. Alguns s’han mogut a pàrquings públics. Què es pensa fer amb ells? 
Quan? 

 
Resposta: Es procedirà tal com estableix la normativa. 
 
Urbanisme 
 
- Al plenari passat 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. Se n’ha fet res?  

 
Resposta: Encara no. 

 
- Respecte a la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears (disposició addicional 
49), quina quantitat s’ha recaptat al 2015-2016-2017-2018 per aquest concepte? Quines inversions 
s’han fet amb aquests diners? 

 
Resposta: Al 2015: 164.949,78 €. Passarem un llistat. 

 
Promoció econòmica 
 
- Segons ens consta, a la tenda de la marca D’Artà, hi ha hagut canvi de personal. Entenem que 
aquest canvi s’ha fet a través de l’Associació Empresarial sota el Conveni signat amb l’Ajuntament. 
Tractant-se del 100 % d’aportació municipal, per què no es fa la cobertura de les places seguint els 
criteris públics de publicitat, transparència i lliure concurrència?  

 
Resposta: Segons el Conveni, aquesta gestió l’ha fet l’associació, sou ben lliures de parlar amb ells i 
demanar tot el que vulgueu; per la nostra banda, estan complint el Conveni. 

 
- Teníem entès que el personal de la tenda de la marca D’Artà, a l’Estació, era gestionat per 
l’Associació Empresarial, a través del Conveni signat amb l’Ajuntament, però cada mes se 
segueixen pagant 2.178 euros a l’empresa Externaliza Gestión de Fuerza de Ventas, SL, per 
l’atenció al públic. S’estan pagant per dues vies diferents un mateix servei? Qui paga tot el personal 
que hi ha a la botiga de la marca D’Artà?  

 
Resposta: Primer de tot, crec que anau equivocats amb el concepte de botiga o tenda. A l’Estació hi 
ha un centre de visitants i s’hi fa molta i bona feina. Les factures que comentau no res tenen a veure 
amb aquest centre, són referents a ses Païsses. 

 
- Quin ha estat el percentatge que s’ha quedat l’Ajuntament dels ingressos de la marca D’Artà en 
l’exercici de 2017?  

 
Resposta: Cap, és un ingrés per a l’Associació. 
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- 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. A quines conclusions arriba 
l’informe? Ens en podeu donar una còpia? S’executaran aquestes conclusions?  

 
Resposta: Us donarem una còpia. Les estam valorant per veure quina és la millor solució. 

 
- S’ha pagat una factura de 13.761,31 euros del 70 % pel control i millores del mercat. Quines 
millores es proposen? Quan i com s’han executat?  

 
Resposta: El control i les millores en ubicacions i l’atenció a tots els placers són constants i es fan 
dia a dia. 

 
- La campanya “Thinking Artà” va costar, segons la relació de factures pagades, 27.191,46 euros. 
Considera l’Equip de Govern que els guanys o beneficis obtinguts pels comerciants han estat 
satisfactoris? En teniu constància?  

 
Resposta: Tenim contacte constant i estan molt contents i orgullosos de la campanya. De fet, se 
seguiran fent accions promocionals com a continuïtat d’aquest inici. 

 
- També s’han pagat 8.221,95 euros per desenvolupar una plataforma comercial. Ja està operativa? 
Quines empreses hi poden o podran tenir accés per vendre els seus productes? Amb quines 
condicions? 

 
Resposta: Està en període de proves. 

 
- Se segueixen pagant 1.000 euros mensuals per la targeta ArtàCard a dues persones físiques. 
Quantes targetes han emès fins al 30 de juny? Es pot considerar fraccionament de contracte per fer 
més d’un any? 

 
Resposta: Ara mateix, no tenc aquesta dada. En el tema de fraccionaments de contracte, no hi 
entraré, em sembla una pregunta amb molt mala intenció. 

 
- Estan en procés els pressuposts participatius de 2018. Dia 17 acabava el termini per a la votació. 
Han participat més o menys persones? Considera l’Equip de Govern que les propostes s’han 
publicitat bé?  

 
Resposta: Hem publicat la notícia a la web municipal i també a diferents grups que tenim. Hi ha 
hagut 471 persones que han votat i al 2017, 364. Tot es pot millorar i, per tant, agrairé qualsevol 
proposta. Crec que es va publicar abans de votar. 
 
- Quants de comerciants s’han donat de baixa de la marca D’Artà?  

 
Resposta: Hi ha hagut, des de l’inici, altes i baixes, des de quan voleu la informació? 

 
- A plenaris passats vàrem demanar com es pensaven resoldre les queixes dels placers del carrer de 
Montserrat Blanes. Ens consta que hi ha hagut més queixes. Fa comptes l’Equip de Govern fer 
alguna actuació al respecte? 

 
Resposta: A nosaltres ens consta que s’hi fa feina i s’intenta que tothom estigui el millor possible; 
per desgràcia, no podem posar tothom al lloc que desitjaria. 
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Festes 
 
- Segons el punt 6 de l’art. 2 del Reglament de la Comissió de Festes aprovat per aquest 
Ajuntament, la Comissió haurà de conèixer i valorar el pressupost de les festes, així com la 
liquidació de les de l’any anterior. Per què no es compleix amb el que prescriu el Reglament?  

 
Resposta: I així és va fer, fins i tot es varen repartir fotocòpies amb el pressupost detallat. No sé qui 
els va donar la informació, però tal volta no va venir a la primera. 
 
- Segons l’art. 7 del Reglament de la Comissió de Festes aprovat per aquest Ajuntament, es diu que 
el primer punt de l’ordre del dia serà l’aprovació de l’acta anterior. Es varen fer els actes i 
s’aprovaren? Ens podeu passar les actes de les comissions de festes d’Artà i de la Colònia? 

 
Resposta: Al final de cada comissió, es llegien els acords i, a l’inici de les comissions, es tornava a 
repetir per si havia qualcú que no havia vengut. Quan estiguin passades a net, us les farem arribar. 
A més, encara hem de fer una comissió de valoració on es duran ja escrites. 
 
- Quin és el “suport” sol·licitat per l’Equip de Govern a la Comandància Militar pel Vermut amb la 
Banda de 2018? (RGE 5073/2018) 

 
Resposta: No sé a què es refereix, ho miraré. 

 
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: Encara no. Quant el tema de la contractació d’energia verda, m’agradaria aprofitar per 
explicar que ja s’han recopilat totes les factures i, del resultat de la seva anàlisi i de la seva 
complexitat, s’està considerant comptar amb un gestor energètic que pugui donar suport a 
l’Ajuntament sobre aquest tema. Només de l’estalvi que suposa dur a terme la revisió de tots els 
comptadors, el contracte ja està finançat. 
 
- Quan s’instal·laran les proteccions per evitar els excrements de cabots i oronelles als carrers, des 
dels nius, guanyador del concurs d’idees que féreu?  

 
Resposta: S’ha fet una avaluació del sistema que es considera positiva. S’ha intentat contactar amb 
altres propietaris de cases amb nius de cabots que hi puguin estar interessats i encara no en tenim 
cap. Si de cara a la propera temporada algú sap de qualque propietari interessat en instal·lar el 
dispositiu a la seva façana, es pot posar per favor en contacte amb l’àrea de Medi Ambient. 
Mentrestant, les neteges amb aigua a pressió s’han anat realitzant tot l’estiu i no hi ha hagut 
queixes. (S’ha enviat per correu electrònic l’informe de la tècnica de medi ambient.)  
 
- Després de tres anys de demanar-ho, s’ha senyalitzat alguna de les cales emblemàtiques del nostre 
municipi, s’han senyalitzat les més populars, i la resta? 

 
Resposta: El projecte de senyalització de les cales ve derivat del Pla de gestió sostenible del litoral 
d’Artà. La senyalització que hi havia (instal·lada al maig de 2015) estava situada en llocs 
inadequats, presentava incongruències amb les ordenances municipals, hi havia errades 
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ortogràfiques en català, a part que els logotips tant de l’Ajuntament com del Govern havien quedat 
obsolets. Es va fer una revisió exhaustiva de tots els elements. La primera gestió va ser anar a veure 
els tècnics d’Emergències i ells varen considerar que, quan es varen posar els cartells al 2015, se’n 
va fer un abús i es varen senyalitzar un excés de llocs que no ho necessitaven, per exemple s’Aigua 
Dolça, el caló dels Ermitans o es Matzoc i sa Font Celada. A causa del seu caràcter natural i verge, i 
de la dificultat d’accedir-hi, els usuaris ja coneixen que es tracta d’un lloc no urbà, per tant, sense 
serveis i sense vigilància. El criteri actual ha estat senyalitzar aquelles platges urbanes i que 
presenten risc mitjà i alt, i en els llocs naturals, senyalitzar en els accessos amb cotxe. Per exemple, 
per senyalitzar cala Matzoc i sa Font Celada, s’ha instal·lat el cartell a cala Estreta i a s’Arenalet des 
Verger, que són els punts per on s’accedeix. També s’han retirat cartells d’Emergències obsolets 
que al 2015 no es varen retirar, sinó que es varen limitar a col·locar el nou cartell just al costat. Ara, 
el litoral està més ben conservat i, a més, s’ha aprofitat per afegir un apunt naturalístic a les cales 
verges, amb dibuixos que ha cedit gratuïtament la il·lustradora naturalística local Cati Artigues, a 
qui aprofitam per agrair el seu gest cap a la divulgació dels nostres valors naturals. Aquest extra que 
ha sortit de l’àrea de Medi Ambient, també ha estat autoritzat per Emergències i, de fet, han aplaudit 
la sensibilitat que ha demostrat l’Ajuntament d’Artà cap al seu litoral. 
 
[Seguidament, UIA retira la pregunta següent: 
 
“- Ens podria dir el regidor de Policia quines línies d’actuació té aquest col·lectiu? Qui decideix i 
organitza les prioritats, les zones d’actuació, les freqüències, etc.?”] 
 
- En què consisteix el Programa de prevenció i gestió de residus municipals, l’elaboració del qual ha 
costat 10.810 euros? 

 
Resposta: Crec que ja us vaig lliurar i explicar la proposta guanyadora. Ho torn a enviar per correu 
electrònic. Després de la implementació del porta a porta l’any 2014 i de passar d’un 12 % de 
reciclatge a un 60 % en el mateix moment de la implementació, es necessita una revisió del sistema, 
ja que al darrer any la proporció va començar a davallar cap al 58 %. Hi ha tot un sector de la 
població que, automàticament, va entendre i aplicar el sistema porta a porta, però la realitat és 
dinàmica, va canviant, i hi ha tot un altre sector al qual no es va arribar. És per això que aquest 
programa, primer de tot, fa un diagnòstic de la situació actual i programa actuacions per dur a terme 
en els següents 5 anys. Els objectius generals que guiaran la redacció del Programa són:  
 
• Reduir la generació de residus municipals.  
• Evitar el tractament finalista de tots aquells residus que puguin ser reutilitzats, reciclats o 
compostats.  
• Eliminar les emissions de CO2 derivades de la gestió dels residus.  
• Contribuir a la transició cap a una economia circular i a la generació de llocs de treball.  
• Assegurar una gestió preventiva correcta que redueixi el impactes sobre el medi ambient i la salut 
de les persones. 

 
Durant els mesos de juny a setembre, l’Ajuntament també ha estat beneficiari del Programa de 
suport a la gestió de residus del Consell de Mallorca, destinant dos tècnics a analitzar el cas d’Artà. 
Aquests tècnics han estat entrevistant persones implicades en la gestió de residus per detectar 
potencialitats i mancances, i, sobretot, han estat visitant generadors singulars: restaurants, 
agroturismes, empreses de serveis, blocs residencials a vorera de mar, etc. De tot això, n’han fet un 
document d’anàlisi i propostes que també forma part d’aquest programa de prevenció. Cal recordar 
que l’Ajuntament d’Artà va guanyar una subvenció del Govern de les Illes Balears (39.393,50 €, 
registre d’entrada 4223, de 29/06/2018), que inclou també l’import destinat a la redacció d’aquest 



22 
 

programa. Per tant, no és només que, a l’Ajuntament, no li hagi costat res, sinó que suposarà un 
estalvi gràcies a les millores de gestió proposades. 
 
En residus cal planificació i correcta gestió, per no anar prenent decisions de manera aleatòria i 
sense fonament de dades. Un exemple d’acció que ja hem posat en marxa aquest estiu és 
l’informador ambiental durant les festes. 
 
Esports 
 
- En quina situació es troben les obres del Poliesportiu? 

 
Resposta: Avancen a bon ritme. Segons l’empresa, es compliran els terminis. La nova distribució ja 
comença a agafar forma i a ser visible i s’ha d’iniciar la feina d’instal·lacions. 
 
- Ja s’han fet les gestions pertinents amb els pobles veïnats per tal que els clubs esportius d’Artà 
puguin disposar d’un pavelló per entrenar i competir durant el període que transcorrin les obres del 
Poliesportiu? 

 
Resposta: S’han fet contactes per saber la disponibilitat dels pavellons de Sant Llorenç i Capdepera, 
i en els dos casos ens han mostrat la seva disposició a col·laborar amb nosaltres. 
 
- Com així s’ha pavimentat de nou la pista annexa del Poliesportiu? 

 
Resposta: Aquesta ha estat una demanda constant dels clubs i l’augment de l’activitat ens ha duit a 
pavimentar de nou la pista per tal d’aprofitar al màxim el seu ús. 
 
Cultura 
 
- Ja saben res de la instal·lació de les escultures? 

 
Resposta: Si tot va bé i no hi ha res de nou, entre aquesta setmana i la que ve es col·locaran. 

 
- S’ha concedit l’augment de dotació econòmica sol·licitat per l’Associació Festival Antoni 
Lliteres? 

 
Resposta: Sí, s’ha de dir que és extraordinari pel trenta aniversari del Festival. 

 
- De quina partida? 

 
Resposta: De la de dinamització cultural. 
 
Patrimoni 
 
- Segons consta en el RGE 5094, de 10 d’agost, en la sol·licitud de subvencions arqueològiques 
2018 (ses Païsses) s’han inclòs despeses no subvencionables per ser fungibles. Quina afectació ha 
tengut en la subvenció? Quina afectació en la partida pressupostària? 

 
Resposta: Va haver una errada que es va rectificar en el termini i en la forma escaient, ja que es 
demanava el total i no el 80 % del pressupost total. Per una altra banda, hi ha despeses que ja sabem 
que no se subvencionen, però nosaltres les assumim, com és el tema dels materials. Aleshores, els 
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16.468,10 € són el cost total i real del projecte i 10.846,48 el màxim que podem demanar. Recordau 
que l’import màxim que ens poden concedir és de 12.000 euros i que encara no està resolt. No 
afecta negativament el nostre pressupost ja que nosaltres, com a responsables i gestors del jaciment, 
feim igualment la feina cada any, tant si ens concedeixen el total com si no.  
   
Educació  
 
- A quina conclusió ha arribat l’enginyer respecte a la sol·licitud de l’AMIPA del CEIP Rosa dels 
Vents de la Colònia de Sant Pere per fer-se càrrec del servei de menjador, després de la reunió que 
hi havia prevista entre l’AMIPA i l’Ajuntament?  

 
Resposta: La conclusió és que hi ha moltes dificultats que s’haurien d’arreglar. Són moltes les 
autoritzacions que hauríem de demanar i la despesa, entenc, que seria important. Intentarem que, en 
la futura ampliació del centre, el menjador escolar es faci en la primera fase. 

 
- Al CEIP Rosa dels Vents de la Colònia de Sant Pere s’han fet obres aquest estiu. S’ha dividit el 
gimnàs per tenir una altra aula i s’han fet gestions per instal·lar una cúpula geodèsica. S’ha informat 
el personal de l’escoleta usuari d’aquest espai? La instal·lació de la cúpula va ser una proposta als 
pressuposts participatius de 2017 que no va sortir escollida, per què algunes actuacions sí es duen 
endavant i d’altres no? 

 
Resposta: A l’empresa que duu la concessió de l’escoleta, no li hem dit, però ells hi eren quan es va 
fer. Quant a la cúpula geodèsica, aquesta era una opció per poder ampliar el centre, tot i que no ha 
estat factible. 

 
Colònia de Sant Pere 
 
- En el plenari de juny ens vàreu contestar que l’anomenat “eix cívic” va néixer d’una petició del 
centre educatiu de la Colònia en els pressuposts participatius. Revisades les propostes de 2017, 
podríeu explicar en quin projecte hi figurava? 

 
Resposta: Si vaig dir això, em vaig equivocar; el que volia dir era que era una proposta ciutadana, 
no del centre educatiu. De tota manera, cal recordar que, l’actuació 101 dels Pressupostos 
participatius de la Colònia de Sant Pere, la va fer l’AMIPA de Rosa del Vents. 

 
- Així mateix, ens diguéreu que l’eix cívic era per garantir al màxim la seguretat dels vianants. Com 
pensa l’Equip de Govern garantir la seguretat per les zones que no s’han enrajolat?  

 
Resposta: D’on xerram? 

 
- En relació a les propostes dels pressuposts participatius de 2017, al mes de juny es va fer net 
d’herbes el camí de Can Pentinat, aquesta sí era una proposta. Forma part aquesta neteja de les 
obres de millora d’accés als centres escolars subvencionades pel Consell de Mallorca? Com així al 
mes de juny, quan ja ha acabat el curs escolar i menys s’empra aquets camí? Com així s’han 
desbrossat els carrers i alguns camins a la Colònia aquestes darreres setmanes?  

 
Resposta: Sí, forma part del Projecte de millora d’accessibilitat als centres educatius. S’han millorat 
accessos a Rosa dels Vents, l’Institut i Na Caragol, a Sant Bonaventura i al 2016 a Sant Salvador. 
S’ha fet quan hem tengut l’autorització del Consell de Mallorca, perquè el projecte es va dur a una 
subvenció. S’han desbrossat camins igual que s’ha fet altres anys. 
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- En el plenari de maig vàrem fer un prec per què l’equip de govern contactés amb la propietat de 
les pistes de tennis situades en el Camí de Calo camps a fi de què repari la tanca que les protegeix ja 
que són un potencial perill per a les persones que passegen per la zona. El mes de juny ens diguéreu 
que no ho havíeu fet perquè se us havia passat. Ja s’ha fet? Què han contestat?  

 
Resposta: No ho hem fet encara. 

 
- Quan es posaran en marxa les obres d’ampliació de les instal·lacions del Cementeri de la Colònia? 

 
Resposta: Confiam començar la licitació del projecte dins aquesta setmana, màxim la que ve. 
 
 
Acords 
 
1. Acordar, per unanimitat, essent tretze el nombre legal de membres del consistori i dotze els 
assistents, aprovar l’acta de la sessions de 30 de gener de 2017, 25 de juny de 2018 i 30 de juliol de 
2018. 
 
3. Acordar, per 11 vots a favor (PSOE, PI, UIA i AA) i 1 abstenció (PP): 
3.1. Retirar de manera imminent els símbols, les llegendes i les mencions franquistes contraris a la 
Llei 2/2018, de 13 d’abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears. En aquest 
sentit, procedir l’Ajuntament d’Artà amb la tramitació de la sol·licitud d’eliminar el monument de 
la Creu dels Caiguts amb la Comissió Tècnica de Memòria Democràtica del Govern per tal de 
determinar si incompleix la Llei 2/2018, de 13 d’abril, de memòria i reconeixement democràtics de 
les Illes Balears. 
3.2. Anul·lar, l’Ajuntament d’Artà, en el termini màxim de sis mesos les distincions, els 
nomenaments, els títols i els honors institucionals i d’altres formes de reconeixement de persones 
que participaren en el bàndol colpista o activament en la repressió durant la Guerra Civil i la 
dictadura franquista, amb l’informe previ de la Comissió Técnica de Memòria Democràtica del 
Govern. 
3.3. Impulsar el coneixement, la commemoració, el reconeixement, el foment i la divulgació de la 
memòria democràtica local. Així mateix, donar suport a la feina iniciada des de la Regidoria de 
Patrimoni quant a la proposta de reconèixer les 11 víctimes del bombardeig  aeri ocorregut a Artà el 
31 d’agost de 1936, sumant-nos al projecte “Pedres de la memòria” (Stolpersteine) i promogut  pel 
Consell de Mallorca i l’Associació de Memòria de Mallorca. 
3.4. Animar el Govern de les Illes Balears a continuar amb la tasca de dignificació de les víctimes 
del franquisme i amb l’apertura de fosses de manera que s’avanci en la reconciliació, la concòrdia i 
la justícia, en el respecte del pluralisme i en la defensa pacífica de les idees. 
3.5. Instar el Govern d’Espanya al següent: 
- Declarar nul·les de ple dret les resolucions judicials dels tribunals franquistes que contravinguin 
les normes universals del dret internacional, així com les contràries al dret penal internacional 
objecte de l’article 15.2 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de 16 de desembre de 1966 
i a les garanties fonamentals de la Constitució de 1978. 
- Impulsar una comissió de la veritat. 
- Liderar les exhumacions de les víctimes que romanen a fosses comunes i voravies. 
- Reconèixer a aquells que varen patir confiscacions i sancions econòmiques entre 1936 i 1945. 
- Impulsar una política reparatòria integral en col·laboració amb les comunitats autònomes. 
- Il·legalitzar associacions que exaltin o facin apologia del franquisme. 
3.6. Enviar aquests acords al Govern de les Illes Balears i al Govern d’Espanya. 
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6. Acordar, per unanimitat, sol·licitar a les institucions públiques propietàries del Campament dels 
Presos que realitzin les actuacions oportunes per conservar, restaurar i promoure aquest element 
patrimonial. 
 
 
El batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària       Vist i plau 

El batle 
 


