
ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ 
 
 
Caràcter:  ordinari 
Data:  30 d’abril 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 
Jaume Alzamora Riera, regidor 
Immaculada Moreno Mayal, regidora  
Assumpció Santandreu Ginard, regidora 
Ana María Comas Delgado,  regidora 
Juan Lliteras Espinosa,  regidor 
 
Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza, secretària 
 
No hi assisteixen: 
Magdalena Maria Fernández, regidora 
Amalio Arnandis Puig,  regidor 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 26 de febrer de 2018. 
2. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’Ajuntament d’Artà relativa a la posada en funcionament 
de la bassa de regants i també a la reparació dels camins que es varen fer malbé per la canalització de 
les aigües depurades als distints propietaris. 
3. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’Equip de Govern relativa a l’ampliació del parc natural 
de Llevant i al desenvolupament i aprovació dels instruments de planificació d’aquest, així com dels 
espais LIC i ZEPA presents al municipi. 
4. Aprovació, si s’escau, de la proposta que presenten els grups municipals PSIB-PSOE, El PI–
Proposta per les Illes, Alternativa per Artà i Unió d’Independents d’Artà, d’aprovació de la 
Declaració institucional de solidaritat i suport als bombers sevillans Manuel Blanco, José Enrique 
Rodríguez i Julio Latorre, de l’ONG PROEM-AID. 
5. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’Equip de Govern de canvi d’horari de les sessions 
plenàries en els mesos de maig a setembre. 
6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals PSIB-PSOE, El PI–
Proposta per les Illes, Alternativa per Artà i Unió d’Independents d’Artà, amb motiu del Dia 
Mundial de la Salut. 
7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA per a la commemoració 
de l’Any Llompart. 
8. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA per a l’organització de 
les I Jornades d’Estudis Locals. 
9. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA per fer el plenari 
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ordinari de juny a la Colònia de Sant Pere. 
10. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de març de 2018. 
11. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 26 de febrer de 2018 
 
En acompliment d’allò que disposen l’article 97.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal 
i de règim local de les Illes Balears, i l’article 91.1 del Reglament d’organització i funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el batle 
demana als membres de la corporació si algú té alguna observació a fer sobre l’acta de dia 26 de 
febrer de 2018, 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, essent tretze el nombre legal de membres del consistori i onze 
els assistents, aprovar l’acta de la sessió de 26 de febrer de 2018. 
 
 
2. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’Ajuntament d’Artà relativa a la posada en 
funcionament de la bassa de regants i també a la reparació dels camins que es varen fer malbé 
per la canalització de les aigües depurades als distints propietaris 
 
El batle explica la proposta, que, copiat literalment, diu: 
 
<<Vist el projecte utilització per al reg de les aigües regenerades d’Artà, de data 10 de març de 
2006 i amb RGE 842, amb un pressupost de 6.072.496,42 € i una durada de 24 mesos d’execució.  
 
Vist que, segons el RGS 5736, de 29/06/2006, hi ha un acord de JGL en el qual s’emet informe 
favorable i es tramet tot l’expedient a la Comissió Insular del Territori Urbanisme i Patrimoni 
Històric perquè declari l’interès general de les obres. 
 
Vist que el 15 de febrer de 2007, al BOE núm. 40, es publica la Resolució de la Direcció General 
del Desenvolupament Rural del MAPA, per la qual se sotmet a informació pública l’estudi 
d’impacte ambiental del projecte d’aprofitament integral dels recursos hídrics de la conca d’Artà 
(Mallorca). 
 
Vist que al RGE 696, de 21/02/2007, hi ha un escrit del Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació, en el qual ens remeten l’Estudi d’impacte ambiental.  
 
Vist que en el RGS 1933, de 18/03/2008, la JGL notifica al Ministeri d’Agricultura Pesca i 
Alimentació l’acord següent: 
 
- Declarar la no subjecció a llicència municipal, tenint en compte que correspon al Ministeri 
l’obtenció dels pertinents informes que resultin preceptius per part de les diferents administracions. 
- Autoritzar la disposició de terrenys, camins i altres vials de titularitat municipal afectats per 
l’execució de les obres. 
- Donar conformitat a la realització del projecte d’utilització per al reg de les aigües regenerades 
d’Artà al polígon 17-18. 
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Vists els RGE 8917, 8918 i 8919, de 30/07/2014, en els quals la Direcció Insular de Carreteres del 
Consell de Mallorca ens remet la Resolució on s’autoritzen les obres d’instal·lació de la canonada a 
la carretera Ma 4041 (PK 4,663), Ma 4042 (PK 1,708) i Ma-15 (PK 7,326).  
 
Vist que hi ha final d’obra de 24 de juny de 2015, a falta de part del subministrament elèctric, 
segons l’escrit de la Conselleria de Medi Ambient i Agricultura. 
 
Vist que hi ha una petició amb RGE número 4857, de 12/09/2016, de TRAGSA, on demana que 
sigui anul·lada la petició de llicència de l’expedient 68/2016, ja que la línia en qüestió formava part 
de l’expedient 68/2016 i aquest no precisava de llicència, ja que el projecte estava declarat d’interès 
general, d’acord amb la Llei 53/2002, de 30 de desembre (BOE núm. 313/2002). I atès que hi ha 
informe del tècnic municipal de 22 de setembre que justifica aquest fet. 
 
Vist que hi ha una instància on diferents veïnats demanen que siguin reparats els diferents camins 
per on passen les canonades d’aigua regenerada, ja que l’obra no es va executar de forma correcta. 
 
Vist que al Ple del mes de maig de 2016 es va aprovar, per unanimitat de totes les forces polítiques, 
una moció en aquest sentit. 
 
Vistes les diferents gestions que s’han fet amb el director general d’Agricultura i amb altres 
funcionaris de la Direcció General, a més de les reunions mantingudes tant a la Conselleria de Medi 
Ambient com al propi municipi d’Artà. 
 
Vist que, a hores d’ara, encara la bassa de regants no està en funcionament i que l’estat dels camins 
segueix sense arreglar-se. 
 
Per tots aquests motius, es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
1. Instar la Direcció General d’Agricultura a agilitzar totes les accions que permetin posar en 
funcionament aquesta infraestructura i que aquest estiu tots els membre de la comunitat de regants 
puguin regar amb aigua depurada. 

 
2. Instar la Direcció General d’Agricultura a convocar la Junta de la Comunitat de Regants en 
assemblea per explicar en quin estat està la posada en funcionament de la infraestructura esmentada. 
 
3. Instar la Direcció General d’Agricultura a fer totes les gestions pertinents perquè l’empresa 
pública TRAGSA arregli tots els desperfectes que hi ha als camins pels quals passen les canonades i 
que siguin derivats d’una mala execució del paviment, com per exemple al camí Vell de Sos 
Sanxos, al camí de na Verra, etc.>> 
 
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, diu que està a favor de la proposta. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que hauria de ser una realitat, no una proposta; diu que votarà a 
favor de la proposta. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat: 
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1. Instar la Direcció General d’Agricultura a agilitzar totes les accions que permetin posar en 
funcionament aquesta infraestructura i que aquest estiu tots els membre de la comunitat de regants 
puguin regar amb aigua depurada. 

 
2. Instar la Direcció General d’Agricultura a convocar la Junta de la Comunitat de Regants en 
assemblea per explicar en quin estat està la posada en funcionament de la infraestructura esmentada. 
 
3. Instar la Direcció General d’Agricultura a fer totes les gestions pertinents perquè l’empresa 
pública TRAGSA arregli tots els desperfectes que hi ha als camins pels quals passen les canonades i 
que siguin derivats d’una mala execució del paviment, com per exemple al camí Vell de Sos 
Sanxos, al camí de na Verra, etc. 
 
 
3. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’Equip de Govern relativa a l’ampliació del parc 
natural de Llevant i al desenvolupament i aprovació dels instruments de planificació d’aquest, 
així com dels espais LIC i ZEPA presents al municipi 
 
La portaveu d’AA, Sra. Comas, explica la proposta, que, copiada literalment, diu: 
             
<<A la vista de la moció presentada per Unió d’Independents d’Artà a la sessió ordinària del Ple del 
passat mes de febrer, per tal de “promocionar activitats d’aventura en el parc natural de la península 
de Llevant”. 
 
Atès que el binomi espai natural i pràctica esportiva pot ser, efectivament, una bona combinació per 
donar a conèixer l’espai natural, sempre que les activitats estiguin convenientment ordenades per 
garantir la seva compatibilitat amb la conservació del patrimoni natural i amb el seu gaudi per part 
de la ciutadania. 
 
Atès que, en aquests moments, el Parc no compta amb una planificació bàsica ajustada a la seva 
realitat territorial, ja que el PORN es va dissenyar per un espai quinze vegades més extens, incloent-
hi àrees de menor sensibilitat que l’àmbit actual, on podrien fer-se viables aquests usos esportius. 
 
Atès que el Parc no compta encara amb el necessari Pla rector d’ús i gestió (PRUG), que hauria de 
detallar, tal com assenyala l’article 30 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels 
espais de rellevància ambiental (LECO): “Les normes de regulació d’usos i activitats, per al cas que 
sigui necessari completar les del Pla d’ordenació dels recursos naturals”. Resulta evident, davant la 
situació prèviament exposada, que la regulació dels usos esportius en aquest i altres espais protegits 
de les Balears, per la seva especial intensitat actual i potencial, requereix ser abordada per la via 
dels PRUG. 
 
Atès que la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, ha incorporat l’ampliació del Parc 
Natural en el seu full de ruta, a instància d’aquest Ajuntament, i que aquesta iniciativa implicarà la 
redacció i l’aprovació d’un nou PORN ajustat a la realitat territorial que abasti la nova proposta. 
 
Atès que el Consell de Govern de les Illes Balears, duit a terme el passat 16 de març, atorgà 
l’autorització prèvia de la despesa de 8 milions d’euros distribuïda en dues anualitats entre els 
exercicis de 2018 (4.646.616,21 €) i 2019 (3.353.383,79 €) per a l’adquisició de la finca des Canons 
a Artà amb els fons de l’impost de turisme sostenible (BOIB núm. 34, de 17 de març de 2018), amb 
l’objectiu, al marge de garantir-ne la conservació dels valors naturals, patrimonials i paisatgístics, 
d’ampliar el parc natural de Llevant, tal com ha reclamat aquest Ajuntament en diferents ocasions. 
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Atesa l’adquisició, l’any 2004, de les finques des Racó i sa Duaia, d’una extensió total de 427 
hectàrees, i atès que aquest territori no ha estat encara afegit al del parc natural de Llevant. 
 
Atès l’endarreriment greu en la redacció i l’aprovació dels plans de gestió dels territoris protegits a 
Artà com a zones d’especial conservació (ZEC), amb les figures europees de protecció lloc 
d’interès comunitari (LIC) i zona d’especial protecció de les aus (ZEPA): LIC de Na Borges, que 
també inclou la platja natural de sa Canova, i LIC i ZEPA Muntanyes d’Artà —encara que consten 
avanços administratius pel que fa al Pla de gestió del LIC de Na Borges. 
 
Per tots aquests motius, l’Equip de Govern municipal proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
1. Reiterar davant la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, el desig d’aquest 
ajuntament d’impulsar la protecció del parc natural de la península de Llevant com a eix per al 
desenvolupament social i econòmic sostenible del municipi. 
  
2. Instar la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, a impulsar sense més demora el 
procediment d’elaboració d’un nou PORN, ampliant la zona protegida, establint la corresponent 
zonificació i regulació d’usos i valorant, si s’escau, la possibilitat de fer activitats d’aventura. 
 
3. Instar la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, a establir, al futur decret d’ampliació 
del parc natural de Llevant en les dimensions sol·licitades per aquest Ajuntament en ocasió del Ple 
d’octubre de 2016, amb especial celeritat pel que fa a les finques públiques des Racó, sa Duaia i es 
Canons, un termini màxim d’un any per dotar-lo del PRUG corresponent i així regular, 
convenientment i amb suficient detall, l’ús públic compatible amb la conservació.  
 
4. Instar la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, a impulsar sense més demora la 
redacció i l’aprovació dels molt endarrerits plans de gestió de les ZEC presents al territori del 
municipi d’Artà.>> 
 
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, diu que està a favor de la proposta. Explica que, des de la 
Conselleria de Medi Ambient, han iniciat un procediment de participació ciutadana per establir els 
límits del PORN. 
 
El batle diu que no sap per què en la moció hi ha l’especialitat d’activitats d’aventura. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, comenta que al Parc Natural es pot anar en bicicleta. Diu que està 
conforme amb el Parc Natural, però que hi manca el consens dels propietaris de les finques. Diu que 
volen augmentar el Parc Natural i que, per això, s’ha de comptar amb el consens dels propietaris de 
les finques. Demana si el Govern balear ha comprat la finca de sa Canova.  
 
El batle li diu que no. Així mateix, també comenta que s’ha iniciat el procés de participació 
ciutadana per marcar els límits del PORN. 
 
A continuació, els reunits acorden, per 9 vots a favor (PSOE, PI, UIA i AA) i 1 abstenció (PP): 
 
1. Reiterar davant la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, el desig d’aquest 
ajuntament d’impulsar la protecció del parc natural de la península de Llevant com a eix per al 
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desenvolupament social i econòmic sostenible del municipi. 
  
2. Instar la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, a impulsar sense més demora el 
procediment d’elaboració d’un nou PORN, ampliant la zona protegida, establint la corresponent 
zonificació i regulació d’usos i valorant, si s’escau, la possibilitat de fer activitats d’aventura. 
 
3. Instar la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, a establir, al futur decret d’ampliació 
del parc natural de Llevant en les dimensions sol·licitades per aquest Ajuntament en ocasió del Ple 
d’octubre de 2016, amb especial celeritat pel que fa a les finques públiques des Racó, sa Duaia i es 
Canons, un termini màxim d’un any per dotar-lo del PRUG corresponent i així regular, 
convenientment i amb suficient detall, l’ús públic compatible amb la conservació.  
 
4. Instar la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, a impulsar sense més demora la 
redacció i l’aprovació dels molt endarrerits plans de gestió de les ZEC presents al territori del 
municipi d’Artà. 
 
 
4. Aprovació, si s’escau, de la proposta que presenten els grups municipals PSIB-PSOE, El 
PI–Proposta per les Illes, Alternativa per Artà i Unió d’Independents d’Artà, d’aprovació de 
la Declaració institucional de solidaritat i suport als bombers sevillans Manuel Blanco, José 
Enrique Rodríguez i Julio Latorre, de l’ONG PROEM-AID 
 
La portaveu d’AA, Sra. Comas, llegeix la proposta, que, copiada literalment, diu: 
 
<<ANTECEDENTS  
 
Vista la Moció aprovada unànimement per aquesta corporació dia 28 de setembre de 2015, per a 
l’admissió humanitària dels refugiats, en què s’acordava sol·licitar al Govern de l’Estat espanyol un 
compromís ferm amb les persones refugiades. 
 
Vista la solidaritat artanenca davant la crisi dels refugiats mostrada l’hivern de 2015, el concert 
benèfic d’Oasis o la col·lecta de 6.008 euros amb el Fons Municipal d’Ajuda als Refugiats, 
destinats a les ONG Metges Sense Fronteres i Proactiva Open Arms. 
 
Vista la Moció aprovada per aquesta corporació dia 25 de juliol de 2016, per molt àmplia majoria, 
de rebuig a l’acord entre la Unió Europea i Turquia de 18 de març contra els refugiats, conegut com 
a “Acord de la Vergonya” o “Acord de la UErgonya”, en què també s’acordà un suport manifest a 
l’ONG Metges Sense Fronteres, per la seva renúncia a continuar rebent fons econòmics de la UE, 
en protesta per aquest acord; i vist que s’acordà, així mateix, instar l’Equip de Govern municipal a 
impulsar una col·laboració econòmica solidària amb aquesta ONG, en suport a la seva postura. 
 
Vista l’aportació econòmica de 4.000 euros acordada per la Junta de Govern Local dia 27 de 
setembre de 2017 per a l’ONG PROEM-AID, entitat d’acció humanitària d’àmbit internacional, 
com a contribució per al documental Lo volvería a hacer, sobre la criminalització de l’ajuda 
humanitària, que prepara aquesta ONG. Vist que, en paraules de Manuel Elviro, coordinador de 
l’organització a l’Estat espanyol, el documental es vol fer servir com a eina de pressió per crear 
consciència en les taules rodones de la Comissió Europea sobre els problemes causats per la 
criminalització de l’ajuda humanitària, demanant a la CE i als eurodiputats que prenguin mesures 
per evitar la flagrant violació de drets i lleis que es produeix. Vist que aquest Ajuntament considera 
necessàries totes aquelles passes que es puguin fer per tal de visibilitzar un problema real i global 
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que, com s’ha demostrat, per exemple, amb l’arribada incessant de pasteres a Mallorca, no ens 
queda tan enfora. 
 
Vista la sol·licitud del representant de PROEM-AID al batle d’Artà de 16 d’abril, perquè des de 
l’Ajuntament d’Artà es declari manifestament la solidaritat i el suport als bombers sevillans Manuel 
Blanco, José Enrique Rodríguez i Julio Latorre, membres de l’ONG que s’enfronten a Grècia a una 
acusació de tràfic de persones en grau de temptativa, demanant el Ministeri Fiscal 10 anys de presó 
per a cada un d’ells. 
 
Vista la proposta de Declaració, que es transcriu a continuació: 
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
És coneguda per tothom la monumental tragèdia humanitària provocada per l’èxode massiu a la 
Mediterrània occidental, central i, especialment, oriental a partir de 2015 i a causa, entre d’altres 
factors, als innumerables conflictes bèl·lics al Pròxim Orient, un flux que empeny les persones a 
llançar-se a la mar per fugir de la guerra, en condició de potencials nàufrags. 
 
Homes, dones, nins i nines arriscaven llavors i fins avui les seves vides a la mar, per fugir de la 
barbàrie de la guerra, per assolir la seguretat que han de proporcionar els estats, d’acord amb els 
tractats internacionals. 
 
En el marc d’aquestes dramàtiques circumstàncies, el bombers professionals sevillans Manuel 
Blanco, Julio Latorre i Enrique Rodríguez, membres de l’ONG PROEM-AID, es traslladaren, per 
iniciativa pròpia, a l’illa grega de Lesbos para realitzar activitats de rescat i salvament. PROEM-
AID és una associació espanyola sense ànim de lucre inscrita al Registre Nacional d’Associacions, 
constituïda per professionals de les emergències que aporten el seu treball de manera voluntària i 
altruista. 
  
Des de l’inici de la missió a Lesbos, PROEM-AID ha comunicat la seva feina al Ministeri d’Afers 
Exteriors espanyol a través de l’ambaixada espanyola a Grècia, a les autoritats gregues competents 
i, directament, a la Guàrdia Costera grega. 
 
En el desenvolupament de la seva tasca, els tres bombers varen ser detinguts al gener de 2016 per la 
Guàrdia Costera i posats a disposició judicial per un suposat delicte de tràfic de persones en grau de 
temptativa i possessió d’armes. Se’ls va detenir juntament amb altres dos voluntaris danesos, 
membres de l’ONG Team Humanity, embarcació en la qual es trobaven, circumstancialment, els 
membres de PROEM-AID la nit que foren detinguts. 
 
Els tres bombers sortiren després de la cridada de l’ONG danesa que havia rebut un avís d’una 
embarcació amb problemes, però, en tornar a port sense haver-la trobat, l’embarcació de l’ONG 
danesa fou interceptada en aigües gregues, sense immigrants a bord, tal com se’n dona testimoni a 
l’expedient judicial. 
 
Després de tres dies de detenció als calabossos de la Guàrdia Costera de Mitilene i amb 
l’assessorament lletrat d’un advocat grec, els tres bombers andalusos varen ser posats en llibertat, 
abonant un dipòsit de 5.000 euros cada un per garantir la seva compareixença a la vista oral, ara 
fixada per a dia 7 de maig a Mitilene, capital de Lesbos. 
 
Cal recordar que, a part que els bombers voluntaris varen ser interceptats sense immigrants a la seva 
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embarcació, el Dret de la Mar, ordenament jurídic d’obligat compliment i, en especial, el Conveni 
sobre la Seguretat de la Vida a la Mar (SOLAS) i sobre Cerca i Rescat (SAR) imposen obligacions 
irrenunciables sobre salvament de nàufrags sense perjudici de l’estatut jurídic del nàufrag, i 
imposen sense cap gènere de dubtes al socorrista l’obligació del seu trasllat a un port segur. 
 
No obstant les adversitats i la desafortunada criminalització de l’activitat de tres dels seus membres, 
PROEM-AID continua desenvolupant, a dia d’avui, la seva encomiable tasca de cerca i rescat a 
aquesta i altres localitzacions de la Mediterrània.” 
 
Per tot això, amb plena confiança en l’absoluta innocència respecte dels càrrecs que s’imputen als 
bombers voluntaris esmentats, els grups municipals PSIB-PSOE, El PI–Proposta per les Illes, 
Alternativa per Artà i Unió d’Independents d’Artà, proposen al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
1. Aprovar la Declaració institucional de solidaritat i de suport als bombers sevillans Manuel 
Blanco, José Enrique Rodríguez i Julio Latorre, de la ONG PROEM-AID, per la seva tasca 
humanitària realitzant operacions de rescat i salvament a l’illa de Lesbos (Grècia). 
 
2. Manifestar la plena confiança en la innocència d’aquests funcionaris de la Diputació de Sevilla. 
 
3. Reconèixer la utilitat i el caràcter humanitari de l’ONG PROEM-AID com a organització 
constituïda per professionals de les emergències que presten el seu treball de manera voluntària i 
altruista. Reconèixer, també, que aquesta associació, juntament amb moltes altres, contribueixen en 
l’àmbit internacional en les tasques de salvament d’homes, dones i infants en circumstàncies 
extremes i que no són mereixedores de la criminalització de què són objecte, actualment i 
desgraciadament, en aquest i en altres casos semblants: es tractaria per això i sense cap gènere de 
dubtes, de tasques humanitàries, a l’efecte de l’exempció de responsabilitats criminals a les quals fa 
explícita referència la Directiva europea de facilitació. 
 
4. Desitjar, més enllà del reconeixement que suposa el compliment del deure irrenunciable de 
socors a nàufrags –sigui quin sigui l’estatut jurídic que aquests tenguin o al qual aspirin– que quedi 
acreditada públicament la tasca dels tres bombers andalusos i la seva ONG, la reiteració de la 
infrangible convicció municipal en el dret que assisteix qualsevol sol·licitant d’asil, refugi o altra 
forma de protecció internacional subsidiària, de sol·licitar aquest estatut en les condicions que 
estableixen els convenis internacionals. 
 
5. Manifestar, per tots aquests motius, el ple i absolut convenciment de la innocència dels tres 
encausats per la justícia grega respecte dels càrrecs que, injustament, se’ls imputen, oferint-los amb 
el més ferm suport i solidaritat. 
 
6. Donar trasllat d’aquesta declaració a l’ONG PROEM-AID per a què la faci valer davant les 
institucions governamentals que trobin adients.>> 
 
Tots els portaveus mostren la seva conformitat. 
 
A continuació, els reunits acorden, per unanimitat: 
 
1. Aprovar la Declaració institucional de solidaritat i de suport als bombers sevillans Manuel 
Blanco, José Enrique Rodríguez i Julio Latorre, de la ONG PROEM-AID, per la seva tasca 
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humanitària realitzant operacions de rescat i salvament a l’illa de Lesbos (Grècia). 
 
2. Manifestar la plena confiança en la innocència d’aquests funcionaris de la Diputació de Sevilla. 
 
3. Reconèixer la utilitat i el caràcter humanitari de l’ONG PROEM-AID com a organització 
constituïda per professionals de les emergències que presten el seu treball de manera voluntària i 
altruista. Reconèixer, també, que aquesta associació, juntament amb moltes altres, contribueixen en 
l’àmbit internacional en les tasques de salvament d’homes, dones i infants en circumstàncies 
extremes i que no són mereixedores de la criminalització de què són objecte, actualment i 
desgraciadament, en aquest i en altres casos semblants: es tractaria per això i sense cap gènere de 
dubtes, de tasques humanitàries, a l’efecte de l’exempció de responsabilitats criminals a les quals fa 
explícita referència la Directiva europea de facilitació. 
 
4. Desitjar, més enllà del reconeixement que suposa el compliment del deure irrenunciable de 
socors a nàufrags –sigui quin sigui l’estatut jurídic que aquests tenguin o al qual aspirin– que quedi 
acreditada públicament la tasca dels tres bombers andalusos i la seva ONG, la reiteració de la 
infrangible convicció municipal en el dret que assisteix qualsevol sol·licitant d’asil, refugi o altra 
forma de protecció internacional subsidiària, de sol·licitar aquest estatut en les condicions que 
estableixen els convenis internacionals. 
 
5. Manifestar, per tots aquests motius, el ple i absolut convenciment de la innocència dels tres 
encausats per la justícia grega respecte dels càrrecs que, injustament, se’ls imputen, oferint-los amb 
el més ferm suport i solidaritat. 
 
6. Donar trasllat d’aquesta declaració a l’ONG PROEM-AID per a què la faci valer davant les 
institucions governamentals que trobin adients. 
 
 
5. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’Equip de Govern de canvi d’horari de les sessions 
plenàries en els mesos de maig a setembre 
 
El batle explica la proposta, que, copiada literalment, diu: 
 
<<Vist que, al Ple de 2 de juliol de 2015, es va aprovar, entre d’altres, l’acord següent: 
 
“3. Aprovació, si s’escau, de la periodicitat de les sessions plenàries  
 
[…] 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat, dur a terme les sessions plenàries ordinàries del Ple 
de l’Ajuntament d’acord amb la proposta de Batlia: el darrer dilluns de mes; de maig a setembre a 
les 20 hores i d’octubre a abril a les 18 hores; i no n’hi haurà els mesos d’agost i desembre.” 
 
Vist l’interès de l’Ajuntament d’Artà per afavorir la conciliació de la vida personal, professional i 
familiar, per tal que s’impulsin accions i mesures amb l’objectiu d’aconseguir aquest equilibri entre 
treball i família; 
 
Vista la necessitat de dur a terme la conciliació personal de les persones fedatàries públiques 
assistents a les sessions plenàries; 
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Per això, es proposa al Ple l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
Canviar l’horari de les sessions plenàries en els mesos de maig a setembre, de les 20 hores a les 18 
hores.>> 
 
[Essent les 17.40 h, el portaveu d’El PI, Sr. Gili, s’incorpora a la sessió.] 
 
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, diu que no veu justificat aquest canvi d’horari, ja que troba que 
s’ha de facilitar l’assistència de públic. Finalment, diu que es pot estudiar aquest horari per a la 
legislatura propera. 
 
La regidora d’El PI, Sra. Sureda, diu que el públic tant hi pot assistir a les 20 h com a les 18 h. A 
més, diu que es transmet en directe. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que s’abstendrà en la votació. 
 
La portaveu d’AA, Sra. Comas, diu que hi votarà en contra, ja que no veu justificat el canvi 
d’horari. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 6 vots a favor (PSOE i PI), 4 vots en contra (UIA i AA) i 1 
abstenció (PP), canviar l’horari de les sessions plenàries en els mesos de maig a setembre, de les 20 
hores a les 18 hores. 
 
 
6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals PSIB-PSOE, El PI–
Proposta per les Illes, Alternativa per Artà i Unió d’Independents d’Artà, amb motiu del Dia 
Mundial de la Salut 
 
El batle explica la moció, que, copiada literalment, diu: 
 
<<D’acord i a l’empara del previst en el Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals, els grups municipals PSIB-PSOE, El PI–Proposta per les Illes, Alternativa per 
Artà i Unió d’Independents d’Artà, desitgen sotmetre a la consideració del Ple la següent 
 
MOCIÓ 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Aquest any, amb motiu del Dia Mundial de la Salut, l’Organització Mundial de la Salut es planteja 
com a objectiu la cobertura sanitària universal per a totes les persones, en qualsevol lloc, sota el 
lema “La salut per a tots”. 
 
A aquest efecte, l’OMS recorda als líders mundials que respectin els compromisos que van 
contreure quan van acordar els Objectius de desenvolupament sostenible al 2015 i els insta al fet 
que es comprometin a adoptar mesures concretes per promoure la salut de totes les persones. Això 
significa garantir que totes les persones, en qualsevol lloc, puguin tenir accés a serveis de salut 
essencials i de qualitat sense haver de passar dificultats econòmiques. 
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Els grups municipals PSIB-PSOE, El PI–Proposta per les Illes, Alternativa per Artà i Unió 
d’Independents d’Artà comparteixen plenament els Objectius de desenvolupament sostenible 2030 i 
l’objectiu plantejat de protecció universal de la salut i que aconsegueix a tots els països i, per tant, 
afecta tant les polítiques sanitàries que han de desenvolupar-se en el nostre municipi com a Espanya 
i a qualsevol país del món. 
 
La protecció de salut, com a dret social, s’inclou en el nou concepte dels Drets Humans de la 
Declaració de Nacions Unides i és inherent a la dignitat humana. Per tant, ha de protegir totes les 
persones. És conegut que, als països on aquest dret és efectiu amb caràcter universal, les societats es 
beneficien d’una major cohesió i s’aconsegueix una millor salut col·lectiva, promovent a més 
majors cotes de salut individual i fomentant la dignitat humana. Així, els sistemes sanitaris 
universals són més eficients econòmicament i generen més salut i equitat que aquells que no tenen 
establert aquest dret de manera universal. En definitiva, suposa una eficaç inversió social per als 
estats. 
 
La protecció de la salut, l’accés a cures essencials i de qualitat i el desenvolupament de la salut 
comunitària no solament millora la salut de les persones i la seva esperança de vida, sinó que també 
protegeix els països de les epidèmies, redueix la pobresa i el risc de patir gana, crea ocupacions, 
impulsa el creixement i la prosperitat econòmica, alhora que constitueix una base important per 
promoure la igualtat de gènere. 
 
A Espanya, amb la Llei general de sanitat de 1986 s’inicià la construcció del Sistema Nacional de 
Salut amb una cobertura universal del dret a l’atenció sanitària i a la protecció de la salut, consolidat 
en la Llei de salut pública de 2011. Això va contribuir de manera decisiva a disposar d’un dels 
millors sistemes sanitaris del món, desenvolupat amb bons indicadors de salut i nivells més que 
acceptables d’equitat. Amb uns serveis sanitaris molt ben valorats per les persones usuàries i un 
actiu fonamental per al benestar, segons el parer dels ciutadans i de les ciutadanes, s’ha configurat 
com un dels millors actius del nostre país. 
 
Però des de 2012, amb el Reial decret llei 16/2012, el Govern de Rajoy va canviar la naturalesa 
d’aquest sistema, va modificar el dret a l’accés de tal forma que, des de llavors, només es té dret a 
l’assistència sanitària quan les persones ostentin la condició d’assegurats, suprimint així el dret 
d’accés universal per condició de ciutadania. D’aquesta forma, es van excloure d’aquest dret 
centenars de milers de persones. 
 
L’exclusió d’una part de la població del dret a l’atenció sanitària i a la protecció de la salut suposa 
un atemptat al dret protegit en la nostra Constitució, perjudica els qui són exclosos i, a més, és una 
mesura que genera costos innecessaris al conjunt del sistema i a la societat en general. 
 
Per això, els grups municipals que presenten la Moció reivindiquen la derogació del RDL 16/2012 
per recuperar el dret d’accés universal a l’atenció sanitària en tot el territori i en condicions 
d’igualtat efectiva.  
 
Els grups municipals PSIB-PSOE, El PI–Proposta per les Illes, Alternativa per Artà i Unió 
d’Independents d’Artà presenten per a la consideració i l’acceptació del Ple els següents 
 
ACORDS:    
                              
1. Iniciar el procés d’adhesió a l’Estratègia de promoció de la salut local i prevenció en el Sistema 
Nacional de Salut, aprovada en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 18 de 
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desembre de 2013, i acordar l’enviament del compromís d’adhesió en el format establert pel 
Ministeri. 
 
2. Elaborar una estratègia local de promoció i protecció de la salut, tenint en compte la importància 
dels determinants de salut des de l’acció local, que contingui el conjunt de mesures dirigides a la 
promoció i la protecció de la salut de totes les persones, així com la incorporació de l’impacte en la 
salut de totes les polítiques locals, facilitant hàbits de vida saludable amb instal·lacions per a la 
pràctica d’exercici físic i l’esport, la qualitat del medi ambient urbà, l’habitatge o la inclusió social. 
 
3. Dirigir-se al Govern d’Espanya a fi que promogui la derogació del Reial decret llei 16/2012, de 
20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar 
la qualitat i la seguretat de les seves prestacions, per a la recuperació de la cobertura universal de la 
protecció de la salut i l’accés a l’assistència sanitària com a dret de la ciutadania.>> 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que el Partit Popular sempre demana que els nouvinguts tenguin 
els mateixos drets i obligacions que els ciutadans de les nostres illes, i troba que no és així. Diu que 
s’abstendrà en la votació. 
 
A continuació, els reunits acorden, per 10 vots a favor (PSOE, PI, UIA i AA) i 1 abstenció (PP): 
 
1. Iniciar el procés d’adhesió a l’Estratègia de promoció de la salut local i prevenció en el Sistema 
Nacional de Salut, aprovada en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 18 de 
desembre de 2013, i acordar l’enviament del compromís d’adhesió en el format establert pel 
Ministeri. 
 
2. Elaborar una estratègia local de promoció i protecció de la salut, tenint en compte la importància 
dels determinants de salut des de l’acció local, que contingui el conjunt de mesures dirigides a la 
promoció i la protecció de la salut de totes les persones, així com la incorporació de l’impacte en la 
salut de totes les polítiques locals, facilitant hàbits de vida saludable amb instal·lacions per a la 
pràctica d’exercici físic i l’esport, la qualitat del medi ambient urbà, l’habitatge o la inclusió social. 
 
3. Dirigir-se al Govern d’Espanya a fi que promogui la derogació del Reial decret llei 16/2012, de 
20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar 
la qualitat i la seguretat de les seves prestacions, per a la recuperació de la cobertura universal de la 
protecció de la salut i l’accés a l’assistència sanitària com a dret de la ciutadania. 
 
 
7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA per a la 
commemoració de l’Any Llompart 
  
La regidora d’UIA, Sra. Santandreu, explica la moció, que, copiada literalment, diu: 
 
<<El 28 de gener de 2018 es compliren 25 anys de la mort de l’escriptor, poeta i activista cultural 
Josep Maria Llompart de la Peña (1925-1993), un personatge imprescindible que, parafrasejant 
Salvador Espriu, va viure per salvar-nos els mots. 
 
Josep Maria Llompart fou un home implicat en l’esdevenidor del seu país, amb una trajectòria 
cívica i personal que va contribuir a la recuperació de les llibertats i els drets nacionals i culturals 
del poble de Mallorca. 
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Llompart va ser membre d’una generació literària que es va comprometre intensament en la tasca de 
recuperar la tradició cultural. Com a editor i com a crític, va ser el mentor de diferents generacions 
d’escriptors al conjunt de les Illes Balears. Com a historiador de la literatura, va ser un dels primers 
a estudiar sistemàticament la creació literària insular. També va ensenyar literatura catalana a la 
universitat i va exercir una tasca de divulgador de la literatura a la ràdio, a la premsa i a diferents 
publicacions. Igualment, va destacar com a traductor del galaicoportuguès al català i com a 
articulista i assagista. 
 
En definitiva, Llompart va ser un activista cultural de primer ordre, sense deixar el vessant polític 
de la reivindicació. Durant la dictadura franquista va col·laborar en l’oposició al règim i va 
participar en els primers intents de crear organitzacions polítiques nacionalistes. El seu compromís 
cívic va continuar a l’època de la Transició, sempre a favor de la llibertat, de la democràcia i dels 
drets nacionals, com demostra la seva implicació en el Congrés de Cultura Catalana, el seu suport al 
Projecte d’estatut d’autonomia de Cura o la seva defensa ferma del nom de la llengua catalana. 
 
Llompart va ser elegit per a tot un seguit de càrrecs, entre els quals es poden destacar la presidència 
de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, l’Obra Cultural Balear i la Federació Llull 
d’Entitats Culturals dels Països Catalans. També fou nomenat membre de la Secció Filològica de 
l’Institut d’Estudis Catalans. 
 
Josep Maria Llompart va rebre diferents reconeixements al llarg de la seva vida. La seva poesia fou 
premiada amb els guardons de més prestigi de les lletres catalanes, com el Premi de la Crítica Serra 
d’Or de Poesia o el Premi Lletra d’Or. També rebé el Premi de Literatura Catalana de la Generalitat 
de Catalunya d’Assaig, el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes i la Creu de Sant Jordi de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
El seu compromís cívic va fer que rebés diferents homenatges en vida, sota el lema “Gràcies, 
Llompart!”, que precediren la seva mort. 
 
És per tot això que el Consell Insular de Mallorca va decidir commemorar la figura de Josep Maria 
Llompart, com a reconeixement a la persona i en gratitud a la seva trajectòria. D’aquesta manera 
impulsà, juntament amb el Govern, ajuntaments i nombroses organitzacions socials, la Comissió 
Any Llompart. Des de la Comissió es convida a tota la societat de Mallorca a participar d’aquests 
actes i a gaudir del coneixement de la figura i de l’obra d’un home irrepetible, d’una persona que, 
per la seva talla intel·lectual i humana, va trencar tots els motlles. Pensem que en uns moments en 
què la societat, la nostra cultura i el nostre país afronten reptes difícils és important tenir en compte 
la tasca de les persones que ens varen precedir. Perquè la Mallorca actual no seria igual sense el 
compromís de gent tant valuosa i generosa com Josep Maria Llompart, que va iniciar el camí de 
recuperació de la nostra identitat cultural. 
 
Per tot això, UIA proposa a l’Ajuntament d’Artà que adopti els següents 
 
ACORDS: 
 
1. Unir-se, l’Ajuntament d’Artà, a la celebració de l’Any Josep Maria Llompart que va declarar el 
Consell de Mallorca a tot el territori de Mallorca. 
 
2. Participar, commemorar i reconèixer la figura i la trajectòria de l’escriptor i activista mallorquí 
Josep Maria Llompart. 
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3. Impulsar activitats (conferències, exposicions, rutes literàries, etc.) per difondre en els centres 
educatius i públic en general.>> 
 
La regidora del PSOE, Sra. Ginard, diu que està clar que aquesta figura és molt important. Diu que 
estan d’acord amb la moció; no obstant això, diu que presenten una esmena al punt tercer de la part 
dispositiva, que hauria de quedar redactat de la manera següent: 
 
<<3. Impulsar les activitats organitzades pel Consell de Mallorca per difondre en els centres 
educatius i públic en general.>> 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que està a favor de la moció. Opina que aniria bé fer una altra 
moció per al Pare Llinàs. 
 
La regidora d’UIA, Sra. Santandreu, diu que accepten l’esmena formulada per la regidora del 
PSOE, Sra. Ginard. 
 
Seguidament, els reunits acorden, per unanimitat: 
 
1. Unir-se, l’Ajuntament d’Artà, a la celebració de l’Any Josep Maria Llompart que va declarar el 
Consell de Mallorca a tot el territori de Mallorca. 
 
2. Participar, commemorar i reconèixer la figura i la trajectòria de l’escriptor i activista mallorquí 
Josep Maria Llompart. 
 
3. Impulsar les activitats organitzades pel Consell de Mallorca per difondre en els centres educatius 
i públic en general. 
 
 
8. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA per a 
l’organització de les I Jornades d’Estudis Locals 
 
La regidora d’UIA, Sra. Santandreu, explica la moció, que, copiada literalment, diu: 
 
<<El municipi d’Artà i la Colònia sempre ha contat amb persones entregades i preocupades pel seu 
passat i pel seu llegat. Ajuda el fet que la nostra població és, a més, rica en patrimoni tant històric i 
cultural com físic i geogràfic. 
 
Sempre ha estat la intenció d’UIA, a l’igual que, entenem, la de la resta de formacions polítiques, la 
transmissió a les noves generacions d’aquest llegat. 
 
Diverses poblacions dels nostres voltants conten en el seu calendari amb l’organització de jornades 
d’estudis locals dissenyades especialment per a l’estudi, l’anàlisi i la difusió d’aspectes de caire 
històric, patrimonial, cultural, social, geogràfic, etc. Poblacions com Manacor (10a edició duita a 
terme els dies 13 i 14 del present mes), Son Servera (1a edició, a l’abril del 2017) o Porreres (6a 
edició, 26 d’abril de 2017), etc., en són alguns exemples. 
 
L’organització d’aquestes jornades és, a més, una oportunitat per al jovent investigador d’iniciar-se 
no només en la pràctica investigadora sinó, a més, participar activament en la vida cultural del 
municipi. 
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És, per tot això, i en compliment del programa electoral d’UIA i d’acord amb la proposta que 
presentàrem els Independents per als pressuposts de 2018 i que el consistori aprovà al novembre de 
2017, que tenim a bé realitzar la següent  
 
PROPOSTA D’ACORD: 
 
Instar el Consell Editorial Municipal a organitzar les I Jornades d’Estudis Locals.>> 
 
La regidora del PSOE, Sra. Ginard, diu que els pareix bé la moció. Comenta que seria interessant 
fer unes jornades sobre els franciscans als EUA, aprofitant que és l’aniversari de la fundació de Sant 
Antoni, a Texas. La regidora també diu que el Consell Editorial aprovarà fer les jornades 
proposades per UIA. 
 
A continuació, els reunits acorden, per unanimitat, instar el Consell Editorial Municipal a organitzar 
les I Jornades d’Estudis Locals. 
 
 
9. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA per fer el plenari 
ordinari de juny a la Colònia de Sant Pere 
 
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, diu que retira la moció. 
 
 
10. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de març de 2018 
 
A continuació, es dona compte de les resolucions de Batlia corresponents al mes de març de 2018. 
 
Seguidament, els reunits, per assentiment unànime, es donen per assabentats. 
 
 
11. Precs i preguntes 
 
La secretària informa que UIA i el PP han presentat escrits de precs i preguntes, els quals es 
llegeixen  a continuació. 
 
PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA UIA 
 
Precs 
 
- Demanam que es posin en marxa totes les mesures que ha anat exposant als diferents plenaris 
l’Equip de Govern pel que fa als excrements d’animals dipositats a la via pública. 

 
Resposta: D’acord. 
 
- Celebram, com tota la ciutadania de la Colònia, la inauguració del Centre Jove de la Colònia. 

 
Resposta: Gràcies. 
 
- Demanam que us estudieu eliminar el sentit de direcció de pujada del carrer de Llorenç Villalonga 
(quedant, així, només el de baixada), ja que hi ha embussos constantment i resulten perilloses les 
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maniobres que s’hi han de fer. 
 

Resposta: D’acord. 
 
- Volem transmetre l’enhorabona a la Biblioteca d’Artà per la convocatòria del concurs de creació 
literària i, al mateix temps, felicitar els guardonats i les guardonades. 

 
Resposta: D’acord. 
 
Hisenda 
 
- Ocupació de la via pública: a diferents plenaris hem insistit en què es delimités l’ocupació de la 
via pública dels locals situats a la plaça del Conqueridor. També vàrem dir que, abans que es tornés 
a ocupar, era convenient fer aquesta actuació. Ens vàreu contestar que ho faríeu. De moment, no 
n’hem vista cap. Com ho teniu previst fer? 
 
Resposta: Estam treballant en aquest tema; prest podrem fer les actuacions pertinents. 
 
- En data 13/02/2018 la Sindicatura de Comptes va sol·licitar la relació de convenis de 2017. Pel 
que fa als convenis superiors a 600.000 €, la presentació té uns terminis diferents, s’han complert 
aquests terminis? 

 
Resposta: Sí. 

 
- Ja s’ha contestat el requeriment que va fer la Sindicatura de Comptes dia 03/04/2018? 

 
Resposta: Sí, via correu electrònic. 

 
- Teniu ja una aproximació de la liquidació dels pressuposts de 2017? Si es que sí, quina? 

 
Resposta: Resultat pressupostari ajustat: 2.273.948,15 €. Romanent de tresoreria: 7.849.053,54 €. 

 
Infraestructures 
 
- En plenaris anteriors us hem fet arribar la queixa dels ciutadans envers el mobiliari urbà, 
especialment el del carrer de Ciutat. Ens vàreu dir que s’havien adquirit una sèrie d’elements. Quan 
es procedirà a la seva instal·lació? En el plenari anterior us demanàrem per una reclamació en 
relació a l’estat de l’enllumenat del carrer de Son Servera. En quin estat es troba la solució?  

 
Resposta: El mobiliari urbà està a punt d’arribar; estam pendents i ja ens agradaria tenir-ho 
instal·lat.  

 
Urbanisme 
 
- Sobre la illeta d’en Regalat: quines esmenes es varen presentar dia 03/04/2018 a la Comissió 
Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme? De quin expedient es tracta? 

 
Resposta: És la tramitació de les NS segons s’ha aprovat en plenari. 
 
Medi ambient 
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- En data 16 de març de 2018, l’empresa Gram va fer entrega de l’auditoria de l’empresa de 
recollida de residus i neteja viària. A quines conclusions arriba? 

 
Resposta: Tenc prevista una reunió amb Pere Soberats per estudiar-ho i arribar a les conclusions 
pertinents. 
 
- Hem comprovat que la recollida de residus comença abans de les 12 h. Qui ha autoritzat aquest 
canvi? Per què es comença abans si la gent sap que té fins a les 12 h de la nit per dipositar els 
residus a la porta?  

 
Resposta: No en teníem notícia, ho parlaré amb l’encarregat de la neteja. 
 
- Al mes de febrer el Consell de Mallorca va respondre les al·legacions que l’Ajuntament d’Artà 
havia fet al 2009 i al 2016 sobre la ruta del GR d’Artà a Lluc. En quin sentit ha respost a cada 
al·legació? 

 
Resposta: Al plenari de març ja vaig contestar aquesta pregunta. La resposta està disponible per a 
tothom al registre d’entrada núm. 1177, de 26 de febrer de 2018.  
 
Interior 
 
- L’any 2017 l’Equip de Govern presentà públicament l’estat del PAM. En diverses ocasions ho 
hem demanat i no s’han volgut fer declaracions públiques, dirigint-nos, a nosaltres i a la ciutadania, 
a la pàgina web de l’Ajuntament.  
 
· Per quin motiu no se n’ha fet una valoració pública de 2017? 
 
Resposta: No hem trobat data per poder fer aquesta reunió amb la ciutadania que l’any passat vàrem 
fer.  

 
· A quines conclusions ha arribat l’Equip de Govern dels resultats del PAM de 2017? 

 
Resposta: Si no vaig errat, les hi vaig fer arribar al plenari passat. 

 
· Us vàrem haver d’advertir que l’enllaç de la pàgina web no esta activitat, quin és l’ús que en fa del 
PAM l’equip de govern? 

 
Resposta: Ens serveix per veure l’estat dels compromisos que vàrem adquirir amb la ciutadania. 
 
- Com està la situació amb el personal del Punt Verd d’Artà? 

 
Resposta: A què es refereix ? 
 
- Com preveu l’Equip de Govern triar els dies festius per a 2019? 

 
Resposta: Ja estan triats. Us pas la proposta que va passar per JGL. 
 
Promoció econòmica 
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- Gabinet de Premsa: al plenari passat vàrem demanar unes qüestions sobre el contracte del Gabinet 
de Premsa. Les vàreu contestar. Però ens agradaria saber en què consisteixen aquests serveis? 

 
Resposta: Bàsicament dos: d’una banda, té com a objectiu informar la ciutadania dels diferents 
actes que es fan a l’Ajuntament; i, d’una altra banda, la gestió de les xarxes socials. 
 
- Registre de sortida 908, de data 03/04/2018: en què consisteix el contracte menor atorgat? A quina 
quantitat s’apuja aquest contracte? Amb quina empresa? 

 
Resposta: Aquest registre de sortida i data no corresponen a cap contracte menor. 
 
- Quantes sol·licituds de “paradetes” hi va haver per a la Fira Talaiòtica? 
 
- Fira Talaiòtica i Diada de Famílies en Xarxa. 
 
· Per què la regidora d’Educació no va fer res al respecte quan ella feia anys que proposava que 
totes les AMIPA d’Artà i la Colònia duguessin a terme actes juntes?  
· La regidora encarregada de la Fira no podria haver modificat la data d’aquesta i no trepitjar la 
feina de pares i mares dels quatre centres?  
· Quin ha estat el motiu d’aquesta falta de coordinació de l’Equip de Govern? 

 
Resposta: Les hi respondré totes juntes. Assumesc personalment aquesta errada de coordinació 
entre diferents àrees de l’Ajuntament. Vaig donar personalment les explicacions a tots els 
representants de les AMIPA que varen venir a la reunió que férem al Poliesportiu. Ho vaig dir per 
Ràdio Artà Municipal i també vaig donar, personalment, les explicacions al vostre grup municipal. 
Repetesc que és una errada meva i assumesc les conseqüències. 
 
- Al programa de la Fira Artalaiòtica hi havia data i lloc de l’esdeveniment. Als cartells de 
propaganda que es repartiren pel poble per fer-ne difusió no deia el lloc d’ubicació de la Fira, no era 
necessari?  
 
- Sabem què ha costat la Fira Artalaiòtica de 2018? 
 
- Tenint en compte el poc èxit de la Fira Artalaiòtica, amb índexs de participació inferiors a l’any 
anterior i un previsible augment de la inversió econòmica, se segueix plantejant la seva continuïtat? 

 
Resposta: Com l’any passat, us en farem arribar la valoració i el balanç. Em crida l’atenció que, 
sense haver passat per la fira ni aportar absolutament cap proposta ni cap idea, ja tengueu tan clares 
les conclusions.  
 

- A l’organització de la Fira des Peix de la Colònia de Sant Pere sembla que ha passat el mateix 
problema de coordinació. El cartell l’anuncia diumenge 29 d’abril, però hi va haver actes 
programats dissabte 28. 
 
· Per què hi ha programats actes el dissabte 28 d’abril, quan al cartell de la Fira només s’anuncia el 
diumenge 29?  

 
Resposta: Perquè es va decidir fer un cap de setmana d’activitats a la Colònia. La ciutadania, a 
diverses reunions que varen fer, decidiren aprofitar l’esdeveniment de la Fira per fer una sèrie 
d’actuacions relacionades amb el medi ambient i joventut. La Fira, tal com s’anunciava, va ser 
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diumenge 29.  
 
· Quin és el motiu d’aquesta descoordinació, deixeu-nos dir, constant entre les diverses regidories?   

 
Resposta: No crec que aquest punt sigui un tema de descoordinació. 

   
· Quina relació té la inauguració del Centre Jove de la Colònia amb la Fira des Peix? Per què es va 
escollir la data de 28 d’abril per fer la Fira des Peix a la Colònia de Sant Pere, coincidint amb la 
Mallorca 312 i que l’accés a la Colònia patiria restriccions? Creis que és una bona data? 

 
Resposta: Ho he explicat abans, la Fira havia de ser sols dia 29, però amb la ciutadania i entitats 
ciutadanes de la Colònia es va decidir també fer activitats el dissabte, entre les quals hi havia la 
inauguració del Centre Jove de la Colònia que, anteriorment, heu felicitat.  
 
Per cert, ja que ens feis les preguntes, vull aprofitar per dir que les activitats de dissabte varen tenir 
una gran participació i que tothom va poder gaudir de les activitats que es varen programar, entre 
les quals hi va haver la inauguració del Centre Jove. També la Fira d’ahir va tenir una gran 
repercussió i les valoracions són molt positives. Aprofit també per donar l’enhorabona a tota la 
ciutadania, a tot el teixit empresarial i a tot el personal de l’Ajuntament que va fer possible aquest 
cap de setmana d’actes a la Colònia i una menció especial a Pep Borràs. 
 
Esports 
 
- Com està el tema del marcador digital del Poliesportiu? 

 
Resposta: Estam esperant que arribi la consola. 

 
Cultura 
 
- Al plenari passat ens vàreu comunicar les diferents ubicacions de les “tan reclamades” escultures. 
Quan teniu previst ubicar-les? 

 
Resposta: Quan la Brigada pugui. Ells ja tenen les ubicacions. 
 
- Per què la senyalística de les obres al carrer Major de la Colònia està en castellà i no en català? 

 
Resposta: Ho comunicarem a l’empresa. 
 
Educació 
 
- Ja s’ha contestat a l’EAP de Llevant respecte de la sol·licitud de dues dependències per a la zona 
de Llevant a Artà? Què? Quan? 

 
Resposta: Sí, podrà disposar, almanco, d’un espai i a partir del mes de maig (RGS núm. 1039, de 19 
d’abril). 
 
- Referent a la donació que es va fer per a l’Escola de Música, ja s’ha contestat a la persona que la 
va fer? En quin sentit? Ja s’ha notificat a l’Escola de Música? 

 
Resposta: No, estan acabant de fer l’expedient, el professorat de l’Escola de Música ja ha decidit en 
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què vol invertir els diners i ara ja podrem comunicar a la persona que va fer la donació en què 
s’invertiran els diners. També volem agrair aquest gest. 
 
- Divendres 9 de març, dins les Jornades Municipis i Educació, es varen publicar els resultats, 
encara no definitius, d’un estudi encarregat pel Consell Escolar de Mallorca. L’estudi està basat en 
una enquesta que s’ha fet arribar als regidors d’Educació a través de la FELIB, si no anem errats. 
Artà era dels pocs que encara no l’havia contestada. Ja s’ha contestat? Quan? 

 
Resposta: Encara no ens han enviat l’enquesta. 
 
Colònia de Sant Pere 
 
- Plenari rere plenari venim demanant la neteja del solar annex al CEIP Rosa dels Vents de la 
Colònia de Sant Pere. Quan es farà la zonificació verda prevista? 
 
Resposta: Plenari rere plenari també li contestam la pregunta; el que no entenc és a què es refereix 
amb la “zonificació verda”? 
 
- En quina situació es troba el procés d’adjudicació de la construcció del tanatori, proposta 
guanyadora dels pressupostos participatius de 2017? 

 
Resposta: No hi ha procés d’adjudicació de la construcció perquè no tenim projecte encara. 
 
- Respecte a les obres en les voreres del carrer Major de la Colònia, per què han començat per on 
han començat? 

 
Resposta: Han començat pel carrer Major perquè volíem fer primer aquest tram, ja que entenem que 
molesta més a la ciutadania, per després anar cap al carrer de Sant Joan Evangelista i després, a la 
plaça de la Bassa d’en Fasol.  
 
- S’ha pensat en la repercussió que tendran les obres? Per què tot coincideix: Fira des Peix, obres a 
la Colònia, 312, Talaiòtica, Famílies en Xarxa, etc.? Per què la ciutadania té la impressió de 
descoordinació o manca de previsió? N’és conscient l’Equip de Govern de la imatge que s’està 
transmeten a la ciutadania? És, per això, que necessitam d’un gabinet de premsa? 

 
Resposta: Ho heu mesclat tot en aquesta pregunta. Crec que fer-se portaveu del que pensa la 
ciutadania és una mica agosarat. Tal volta la ciutadania també pot pensar que ja era hora que 
s’arreglessin els carrers de la Colònia de Sant Pere, que està bé que es posi en valor el patrimoni del 
nostre poble a través de l’Artalaiòtica i que la Colònia de Sant Pere tengui un centre jove i una fira 
que ajudi a la desestacionalització i que feia molt de temps que reclamava. Que podem millorar la 
coordinació, no li ho negaré, però d’apoderar-se de la veu de la ciutadania, no li puc admetre. 
 
 
PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL PP 
 
1. Ens poden dir quin grau de potabilitat té l’aigua de la depuradora que es tira al torrent des Millac? 
 
Resposta: Ara per ara, no tenc aquesta informació; la hi haurem de demanar.  
 
2. Ens poden dir quina és la taxa de nitrats a l’aigua que els diferents pous municipals subministren 
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a les cases del municipi? 
 
Resposta: Avui no ha estat possible, però si vol li puc fer còpies de les diferents analítiques del pous 
que es van fent de manera regular. 
 
3. Ens poden dir quin és el motiu pel qual s’ha retirat el dipòsit d’aigua de Son Morey per a 
l’helicòpter i camions autobomba? Pensen reposar-lo? 
 
Resposta: No ens han comunicat res. 
 
4. Ja han trobat nom per al nou carrer de la Colònia de Sant Pere? En cas afirmatiu, ens poden dir 
quin és? 
 
Resposta: No, encara no. 
 
5. Ens poden dir quan està previst que acabin les obres que es duen a terme a la Colònia de Sant 
Pere? 
 
Resposta: Dins el mes de maig. 
 
6. Ens poden dir per quin motiu es fan canvis de sentit a alguns carrers de la Colònia de Sant Pere? 
 
Resposta: Tot respon a les obres que es fan i a millorar la circulació a la Colònia. 
 
7. Vist que la pràctica totalitat dels edificis municipals, inclòs el de Ses Escoles, disposen de fibra 
òptica per connectar-se a Internet, quan podrà Ràdio Artà disposar d’aquest servei per millorar la 
seva feina? 
 
Resposta: Prest. 
 
8. Des de fa més de cinc mesos no hi ha tassons per al punt d’aigua del Viver d’Empreses i Ràdio 
Artà. Quan pensen posar-ne? 
 
Resposta: També hem de reposar aigua; ho comunicarem a l’empresa que fa aquesta tasca. 
 
9. Una de les demandes reiterades a totes les reunions de pressupostos participatius és la de crear 
llocs d’aparcament. Què pensen fer en aquest sentit? S’ha comprat algun solar? Quin? 
 
Resposta: Intentarem habilitar el màxim de places possibles; de moment, hem llogat cinc solars, dos 
a Artà, amb una superfície d’uns 500 metres quadrats on podran aparcar una vintena de cotxes, i els 
tres de la Colònia, que tenen una superfície de 600 metres quadrats i hi caben, més o manco, 25 
cotxes. Hi ha un contracte de lloguer de dos anys en cada un dels dos contractes. 
 
10. Una demanda de la barriada de Na Caragol fou posar reixats per a quan plou al carrer de Maria 
Ignàsia Morell, fa anys que els veïnats ho demanen. Quan es podrà solucionar? 
 
Resposta: No ho sé, el problema no es només posar els reixats, és conduir l’aigua. De moment, 
estam treballant en l’enllumenat públic d’aquesta zona. 
 
11. La FELIB fa uns cursets per al personal municipal sobre primers auxilis. Hi ha acudit algú del 
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personal de l’Ajuntament? 
 
Resposta: No, el que hem fet és pagar aquest curs al personal de Protecció Civil. 
 
12. Ens poden dir per quin motiu es va suspendre el segon certamen d’Arts Musicals de Gent Gran 
del Consell al Teatre? 
 
Resposta: Em primer lloc, no s’ha suspès, simplement es posposa fins a dia 10 de juny. També li 
vull informar que és un acte organitzat pel Consell de Mallorca des de fa uns anys i que enguany 
tenim la sort que hagin pensat en el nostre teatre per fer-la. 
 
13. Ens poden dir el motiu pel qual es va suspendre la visita al nostre municipi de la presidenta del 
Govern balear. Per a quan serà aquesta visita? 
 
Resposta: Segons ens han informat, es va suspendre per un tema d’agenda i no ens han dit quan 
vendrà. 
 
14. Ens poden dir quines actuacions ha fet o pensa fer l’Agència de Disciplina Urbanística del 
Consell de Mallorca al nostre municipi? 
 
Resposta: Està fent les actuacions que tenim signades en el Conveni. Els remetem les infraccions 
per disciplina urbanística en rústic i ells mateixos van fent algunes inspeccions. 
 
15. Nosaltres creim que serà adient l’ampliació de l’horari de les biblioteques municipals en època o 
temps d’exàmens. Pensen fer-ho? 
 
Resposta: L’horari de la biblioteca, des de fa molts d’anys, s’adequa al calendari escolar, així que sí.  
 
16. Hem vist per les xarxes socials com l’ajuntament ha posat papereres per recollir els excrements 
dels cans. Per a quan al nostre municipi? 
 
Resposta: No entenc la pregunta. 
 
17. Ja que hi ha un pressupost de més de quaranta mil euros per llevar les herbes de les voravies 
dels nostre municipi, per a quan s’haurà eliminat aquest problema? 
 
Resposta: Ja hi estan fent feina cada dia. 
 
18. Ens poden dir quantes actuacions o campanyes s’han fet contra el becut, la processionària, les 
serps, les rates i altres plagues? Quines? En cas negatiu, què pensen fer? 
 
Resposta: Contra el becut es varen fer campanyes informatives i ajuda en les cremes dins la mesura 
de les nostres possibilitats; quant a rates, ja duim dues campanyes de control amb una empresa 
especialitzada en els punts on tenim més problemes; sobre pins, hem fet el tractament fitosanitari als 
llocs amb més perill, sobretot, per a infants. 
 
19. Ens poden dir si ja s’ha demanat al Departament de Carreteres que facin netes les cunetes i els 
vorals del nostre municipi? 
 
Resposta: Els estan fent nets. 
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20. Quan estarà en funcionament la bassa des Racó? 
 
Resposta: Avui mateix hem aprovat una moció que el que fa és, precisament, demanar això. 
 
21. Ens poden dir quants de camins veïnals s’han fet nets aquest mes? 
 
Resposta: Cap. 
 
22. Ens poden dir quines actuacions, llevat del canvi de cartelleria, s’han fet al Parc de Bombers? 
 
Resposta: Que jo sàpiga, cap; però li puc informar que el Departament d’Urbanisme està a punt de 
donar una llicència sobre un projecte de reforma del Parc de Bombers i, una vegada que estigui 
llesta, es faran les obres. 
 
23. Ens poden dir quants d’equips de desfibril·lació s’han comprat i distribuït? 
 
Resposta: Encara, cap. 
 
24. Creuen vostès que la ciutadania del nostre municipi està assabentada degudament del trasllat de 
la Policia Local a l’edifici de l’lBAVl? 
 
Resposta: Sempre es pot millorar; ho publicarem a la nostra web, però fins la setmana passada 
encara es mantenia un petit servei a l’edifici antic. 
 
25. Acabada d’inaugurar l’obra de la plaça del Conqueridor i dels voltants, resulta que, segons una 
revista local, hi ha rajoles soltes. Què pensen fer al respecte? 
 
Resposta: S’ha informat l’empresa constructora i ho arreglarà. 
 
26. Ens poden dir en quin punt es troba el tema de les murades de Sant Salvador? 
 
Resposta: S’ha nomenat el ponent. 
 
27. Demanam que l’escrigui a la pàgina web de l’Ajuntament, la retransmissió de proves esportives, 
en vista que tenim un director esportiu. 
 
Resposta: Li comentarem. 
 
28. Creim adient que els rebuts de tombes i nínxols es facin per la part proporcional de la taxa a les 
persones que ho demanin. Pensen fer-ho? 
 
Resposta: De fet, si es demana, es pot fer un rebut per a cada propietari mentre quedi clar el 
percentatge de possessió de cadascú. 
 
29. Ens poden donar una valoració respecte a la Fira del Llibre? 
 
Resposta: Com sempre, molt positiva i molta participació, resultat de la bona feina que sempre s’ha 
fet des de la Biblioteca del nostre municipi. 
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30. Ens poden donar una valoració respecte a la Fira Artalaiòtica? Quin ha estat el seu cost? Quina 
ha estat l’assistència de gent? Quin ha estat el ressò que ha tengut als mitjans de comunicació? Es 
tornarà a fer? No creuen que, segons ens diuen, seria més adient fer-la un altre dia que no sigui 
dissabte, atès que a la Colònia de Sant Pere i a pobles de veïnat hi ha mercat? 
 
Resposta: En tenir el balanç de la Fira fet, el passarem com férem el passat any. 
 
3l. Ens poden dir si l’Ajuntament té pensat participar en els actes que suposam pensa fer la 
Fundació de la Revista Bellpuig el proper mes de maig, quan surti el número 1.000 d’aquesta revista 
local? 
 
Resposta: Els actuals redactors de la revista m’han manifestat la seva predisposició a fer qualsevol 
tipus d’acte, ja que el troben un esdeveniment molt important, però entenen que és la Fundació 
Revista Bellpuig qui ha d’encapçalar aquest esdeveniment. 
 
 
Acords 
 
1. Acordar, per unanimitat, essent tretze el nombre legal de membres del consistori i onze els 
assistents, aprovar l’acta de la sessió de 26 de febrer de 2018. 
 
2. Acordar, per unanimitat: 
2.1. Instar la Direcció General d’Agricultura a agilitzar totes les accions que permetin posar en 
funcionament aquesta infraestructura i que aquest estiu tots els membre de la comunitat de regants 
puguin regar amb aigua depurada. 
2.2. Instar la Direcció General d’Agricultura a convocar la Junta de la Comunitat de Regants en 
assemblea per explicar en quin estat està la posada en funcionament de la infraestructura esmentada. 
2.3. Instar la Direcció General d’Agricultura a fer totes les gestions pertinents perquè l’empresa 
pública TRAGSA arregli tots els desperfectes que hi ha als camins pels quals passen les canonades i 
que siguin derivats d’una mala execució del paviment, com per exemple al camí Vell de Sos 
Sanxos, al camí de na Verra, etc. 
 
3. Acordar, per 9 vots a favor (PSOE, PI, UIA i AA) i 1 abstenció (PP): 
3.1. Reiterar davant la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, el desig d’aquest 
ajuntament d’impulsar la protecció del parc natural de la península de Llevant com a eix per al 
desenvolupament social i econòmic sostenible del municipi. 
3.2. Instar la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, a impulsar sense més demora el 
procediment d’elaboració d’un nou PORN, ampliant la zona protegida, establint la corresponent 
zonificació i regulació d’usos i valorant, si s’escau, la possibilitat de fer activitats d’aventura. 
3.3. Instar la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, a establir, al futur decret 
d’ampliació del parc natural de Llevant en les dimensions sol·licitades per aquest Ajuntament en 
ocasió del Ple d’octubre de 2016, amb especial celeritat pel que fa a les finques públiques des Racó, 
sa Duaia i es Canons, un termini màxim d’un any per dotar-lo del PRUG corresponent i així regular, 
convenientment i amb suficient detall, l’ús públic compatible amb la conservació.  
3.4. Instar la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, a impulsar sense més demora la 
redacció i l’aprovació dels molt endarrerits plans de gestió de les ZEC presents al territori del 
municipi d’Artà. 
 
4. Acordar, per unanimitat: 
4.1. Aprovar la Declaració institucional de solidaritat i de suport als bombers sevillans Manuel 
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Blanco, José Enrique Rodríguez i Julio Latorre, de la ONG PROEM-AID, per la seva tasca 
humanitària realitzant operacions de rescat i salvament a l’illa de Lesbos (Grècia). 
4.2. Manifestar la plena confiança en la innocència d’aquests funcionaris de la Diputació de Sevilla. 
4.3. Reconèixer la utilitat i el caràcter humanitari de l’ONG PROEM-AID com a organització 
constituïda per professionals de les emergències que presten el seu treball de manera voluntària i 
altruista. Reconèixer, també, que aquesta associació, juntament amb moltes altres, contribueixen en 
l’àmbit internacional en les tasques de salvament d’homes, dones i infants en circumstàncies 
extremes i que no són mereixedores de la criminalització de què són objecte, actualment i 
desgraciadament, en aquest i en altres casos semblants: es tractaria per això i sense cap gènere de 
dubtes, de tasques humanitàries, a l’efecte de l’exempció de responsabilitats criminals a les quals fa 
explícita referència la Directiva europea de facilitació. 
4.4. Desitjar, més enllà del reconeixement que suposa el compliment del deure irrenunciable de 
socors a nàufrags –sigui quin sigui l’estatut jurídic que aquests tenguin o al qual aspirin– que quedi 
acreditada públicament la tasca dels tres bombers andalusos i la seva ONG, la reiteració de la 
infrangible convicció municipal en el dret que assisteix qualsevol sol·licitant d’asil, refugi o altra 
forma de protecció internacional subsidiària, de sol·licitar aquest estatut en les condicions que 
estableixen els convenis internacionals. 
4.5. Manifestar, per tots aquests motius, el ple i absolut convenciment de la innocència dels tres 
encausats per la justícia grega respecte dels càrrecs que, injustament, se’ls imputen, oferint-los amb 
el més ferm suport i solidaritat. 
4.6. Donar trasllat d’aquesta declaració a l’ONG PROEM-AID per a què la faci valer davant les 
institucions governamentals que trobin adients. 
 
5. Acordar, per 6 vots a favor (PSOE i PI), 4 vots en contra (UIA i AA) i 1 abstenció (PP), canviar 
l’horari de les sessions plenàries en els mesos de maig a setembre, de les 20 hores a les 18 hores. 
 
6. Acordar, per 10 vots a favor (PSOE, PI, UIA i AA) i 1 abstenció (PP): 
6.1. Iniciar el procés d’adhesió a l’Estratègia de promoció de la salut local i prevenció en el Sistema 
Nacional de Salut, aprovada en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 18 de 
desembre de 2013, i acordar l’enviament del compromís d’adhesió en el format establert pel 
Ministeri. 
6.2. Elaborar una estratègia local de promoció i protecció de la salut, tenint en compte la 
importància dels determinants de salut des de l’acció local, que contingui el conjunt de mesures 
dirigides a la promoció i la protecció de la salut de totes les persones, així com la incorporació de 
l’impacte en la salut de totes les polítiques locals, facilitant hàbits de vida saludable amb 
instal·lacions per a la pràctica d’exercici físic i l’esport, la qualitat del medi ambient urbà, 
l’habitatge o la inclusió social. 
6.3. Dirigir-se al Govern d’Espanya a fi que promogui la derogació del Reial decret llei 16/2012, de 
20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar 
la qualitat i la seguretat de les seves prestacions, per a la recuperació de la cobertura universal de la 
protecció de la salut i l’accés a l’assistència sanitària com a dret de la ciutadania. 
 
7. Acordar, per unanimitat: 
7.1. Unir-se, l’Ajuntament d’Artà, a la celebració de l’Any Josep Maria Llompart que va declarar el 
Consell de Mallorca a tot el territori de Mallorca. 
7.2. Participar, commemorar i reconèixer la figura i la trajectòria de l’escriptor i activista mallorquí 
Josep Maria Llompart. 
7.3. Impulsar les activitats organitzades pel Consell de Mallorca per difondre en els centres 
educatius i públic en general. 
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8. Acordar, per unanimitat, instar el Consell Editorial Municipal a organitzar les I Jornades 
d’Estudis Locals. 
 
 
El batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària       Vist i plau 

El batle 
 
 


