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

ordinari
25 de juny de 2018
18 hores
sala de sessions de l’Ajuntament d’Artà

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

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

Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza, secretària
Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 28 de maig de 2018.
2. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdits 9/2018.
3. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA relativa a la
internalització dels serveis educatius oferts per Aixa, SC.
4. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA relativa a la creació de
rutes senderistes en els camins públics del municipi.
5. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA relativa a la prevenció
de residus: prohibició de les bosses de plàstic d’un sol ús.
6. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de maig de 2018.
7. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 28 de maig 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 28 de
maig 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 tretze
els assistents, aprovar l’acta de la sessió de 28 de maig de 2018.
2. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdits 9/2018
El portaveu del PI, Sr. Gili, explica el punt, que, copiat literalment, diu:
<<En relació amb l’expedient relatiu a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits
núm. 9/2018 del pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit,
per a l’aplicació del superàvit pressupostari amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses
generals i de conformitat amb allò que estableix l’article 175 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, emet l’informe proposta en base als següents
ANTECEDENTS DE FET
1. Atesa la possibilitat d’aplicar el superàvit pressupostari en l’exercici 2017 al finançament
d’inversions financerament sostenibles, mitjançant la Provisió de Batlia es va incoar expedient per a
la concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
2. Seguidament, es va emetre l’informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a
seguir.
3. També s’ha emès l’informe d’Intervenció, en què es posa de manifest el compliment dels
requisits de la disposició addicional sisena així com l’import del superàvit, susceptible d’aplicació
com a màxim, a les destinacions alternatives, que ascendeix a 238.282,17 euros.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l’assumpte és la següent:
- Els articles 169, 170, 172, 177, 182 i disposició addicional setzena del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
- Els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el capítol I del
títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de
pressupostos.
- Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21, 23, 32 i disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
- L’article 16 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat pressupostària, en la seva
aplicació a les entitats locals.
- El Reglament de la Unió Europea núm. 2223/96, relatiu al Sistema Europeu de Comptes
Nacionals i Regionals (SEC-95).
- L’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
- L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de pressupostos de
les entitats locals.
- Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les
comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic.
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- Reial decret llei 1/2018, de 23 de març, pel qual es prorroga per a 2018 el destí del superàvit de les
corporacions locals per a inversions financerament sostenibles i es modifica l’àmbit objectiu
d’aquestes.
Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la legislació
aplicable i el Ple procedeix a la seva aprovació inicial de conformitat amb el que disposa l’article
177.2 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, i l’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
Per això, d’acord amb el que estableix l’article 175 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
qui subscriu eleva la següent
PROPOSTA D’ACORD:
1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 9/2018 del pressupost en vigor,
en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per a l’aplicació del superàvit
pressupostari amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals, el detall del qual és el
següent:
Els imports aplicats a les diferents destinacions en base a l’informe d’Intervenció són:
- Inversions financerament sostenibles: 238.282,17 euros.
El resum de les aplicacions pressupostàries a què es destinarà el superàvit pressupostari, segons allò
que estableix l’apartat anterior, serà el següent:
Altes en aplicacions de despeses
SUPLEMENT DE CRÈDIT
Apl. pressup.
Descripció
1611 62301 01
Proveïment i distribució d’aigua. Inversió en
noves infraestructures i béns destinats a l’ús
general.
4321 62900 01
Turisme. Altres inversions noves associades al
funcionament dels serveis
4540 61900 01
Camins. Altres inversions. Reposició
d’infraestructures
9331 63200 01
Gestió del patrimoni. Inversió. Reposició
associada al funcionament dels serveis
Total suplement de crèdit
CRÈDIT EXTRAORDINARI
Apl. pressup.
Descripció
3421 63200 02
Poliesportiu. Inversió. Reposició en edificis i
altres construccions
Total de crèdit extraordinari

Increment
71.357,49
60.000,00
15.000,00
66.832,30
213.189,79
Increment
25.092,38
25.092,38

Total de l’increment de la modificació: 238.282,17 €.
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Altes en aplicacions d’ingressos
Apl. pressup.
Descripció
870 00
Romanent de tresoreria despeses generals
Total

Increment
238.282,17
238.282,17

2. Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
per un termini de quinze dies, durant els quals les persones interessades el podran examinar i
presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant
el termini esmentat no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini
d’un mes per resoldre-les.>>
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, diu que no tenien tota la informació a les comissions
informatives. Diu que entenen que aquesta modificació és per fer parxes. Considera interessant el
tema que ha explicat el portaveu d’El PI, Sr. Gili, referent a la cooperativa, però no està totalment
definit. Opina que s’estan mobilitzant uns recursos sense saber massa bé què es farà.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que hi ha coses que són necessàries i que no ho veu malament.
El portaveu d’El PI, Sr. Gili, explica que dur ara aquest expedient és per tenir temps per executarho. A més, diu que, si una partida no es gasta, passarà a l’any següent.
Seguidament, els reunits acorden, per 7 vots a favor (PSOE, PI i AA), 1 abstenció (PP) i 5 vots en
contra (UIA):
1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 9/2018 del pressupost en vigor,
en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per a l’aplicació del superàvit
pressupostari amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals, el detall del qual és el
següent:
Els imports aplicats a les diferents destinacions en base a l’informe d’Intervenció són:
- Inversions financerament sostenibles: 238.282,17 euros.
El resum de les aplicacions pressupostàries a què es destinarà el superàvit pressupostari, segons allò
que estableix l’apartat anterior, serà el següent:
Altes en aplicacions de despeses
SUPLEMENT DE CRÈDIT
Apl. pressup.
Descripció
1611 62301 01
Proveïment i distribució d’aigua. Inversió en
noves infraestructures i béns destinats a l’ús
general.
4321 62900 01
Turisme. Altres inversions noves associades al
funcionament dels serveis
4540 61900 01
Camins. Altres inversions. Reposició
d’infraestructures
9331 63200 01
Gestió del patrimoni. Inversió. Reposició
associada al funcionament dels serveis

Increment
71.357,49
60.000,00
15.000,00
66.832,30
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Total suplement de crèdit
CRÈDIT EXTRAORDINARI
Apl. pressup.
Descripció
3421 63200 02
Poliesportiu. Inversió. Reposició en edificis i
altres construccions
Total de crèdit extraordinari

213.189,79
Increment
25.092,38
25.092,38

Total de l’increment de la modificació: 238.282,17 €.
Altes en aplicacions d’ingressos
Apl. pressup.
Descripció
870 00
Romanent de tresoreria despeses generals
Total

Increment
238.282,17
238.282,17

2. Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
per un termini de quinze dies, durant els quals les persones interessades el podran examinar i
presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant
el termini esmentat no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini
d’un mes per resoldre-les.
3. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA relativa a la
internalització dels serveis educatius oferts per Aixa, SC
El regidor d’UIA, Sr. Arnandis, explica la moció, que, copiada literalment, diu:
<<Artà compta amb dues escoletes d’educació infantil de primer cicle (de 0 a 3 anys) de titularitat
municipal que s’integren en la Xarxa d’Escoletes Públiques de les Illes Balears de la Conselleria
d’Educació. L’EI Estrella de Mar està ubicada a la Colònia de Sant Pere i l’EI Pou de sa Lluna, al
nucli urbà d’Artà. El servei educatiu està gestionat per la Cooperativa Aixa, SC, que en té la
concessió des de l’any 2001, any en què es va treure a concurs per primera vegada.
L’estabilitat de la plantilla, integrada en la seva totalitat per educadores/treballadores del municipi,
ha afavorit el fet que els serveis oferts per Aixa, SC, comptin amb l’aprovació, vistiplau i
reconeixement de tota la comunitat educativa municipal.
Les escoletes municipals han esdevingut un referent en matèria d’innovació pedagògica gràcies,
entre d’altres, al seu projecte de centre, a l’atenció a la diversitat o al pla d’acollida i adaptació.
Són aquests els principals indicadors que, no només, han fonamentat el seu servei a Artà i a la
Colònia al llarg dels darrers anys, sinó que, a més, els han donat els vots de diferència i qualitat en
concursos en municipis veïns.
Aquesta concessió, però, acabava el 30 de juny de 2018 i, per aquest motiu, es va iniciar el procés
d’adjudicació del servei d’escoletes municipals. I així es va publicar al BOIB de 28 d’abril de 2018,
amb unes bases dissenyades pel personal de l’Ajuntament amb el vistiplau de tots els representants
polítics i aprovat per la Junta de Govern Local el 25 d’abril de 2018.
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Segons aquest procediment, el termini acabava el 7 de maig a les 13 hores, moment en el qual
només es presentà una empresa (Lireba Serveis Integrats). Aixa, SCL, al·lega, no per escrit en
primera instància, defectes de procediment i no presenta la seva oferta.
Aquest fet provoca una alarma social al municipi ja que, com ja s’ha dit, el grau de satisfacció amb
Aixa, SCL, és molt alt i el poble no entén els motius pels quals no s’ha presentat. L’alarma també
ve donada perquè Lireba sí ha guanyat el concurs a altres municipis amb un caire més
economicoadministratiu que no pas educatiu, ja que el gros de la seva oferta radica en el model de
gestió econòmica més que en l’educatiu.
Seguint en el procediment, dijous 10 de maig, a les 11 h, es procedeix a l’obertura de l’única oferta i
se segueix amb el procediment reglamentari.
En data 17 de maig de 2018 Aixa, SCL, presenta una reclamació argumentant una infracció no
esmenable de les normes de preparació del contracte. La Junta de Govern Local actua amb rapidesa
i el 18 de maig desestima l’expedient de contractació de gestió del servei públic d’atenció a la
primera infància del terme municipal d’Artà.
UIA, en la moció presentada al plenari d’octubre de 2017, ja advertia que aquest risc el podien
córrer els serveis educatius del nostre municipi.
Aquest risc continua i UIA considera que ha arribat el moment que les autoritats municipals
decideixin si el volen córrer o evitar, assumint com seu i incorporant-lo a l’equip municipal.
Per aquests motius, Unió d’Independents d’Artà presenta al Ple per a la seva aprovació els següents
ACORDS:
1. Internalitzar els serveis educatius que actualment ofereix Aixa, SCL, serveis que passarien a la
gestió pública municipal en mans de l’Ajuntament d’Artà.
2. Negociar amb Aixa, SCL, les condicions laborals (de personal i econòmiques) per garantir la
continuïtat en el servei de qualitat i satisfacció de la comunitat educativa municipal.>>
El Sr. Arnandis diu que ja es va presentar aquesta moció l’any 2017.
La regidora d’Educació, Sra. Sureda, diu que no està molt clar el fet que aquest servei es pugui
internalitzar. Diu què va demanar, a les comissions informatives, que es deixàs aquest punt damunt
la taula i convocar una junta de portaveus per xerrar àmpliament d’aquest tema. A part, diu la
regidora d’El PI, Sra. Sureda, s’ha presentat en aquest Ajuntament una sol·licitud presentada per
505 signatures de la ciutadania, en la qual demanen que es tengui en compte una sèrie de punts en
l’elaboració dels plecs; per tant, no donaran suport a aquesta moció, atesos els dubtes legals sobre
aquest tema.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que donarà suport a la moció; diu que, després del que ha
ocorregut en aquest tema, hi votarà a favor. A més, diu que fa uns anys es va fer i va votar a favor
de la internalització del Teatre Municipal.
El regidor d’UIA, Sr. Arnandis, agraeix al portaveu del PP el seu vot a favor de la moció.
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La regidora d’Educació, Sra. Sureda, opina que hi ha una incongruència en els dos punts de la part
dispositiva de la moció. En relació al tema del Teatre Municipal, diu al portaveu del PP que no és el
mateix supòsit.
La portaveu d’AA, Sra. Comas, planteja el tema de la plataforma de 0 a 3 anys i de la possibilitat
que aquest tema sigui de competència del Govern balear. Opina que és una proposta arbitrària. A
més, la Sra. Comas diu que s’ha presentat una sol·licitud per part de 505 signatures de la ciutadania,
en la qual demanen l’elaboració d’uns plecs.
El regidor d’UIA, Sr. Arnandis, comenta que el tema de la plataforma de 0 a 3 anys està en una fase
inicial i que quan arribi serà a molt llarg termini; opina que es necessita donar una resposta ja.
La regidora d’Educació, Sra. Sureda, diu que les conclusions de part d’Educació del Govern de les
Illes Balears, en el cas d’arribar a un consens, seran que la competència de l’educació de 0 a 3 anys
correspondrà al Govern balear.
Tot seguit, es vota la moció, la qual, per 6 vots a favor (UIA i PP) i 7 vots en contra (PSOE, PI i
AA), no s’aprova per manca de quòrum en la votació.
4. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA relativa a la
creació de rutes senderistes en els camins públics del municipi
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, explica la moció, que, copiada literalment, diu:
<<L’Ajuntament d’Artà té aprovat un catàleg de camins públics que recull un total de 86 camins
documentats i inventariats. Amb la documentació que l’acompanya, hi ha els mapes d’aquests
camins. La riquesa patrimonial que suposen els diferents elements que es troben a la xarxa viària
del terme municipal d’Artà fa aconsellable que es preservin les característiques més significatives
dels camins (empedrats, parets, fonts, amplària...) i, per aquest motiu, la seva divulgació per
aconseguir-ne un ús ple i, de retruc, el seu manteniment, han de ser un objectiu bàsic de la
corporació.
La setmana passada el Parlament de les Illes Balears va prendre en consideració la tramitació de la
Llei de camins que ha proposat el Consell de Mallorca i que pretén donar un impuls definitiu a la
recuperació, manteniment i conservació dels camins públics a les illes, i, a partir d’això, que puguin
ser utilitzats per la ciutadania, com ho eren antany.
La ciutadania artanenca ha de tenir el dret de conèixer i recuperar l’ús dels camins i per això
l’Ajuntament n’ha de fer la corresponent difusió. A més, també podria ser utilitzat com un recurs
turístic, per fomentar un producte turístic que cerca el contacte amb la naturalesa a través de
passejades per camins que travessen el municipi lluny dels renous i les massificacions.
Hi ha exemples d’altres municipis que ja estan fent feina en aquest sentit. I, en aquesta línia,
Capdepera, veí nostre, n’és un exemple, ja que ha definit 16 rutes senderistes diferents pels seus
camins públics. I no només per les muntanyes, sinó també pel pla, amb nivells d’exigència
diferents.
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En el nostre municipi, on està ubicat el Parc de Llevant, ja hi ha molts de camins i rutes que estan
senyalitzats perquè transcorren pel Parc. Aprofitar la mateixa senyalística ajudaria a unificar les
marques que indiquen els recorreguts.
Per aquests motius, Unió d’Independents d’Artà presenta al Ple per a la seva aprovació els següents
ACORDS:
1. Utilitzar el mapa dels camins inventariats del Catàleg de camins del terme municipal d’Artà per
crear un mapa de rutes senderistes.
2. Senyalitzar, si és possible amb el mateix format que ja utilitza el Parc Natural, aquestes rutes
senderistes.
3. Confeccionar un mapa que contengui aquestes rutes per ser repartit entre les persones
usuàries.>>
El portaveu d’El PI, Sr. Gili, diu que l’Ajuntament fa anys que fa feina sobre aquest tema. Abans de
l’Ajuntament de Capdepera, explica el Sr. Gili, l’Ajuntament tenia ja aquesta feina feta, feina que
està molt avançada. En relació a la senyalística, opina que la de Capdepera no és la millor. Diu que
aquesta moció queda reduïda a l’àmbit només del municipi d’Artà, no als municipis de la comarca.
Diu que el que es proposa en la moció està fet, per això, diu que votaran en contra de la moció.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que no veu malament la moció. Opina que han de ser camins
que tenguin sortida per fer una ruta. Diu que li agraden aquestes rutes si es fan bé. Considera que, si
es fan aquestes rutes, abans els camins s’han de desbrossar. Diu que votarà a favor si es fa bé.
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, diu que el fet que a les comissions informatives no es tengui tota
la documentació fa que no es puguin presentar bé les mocions. Explica que amb aquesta moció es fa
una passa més i que no es fa per criticar la feina feta; opina que és una passa important que els cinc
municipis de la comarca es posin a fer feina junts, com ha explicat el portaveu d’El PI, Sr. Gili.
A continuació, el portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, diu que deixa la moció damunt la taula.
5. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA relativa a la
prevenció de residus: prohibició de les bosses de plàstic d’un sol ús
La regidora d’UIA, Sra. Maria, llegeix la moció, que, copiada literalment, diu:
<<Vivim rodejats de plàstics, i la bossa de plàstic d’un sol ús és un símbol emblemàtic de la cultura
d’usar i tirar, de l’abús dels recursos. A la Unió Europea la mitjana de consum de bosses de plàstic
és de 176 bosses per persona i any. Hem de començar a aplicar mesures per reduir el seu ús.
Tothom és ben conscient que aquesta cultura i aquestes pràctiques del malbaratament han d’acabar.
El consum responsable s’ha d’imposar, i nosaltres que vivim a una illa no podem posposar-ho més.
Actualment, les bosses de plàstic suposen un problema mediambiental de primer ordre: tarden
centenars d’anys en descompondre’s de forma natural, generen problemes en el clavegueram, en els
cursos d’aigua i danyen la fauna marina. Cada bossa en la seva fabricació emet uns 4 grams de CO2
que contribueixen al canvi climàtic. Els plàstics són per sempre, tarden entre 100 i 400 anys en
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degradar-se. A diferència de la matèria orgànica, el plàstic no “desapareix” mai en la naturalesa i
s’acumula en el medi ambient, i en particular en els oceans. A Mallorca estimam la terra, la mar, les
platges..., però sovint les veim cobertes de plàstics, que provenen de les nostres pròpies mans, de les
nostres accions.
Però els efectes no només són visuals. Quan el plàstic arriba a la mar, la llum solar, l’aigua salada i
les onades els desintegren en fragments diminuts. La fauna marina, peixos o larves, acaben menjant
aquests plàstics diminuts, pensant que és zooplàncton, el seu aliment natural. A més de l’efecte
pervers pel medi marí, ens podem acabar menjant la bossa de plàstic que hem tirat, literalment.
L’efecte bumerang està servit. La contaminació és un problema d’anada i tornada.
A més a més, Artà viu cara a la mar, on el turisme i l’ús social del litoral és molt important. Per
això, és fonamental reduir la contaminació de les nostres aigües i evitar els efectes ambientals de la
presència de plàstics a les nostres costes. Alguns dels nostres veïns marítims ja han fet passes
endavant. El Marroc i França ja han prohibit les bosses d’un sol ús i Formentera en va ser pionera a
l’Estat, prohibint-les el 2014.
La normativa europea ens obliga a implantar mesures els propers anys per reduir les bosses de
plàstic lleugeres, d’un sol ús (Directiva europea 2015/720 del Parlament Europeu i del Consell
d’abril de 2015, per la qual es modifica la Directiva 94/62/CE, en referència a la reducció del
consum de bosses de plàstic lleugeres). Per tant, els ajuntaments tenim l’obligació, no sols ètica,
sinó també legal, de prendre partit per reduir-les.
La llei estatal de residus (Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats) també ens
remet, a totes les administracions, a posar en marxa mesures i plans de prevenció de residus, és a
dir, a reduir el nombre de residus que produïm, i els plàstics n’és un d’ells.
La cooperació entre el sector comercial i l’Ajuntament ha de ser un eix clau per treballar la
prevenció de residus. Eliminar les bosses de plàstic lleugeres i d’un sol ús que es reparteixen als
establiments comercials té efectes positius per a tothom. Incrementam les bones pràctiques en favor
del medi ambient i implicam la societat en la prevenció de residus. Per altra banda, el sector
comercial, amb aquesta pràctica sostenible, se sumaria activament a la protecció del medi ambient,
essent un sector econòmic de referència, tant per a veïns com per a visitants del municipi.
Per tots aquests motius, Unió Independents d’Artà proposa al Ple de l’Ajuntament que adopti el
següent
ACORD:
1. Instar l’Equip de Govern a actualitzar la normativa municipal sobre residus i incorporar-hi el
següent:
a) Plans de prevenció de residus per tal de reduir la quantitat de residus que es generen al municipi.
b) Prohibició, de forma immediata, del vidre a les platges del municipi, per garantir la seguretat i
protegir el medi ambient.
c) Prohibició de les bosses de plàstic d’un sol ús (lleugeres, especificar que són les que es
distribueixen en els establiments i comerços) i desenvolupament al 2018 d’un pla de transició per
eliminar les bosses de plàstic no compostables i implantar les bosses compostables, biodegradables,
de paper o altres d’ecològiques. Aquest pla de transició serà consensuat amb el sector comercial.
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d) Millora i augment de mesures i accions d’educació i implicació social envers la bona gestió dels
residus de veïns, empreses i administració pública.>>
La portaveu d’AA, Sra. Comas, diu que en les comissions informatives ja va avançar una sèrie
d’objeccions. Explica que una moció semblant, a instància d’UIA, ja es va aprovar pel Ple de
l’Ajuntament, amb una sèrie d’acords que s’estan desenvolupant. Diu que es tracta d’una moció
calcada a la presentada en el Ple de l’any 2016, quan hi ha hagut modificacions per una llei del
Govern balear.
En relació al tema de la prohibició que assenyala el punt c de la part dispositiva, diu que no es pot
prohibir quan no hi ha normativa per fer-ho; a més, discuteixen que no tenen ni personal ni
procediment sancionador per instruir-ho, quan s’utilitzen les bosses de plàstic per part dels
comerços. La Sra. Comas explica que el Govern balear fa un procés de reducció de residus per a
l’any 2020; diu que aquesta moció no té res a veure amb la modificació de la llei de residus del
Govern balear. A més, diu que s’insta l’Ajuntament a fer dues coses que ja s’estan fent. Informa que
la setmana passada la Junta de Govern Local va aprovar un pressupost per dur a terme un programa
de gestió i prevenció de residus. Finalment, diu que la mateixa llei del Govern balear planteja un
termini d’un any per poder arribar a utilitzar les bosses de paper.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, comenta que no fa molts d’anys hi va haver el mateix problema per
l’ús de les bosses de paper. Opina que, als comerços, en lloc de prohibir, se’ls ha d’incentivar, per
passar d’un material a un altre. En relació al punt b de la part dispositiva, referent a prohibir l’ús de
vidre a les platges del municipi, opina que l’ús de vidre no només ha d’estar prohibit a les platges,
sinó a la natura. També comenta que s’hauria d’investigar un material que es pugui reciclar
fàcilment. Demana què és fa amb el plàstic que es recicla a Artà; i també diu que s’hauria
d’investigar a on es va aquest plàstic que es recicla.
La regidora d’El PI, Sra. Sureda, diu que tornen a presentar la moció. En relació a la normativa del
Consell de Mallorca, diu que és a llarg termini. Diu que hi ha dos punts de la moció sobre els quals
sap que s’ha fet molta de feina. Opina que s’hauria de xerrar amb els comerços sobre aquest tema
de les bosses de plàstic. Quant a prohibir l’ús del vidre, no només a les platges, sinó a la natura,
també hi està d’acord, però diu que no tenen tant de personal per vigilar-ho.
La portaveu d’AA, Sra. Comas, els demana que parlin amb la Conselleria de Medi Ambient o amb
la tècnica de medi ambient municipal. Diu que no tenen eines per prohibir l’ús de les bosses de
plàstic.
La regidora d’UIA, Sra. Maria, diu que poden llevar dos punts de la part dispositiva, perquè ja s’hi
està fent feina.
Tot seguit, es vota la moció, la qual, per 5 vots a favor (UIA) i 8 vots en contra (PSOE, PI, AA i
PP), no s’aprova per manca de quòrum en la votació.
6. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de maig de 2018
A continuació, es dona compte de les resolucions de Batlia corresponents al mes de maig de 2018.
Seguidament, els reunits, per assentiment unànime, es donen per assabentats.
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[Essent les 18.55 h, el batle i la regidora d’UIA, Sra. Moreno, s’absenten de la sessió.
A continuació, presideix la sessió el primer tinent de batle, Sr. Gili.]
6. 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 en quin punt es troba el recurs sobre les murades de Sant Salvador?
Resposta: Com vaig informar-li dijous, tenim una sentència favorable a l’Ajuntament; la propietat
pública de les murades i dels patis interiors retorna a l’Ajuntament d’Artà.
2. Atès que al plenari de juny de 2017 i a d’altres de 2018 hem demanat per a quan s’arreglaria el
mur de Ses Pesqueres, tornam a demanar quan s’arreglarà.
Resposta: Ja li vaig contestar que el mur no era de propietat municipal.
3. Ens poden dir per quin motiu a la plaça de l’IBAVI es va instal·lar el circ, llevant un grapat
d’aparcaments i si aquesta decisió que prengueren es va consultar amb els veïnats?
Resposta: El circ hi va estar dos dies i és una activitat totalment regulada. Teníem una petició per
part de l’empresa del circ i l’acceptàrem. Efectivament, no consultàrem als veïnats aquest fet.
4. Aquest grup creu que no aniria malament fer o ampliar aparcaments per a vehicles al mur de
l’estació del tren, què en pensen?
Resposta: Tots sabem de la manca d’aparcaments al nostre poble; del que no estic segur, sense
descartar res, és que el fossat de la via del tren sigui l’espai idoni per fer aquesta activitat.
5. Atès que al plenari de maig de 2018 vàrem demanar “Ens poden dir si la gent pot beure de
l’aigua potable del camp de futbol?” i ens respongueren que farien una anàlisi, l’han feta? Quin ha
estat es resultat?
Resposta: Sí, l’analítica s’ha fet i els resultats han estat bons; l’aigua, a dia d’avui, és apta per al seu
ús i consum.
6. Atès que al plenari de juny de 2017 ja els demanàrem quines actuacions pensaven prendre sobre
la plaga de serps, ara tornam a demanar si en pensen prendre alguna més, vist que no fa gaires dies
n’aparegueren dues, no gaire petites, a un arbre de la Via Verda?
Resposta: Les serps, amb les seves diferents espècies, són animals que es varen introduir ja fa 2000
anys i s’han assilvestrat. Estam d’acord que la seva presència pot despertar sorpresa i causar pànic
en algunes persones, però no suposen cap risc per a les persones quant a causar danys. Així i tot,
l’Ajuntament al seu moment es va comprometre amb el control de serps per les afectacions que
poden tenir sobre la tranquil·litat de la població i sobre l’afectació en la fauna salvatge. Així, tenim
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un protocol de serps i gàbies (fabricades per APROSCOM). Recordem que es pot demanar la gàbia
mitjançant un petit dipòsit a la Policia Local. De moment, de les 50 que vàrem adquirir, n’hi ha una
vintena de donades.
7. Pensa aquest Equip de Govern prendre mesures per evitar o erradicar les plagues de moscards,
rates, cuques molles, tudons, mèrleres? Quines?
Resposta: L’Ajuntament ja du a terme diferents actuacions per a les plagues. Els moscards,
simplement són animals molests, però no tenen un risc sanitari, ja que en aquesta illa no són
portadors de malalties greus. Hem facilitat informació editada per la Conselleria a la ciutadania per
tal d’evitar la seva proliferació. Sí que ens hem de preocupar d’embassaments d’aigua fora tractar a
piscines abandonades que poden ser focus molests a nuclis de població. Per a les rates i cuques
molles, l’Ajuntament té contractada una empresa per fer controls periòdics sobre la xarxa de
clavegueram i instal·lacions municipals. Els tudons són espècies d’ocells pròpies de tot Europa i no
estan considerats plaga en cap cas. Les mèrleres, igual, són espècies d’ambient rural que poden tenir
incidència en el nucli urbà, però en cap cas és una plaga, ni suposen risc per a la salut de les
persones, per tant l’Ajuntament no ha d’actuar.
Ens comenten que al cementeri hi ha excrements de tudons. N’estan assabentats? En cas afirmatiu,
què pensen fer al respecte?
Resposta: No, ho revisarem amb la concessionària.
8. Tornam a demanar quines mesures pensen prendre respecte al becut, processionària. Quines?
Resposta: El becut vermell és una plaga declarada, que es controla des de la Conselleria
d’Agricultura. L’Ajuntament actua sobre les palmeres afectades de l’arbrat urbà. La processionària
és una plaga forestal i hi actua al Servei de Sanitat Forestal de la Conselleria de Medi Ambient.
L’Ajuntament actua sobre l’arbrat de les vies públiques fent un tractament anual amb iodoteràpia,
que s’ha vist que dona molts bons resultats. Si coneix casos concrets que no estiguin detectats,
agrairem la informació per actuar-hi.
9. 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
Ambient perquè tenguin aquesta ajuda els nostres petits agricultors?
Resposta: Sí, creim que podem fer aquesta petició a la Conselleria.
10. Atès que al plenari de maig de 2018 demanàrem “Ara tornarà a ser el temps de cabots i
oronelles, després del concurs d’idees que es va fer, quines mesures prendran respecte als
excrements d’aquestes aus?”, la qual no va poder ser resposta per no assistir a aquell plenari la
regidora de l’àrea. Tornam a demanar, com ja ho vàrem fer també al plenari de juny de 2017, quan
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serà una realitat aquesta mesura antiexcrements d’aquestes aus?
Resposta: La mateixa resposta que la donada a UIA.
11. Ens poden dir quan s’acabarà 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: Ja està encomanada la retirada de restes de poda pel risc d’incendi que suposa. És un
servei que té un cost de 5.900 euros i ja es va realitzar al novembre de 2017. Per tant, tenim aquest
gruix 2 vegades a l’any. A partir d’ara, des de l’Àrea de Medi Ambient, es va proposar fer la
retirada de poda amb contenidors, igual que tots els altres residus voluminosos, amb l’objectiu de:
poder tenir un major control sobre les entrades, tenir més facilitat per retirar el residu, no generar un
punt de risc d’incendi a l’estiu, evitar focus d’expansió i proliferació de possibles plagues i mantenir
el Parc Verd i el Punt d’Aportació de la Colònia en bon estat de manteniment i neteja.
12. Com ja demanàrem al plenari del mes de maig passat, què pensen fer respecte de les olors del
Parc Verd?
Resposta: No tenim queixes enregistrades sobre olors fora de control.
13. Ens podrien dir quines mesures o actuacions, i més ara, de cara a l’estiu, pensen prendre
respecte de les olors del carrer de Ciutat, plaça del Conqueridor i voltants?
Resposta: La mesura principal, les obres de remodelació de la plaça, Montserrat Blanes i Ramon
Llull, està feta; ara farem un seguiment per saber com va i veure si encara podem millorar alguna
cosa.
14. Ens poden dir quants de torrents s’ha fet nets i si es pensa fer-ne més, de nets?
Resposta: Enguany no tenim constància que s’hagi fet cap torrent net per part de la Conselleria.
Farem la demanda com cada any.
15. Atès que al plenari de maig de 2018, i a d’altres, ho hem demanat, ens podrien dir quants de
camins del nostre municipi s’han desbrossat i quants en pensen desbrossar?
Resposta: El llistat, en aquests moments no el tenc, però al llarg d’aquesta setmana li puc fer arribar.
16. A dia d’avui, quantes infraccions s’han denunciat per part de la Policia Local respecte dels
excrements d’animals a la via pública?
Resposta: Malgrat haver realitzat diverses actuacions estàtiques a punts concrets, no s’ha detectat
cap infracció d’aquest tipus durant les nostres intervencions.
17. Ens podrien dir si, a la darrera campanya de neteja de platges del nostre municipi, les persones i,
sobretot, els nins que hi participaren varen tenir la suficient informació sobre seguretat, com ara
emprar guants, entre d’altres, per fer aquesta activitat i evitar riscs de talls, contagi de malalties…?
Resposta: Se’ls proporcionen guants i bosses i el que demanaren. Oferim coordinació i
col·laboració sempre davant totes les iniciatives cíviques voluntàries que rebem per fer neteja de
platges. Escoles, Creu Roja, AMIPA, Associacions de Veïnats, Ecologistes, grups informals…
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18. Estan assabentats que al Parc de Can Marín hi ha juguetes espenyades i amb forats amb el
conseqüent risc d’accidents i lesions? En cas afirmatiu, pensen prendre algun tipus de mesura?
Quina?
Resposta: Sí, ens ho han comunicat i ho hem verificat; haurem de procedir a la seva reparació.
19. Quins doblers s’han cobrat anualment durant aquesta legislatura per la taxa d’ocupació de la via
pública d’Artà i quins a la Colònia de Sant Pere?
Resposta: Li faré arribar el llistat a data del mes passat, que va ser quan em va demanar aquesta
informació.
20. Atès que al plenari de maig de 2018 demanàrem “Aquest grup creu que seria necessari que els
automàtics de l’enllumenat públic s’ajustassin a les hores de sol, amb la finalitat d’estalviar doblers
per al rebut de llum. Pensen fer alguna actuació al respecte?”. Ja han calibrat o recalibrat aquest
sistema per estalviar tot el que sigui possible en el rebut d’electricitat?
Resposta: L’enllumenat públic va amb uns rellotges Astranova, els quals activen l’enllumenat en
funció del temps que fa. Vaig fer arribar aquest suggeriment als nostres serveis tècnics i ho
revisaran.
21. Podrien fer alguna actuació o demanar-la a l’autoritat competent respecte a la brutor que hi ha,
quasi no hi poden passar, a la ruta de sa Duaia fins a la torre d’Albarca?
Resposta: Sí, ho farem, gràcies.
22. Tornam a demanar a aquest Equip de Govern que, en vista que hi ha demanda de nous
habitatges de protecció oficial, es faci tot el possible per fer-ne de nous instant el corresponent
departament. Tenen algun solar pensat, bé sigui de l’Ajuntament o bé per compra, on fer-ne?
Resposta: Ho estam estudiant.
23. Ens podrien dir com està o en quin punt es troba el tema de les Cases de Betlem?
Resposta: Divendres passat el Consell de Govern va donar llum verda a l’autorització de despesa
per tal de comprar la finca per un valor de 6,7 milions d’euros.
24. Com va la feina de la Comissió de Festes?
Resposta: Bé, la de la Colònia ja està i ja ha sortit el programa. La d’Artà ja en duim quatre i va
avançant.
25. Ens podrien dir on es troben el semàfor i els èmbols que hi havia a la plaça del Conqueridor i
que regulaven que només els vehicles autoritzats poguessin accedir a la mateixa plaça?
Resposta: Al magatzem de la Brigada, segons la informació que tenim.
26. Què pensen respecte a fer ACIRE tot el nucli d’Artà i de la Colònia de Sant Pere?
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Resposta: És una de les opcions que estam plantejant. Hi estam fent feina i prest convocarem una
junta de portaveus per xerrar d’aquest tema.
27. Estan assabentats que a l’edifici vell de ‘la Caixa’ la tela que hi ha per evitar que les teules o
part de la teulada caiguin al carrer està forada amb el risc que això comporta respecte a accidents o
lesions? En cas afirmatiu, què pensen fer al respecte?
Resposta: Hi ha un expedient obert i s’ha requerit a la propietat perquè resolgui aquest tema.
28. Ens demanen per què no es fan mes activitats culturals o d’oci al recinte de ses Païsses tenint un
magnífic amfiteatre?
Resposta: Totes les propostes o demandes que hem tengut, les hem tramitat. Sempre hem de tenir
en compte que qualsevol actuació ha de comptar amb l’autorització de Patrimoni del Consell. En
qualsevol cas, ara, per les festes de Sant Salvador tenim la proposta damunt la taula de fer un dia de
jornades obertes.
29. Ens agradaria, i molt, que aquest Ajuntament instàs el departament corresponent o adient per a
què el descompte del 50 % de la targeta Intermodal que es fa als joves s’ampliï fins a l’edat de
trenta (30) anys.
Resposta: Ho mirarem.
30. Ens podrien dir si hi ha hagut alguna petició dirigida al nostre Ajuntament per recollir
immigrants al nostre municipi, tant per part del Govern de les Illes Balears com d’una ONG o
qualque particular?
Resposta: No, de moment. Nosaltres ens hem ofert a Creu Roja, que és l’entitat que a Mallorca
gestiona la situació i els recursos disponibles per a aquestes persones. Recentment, hem actualitzat
el nostre oferiment i ens tenen en compte si hi ha cap família que pugui instal·lar-se al nostre
municipi. Estam en contacte continu amb la Conselleria d’Afers Socials, responsable directa del
programa de refugiats.
PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA UIA
Precs
- Volem donar la nostra més sincera enhorabona a APROSCOM per la iniciativa SOM-RIU a Artà i
a l’artista Sath pel seu mural i, al mateix temps, agrair a tota la comunitat educativa la seva
participació i col·laboració. Enhorabona a totes i a tots pel vostre exemple d’implicació.
Resposta: Ens hi sumam, però també crec que és just donar l’enhorabona a tot al personal de
l’Ajuntament que s’ha bolcat en aquesta iniciativa i que gràcies a tots ha estat possible. També vull
fer extensible aquesta enhorabona a tot l’Equip de Govern, que ha donat suport a aquesta gran
iniciativa i als partits de l’oposició per participar-hi quan se’ls va requerir.
- Desitjam a tota la comunitat educativa unes bones i merescudes vacacions, al mateix temps que
agraïm l’esforç de tothom per treballar pel futur d’Artà i la Colònia.
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Resposta: Ens hi afegim.
- Demanam 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: Hi començarem a fer feina.
Hisenda
- Ocupació de la via pública: a diferents plenaris hem insistit en què 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 havíeu parlat amb el zelador
d’Urbanisme perquè en fes una revisió i que, llavors, hi faria feina la Policia Local i que esperàveu,
al juny, poder-ho tenir controlat. Encara no hi està. Quines actuacions es pensen fer?
Resposta: S’ha xerrat amb el zelador, la Policia està fent una fitxa individualitzada de cada comerç i
tenim pressupost del que suposa marcar les terrasses. Com veis, hi estam fent feina, però el temps
passa molt aviat.
- 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. Per què no
s’ha fet encara? Quan es té previst que es faci la nova liquidació?
Resposta: Confiam que prest es faci la resolució dels recursos que es varen fer i es podrà liquidar
l’import.
Infraestructures
- En el plenari de maig ens diguéreu que s’estava instal·lant el nou mobiliari urbà, però encara està
igual. No s’acabarà de reemplaçar tot el mobiliari del carrer de Ciutat i la plaça del Conqueridor?
Quan?
Resposta: S’hi està fent feina.
- També demanàrem per què les papereres que s’havien instal·lat no tenien els espais per als
diferents residus. Ens vàreu contestar que no ho havíeu tengut en compte, però que, per a les
properes, sí que ho faríeu. N’heu comprat més? Ens podeu mostrar el disseny de les noves?
Resposta: Encara no les tenim.
Urbanisme
- Segons ens consta, un ajuntament veïnat va presentar unes “al·legacions” al Ministeri d’Economia
i Hisenda per tal de poder incloure una urbanització als pressuposts sense que es tengués en compte
el sostre de despesa. Ha fet res aquest Equip de Govern al respecte pel que fa a les urbanitzacions de
Betlem i Sant Pere?
Resposta: Si no vaig errat, així com ho va explicar la regidora d’Urbanisme es tractava de les
inversions financerament sostenibles. De tota manera, si voleu en xerrem després i ho concretam.
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- Per què s’ha contractat una empresa de jardins quan a la brigada hi ha dos jardiners?
Resposta: L’embelliment del poble és una de les nostres prioritats i, pel que fa a jardins, hi
necessitam fer molta feina, tant a Artà com a la Colònia. Com bé sabeu, el fet de tenir una brigada
no implica que puguem arribar a totes les necessitats i tant en jardins com en altres tasques moltes
vegades comptam amb el suport d’empreses externes.
Medi ambient
- S’ha restituït l’horari de la recollida de residus tal com demanàrem en el plenari passat? Per què
s’havia canviat l’horari?
Resposta: No s’ha canviat l’horari i, de fet, s’han tornat a reeditar imants amb l’horari que hi ha des
de sempre al plec de condicions. Un altra cosa és que en anteriors moments es canviassin de paraula
sense que hagi hagut correspondència amb el plec de condicions ni amb el material informatiu
editat.
- En una moció del mes de juny de 2017 es va aprovar l’adhesió a la cooperativa Som Energia. S’ha
fet ja l’adhesió?
Resposta: Encara no.
- Quan s’elaborarà el catàleg de plantes i arbres singulars del municipi?
Resposta: Les prioritats per a aquest any, en què es crea l’àrea de medi ambient, gràcies a la dotació
d’una plaça de tècnica, són: residus (gestió del Parc Verd), ordenança d’animals, gestió d’aigua i
reglament, ordenació del litoral, estudi i contractació d’energia verda, rellançament dels horts
ecosocials i sensibilització (Dia del Medi Ambient, cens de cabots, activitats escolars, llibre d’aus
urbanes…). És una excel·lent proposta per a 2019. Serà una eina que, a més de sensibilització, ens
permetrà prendre millors decisions sobre l’arbrat urbà.
- El mes d’abril Demarcació de Costes va denegar la petició de l’Ajuntament de crear un canal
d’accés per a embarcacions no motoritzades a la Colònia de Sant Pere. On es pretenia crear aquest
accés? Per què s’ha denegat? Com es procedirà, idò, després d’aquesta denegació?
Resposta: A l’esquerra de la platgeta, devora l’espigó del Club Nàutic. L’han denegat perquè no
consideren que el lloc sigui l’adequat. Ja hem plantejat una modificació de la ubicació a l’altra
banda, a l’inici del passeig Marítim.
- Quan s’instal·laran les proteccions per evitar els excrements de cabots i oronelles als carrers, des
dels nius, guanyadores del concurs d’idees que féreu?
Resposta: S’ha realitzat l’avaluació de la instal·lació feta l’any anterior. S’han visitat quatre
habitatges, s’ha parlat amb els propietaris i se’ls ha lliurat l’avís per si volen instal·lar safates a les
seves façanes. El tècnic que va elaborar les safates està produint el nou model amb les millores
proposades. S’ha donat avís a l’empresa perquè comenci les neteges als punts conflictius, tal com
marca el plec de condicions (clàusula 3.14). Lliuram l’informe d’avaluació del projecte de safates
per a cabots.
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Interior
- Quan es farà el concurs públic per a la concessió de Ràdio Artà, segons una moció aprovada el
setembre de 2017?
Resposta: Abans que acabi la legislatura.
- Segons el seguiment del PAM que es pot fer a través de la pàgina web de l’Ajuntament, els
percentatges estan de la següent manera:
- Una nova manera de governar: 33,53 %
- Reactivació econòmica: 61,36 %
- Persones: 31,07 %
- Urbanisme i sostenibilitat: 29 %
Amb aquestes dades a menys d’un any vista de passar comptes amb la ciutadania, quines són les
previsions de l’Equip de Govern respecte al seu Pacte de Govern amb una mitjana del seu
acompliment del 38,74 %?
Resposta: Complir el màxim de compromisos agafats amb la ciutadania.
Promoció econòmica
- En el plenari de maig vàrem demanar què pensava fer el regidor responsable del Mercat Municipal
pel que fa al carrer de Montserrat Blanes. El regidor ens va contestar que “intenten donar les millors
respostes que poden”. Quines respostes són aquestes “respostes”?
Resposta: El responsable manté contacte setmanal amb les empreses que són allà i ara que ha
començat ja la temporada alta estan més còmodes amb la ubicació.
Salut
- Quan es crearan les rutes saludables al nostre municipi?
Resposta: Com sabeu és una iniciativa que hauria de comptar amb la implicació del Centre de Salut
d’Artà. La Conselleria de Salut ha tractat d’impulsar que els seus professionals s’adherissin a
l’estratègia estatal de prevenció per a la salut amb uns resultats desiguals. Des de l’Ajuntament
d’Artà hem assumit la iniciativa i, aprofitant que tenim un tècnic d’esports, juntament amb la
treballadora social titular, podem encetar aquesta possibilitat de posar en marxa rutes saludables,
que és una de les mesures que incentiva l’estratègia local de salut a la qual ens hem adherit per
unanimitat a Artà. S’ha de fer una formació prèvia en línia, que esperam que els nostres tècnics
facin després de l’estiu.
Esports
- En quina situació es troben les obres del Poliesportiu?
Resposta: Tot està a punt per començar; durant aquesta setmana s’acabaran de buidar els espais i
dilluns l’empresa constructora ha de començar amb el tancament de seguretat.
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Cultura
- Ja saben res de la instal·lació de les escultures?
Resposta: Depèn de la feina de la Brigada. Em tornen a dir que, quan puguin, ho faran.
- En quin moment es troba l’organització de les Jornades d’Estudis Locals que es varen aprovar en
una moció del mes d’abril?
Resposta: Dimecres que ve ho decidirem al Consell Editorial que s’ha convocat.
- La senyalística de les obres al carrer Major de la Colònia que està en castellà i no en català no s’ha
corregit. Què us ha contestat la concessionària? Així mateix, per quin motiu la retolació de la
senyalística a Artà és bilingüe?
Resposta: La de la Colònia, m’han dit que es va corregir tot d’una que li vàrem comunicar. Pel que
fa a la retolació de la senyalística a Artà en bilingüe, a quina es refereix?
- Què ha dit l’advocat o advocada que ha designat l’Equip de Govern en relació a la comunicació
rebuda en data 8 de maig del Jutjat Social? Quines passes, actuacions, es duran a terme?
Resposta: Es tracta d’una notificació de l’ampliació de la demanda de l’antiga gerent del Teatre.
Inicialment, la demanda estava presentada contra la Fundació Teatre Municipal d’Artà. Ara, vist
que la Fundació ja no existeix, amplien la demanda a l’Ajuntament d’Artà. Segons el nostre
advocat, es tracta d’una actuació lògica i ara mateix no cal fer res, simplement acceptar la
notificació i prendre nota de la nova citació.
Educació
- Un curs més ha passat i Artà segueix sense Consell Escolar Municipal. El veurem abans d’acabar
la legislatura? Per cert, en quina fase es troba l’enquesta del Consell Escolar de Mallorca?
Resposta: Ja ens agradaria que estigués fet, però que no hi sigui no vol dir que no hi hagi bona
relació i coordinació entre centres i Ajuntament, es fa molta feina conjunta… Pel que fa l’enquesta,
s’està contestant, però segons m’han comentat el tècnics que la contesten no reflecteix la realitat del
nostre poble i ens és difícil contestar certes qüestions. Ho anam fent.
- L’AMIPA del CEIP Na Caragol va reclamar l’11 de maig la recaptació íntegra de les entrades de
la Mostra Escolar. En el plenari passat ens diguéreu que aniria a la següent JGL. S’ha liquidat?
Resposta: Hem firmat el fitxer a les 17.20 hores d’avui.
- 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?
Resposta: Estam pendents d’una reunió entre l’AMIPA i nosaltres.
Colònia de Sant Pere
- Segons diu el cartell instal·lat a la plaça d’en Fasol, el Consell de Mallorca ha aportat
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173.439,61 € per a “Actuacions de millora de l’accessibilitat i de la seguretat als centres escolars del
municipi d’Artà”. Amb aquests doblers s’ha convertit en zona de vianants la plaça d’en Fasol i
s’han fet i desfet voreres en els carrers Major i de Sant Joan, seguint un “eix cívic” per enllaçar la
plaça de l’Església, la plaça d’en Fasol i l’Escola, segons ens diguéreu en el plenari de juny, eix, per
cert, no consultat amb la ciutadania.
· Per què, així mateix, hi ha franges d’aquest suposat eix cívic als carrers Major i de Sant Joan que
han quedat sense voreres?
· Hi ha actuacions previstes a la zona escolar, tal com diu el cartell del Consell de Mallorca?
· Per què les voreres, pagades amb aquesta subvenció, cobreixen una petita part del carrer de Can
Metxo a l’altura del pàrquing? Per cert, una petita part que només arriba a la meitat de l’entrada al
mateix.
· L’eix cívic s’ha donat per finalitzat?
Resposta: Per parts, és cert que aquest ha estat l’únic projecte que hem començat que no ha estat
xerrat abans en assemblea oberta a tota la ciutadania. També li he de dir que no és del tot vera,
perquè aquest projecte neix de la petició que va fer l’Escola Rosa dels Vents als pressupostos
participatius de 2018. Aquest projecte, el tenen membres de la pròpia AMIPA.
Pel que fa a l’eix cívic, vull manifestar que, als pressupostos participatius de 2019, una de les
peticions que ens fa la Colònia és fer eixos cívics que garanteixin al màxim la seguretat dels
vianants.
Pel que fa als detalls tècnics, li faré arribar una còpia del projecte i vostè mateix podrà veure per què
s’han fet les coses.
- En el plenari de maig vàrem fer un prec per a què l’Equip de Govern contactàs amb la propietat de
les pistes de tennis situades en el camí de Caloscamps a fi que repari la tanca que les protegeix, ja
que són un potencial perill per a les persones que passegen per la zona. Què els han contestat?
Resposta: No, és una errada meva, no he fet el contacte.
- Parlant de Caloscamps, en quina fase es troba el “vial costaner” de s’Estanyol a Caloscamps?
Resposta: Enviàrem el projecte, tal com vàrem informar, i el Consorci de Bosses d’Allotjament
Turístic ens ha contestat que havíem de corregir algunes deficiències que trobaven, i amb això
estam.
Acords
1. Acordar, per unanimitat, essent tretze el nombre legal de membres del consistori i tretze els
assistents, aprovar l’acta de la sessió de 28 de maig de 2018.
2. Acordar, per 7 vots a favor (PSOE, PI i AA), 1 abstenció (PP) i 5 vots en contra (UIA):
2.1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 9/2018 del pressupost en vigor,
en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per a l’aplicació del superàvit
pressupostari amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals, el detall del qual és el
següent:
Els imports aplicats a les diferents destinacions en base a l’informe d’Intervenció són:
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- Inversions financerament sostenibles: 238.282,17 euros.
El resum de les aplicacions pressupostàries a què es destinarà el superàvit pressupostari, segons allò
que estableix l’apartat anterior, serà el següent:
Altes en aplicacions de despeses
SUPLEMENT DE CRÈDIT
Apl. pressup.
Descripció
Increment
1611 62301 01
Proveïment i distribució d’aigua. Inversió en
71.357,49
noves infraestructures i béns destinats a l’ús
general.
4321 62900 01
Turisme. Altres inversions noves associades al
60.000,00
funcionament dels serveis
4540 61900 01
Camins. Altres inversions. Reposició
15.000,00
d’infraestructures
9331 63200 01
Gestió del patrimoni. Inversió. Reposició
66.832,30
associada al funcionament dels serveis
Total suplement de crèdit
213.189,79
CRÈDIT EXTRAORDINARI
Apl. pressup.
Descripció
Increment
3421 63200 02
Poliesportiu. Inversió. Reposició en edificis i
25.092,38
altres construccions
Total de crèdit extraordinari
25.092,38
Total de l’increment de la modificació: 238.282,17 €.
Altes en aplicacions d’ingressos
Apl. pressup.
Descripció
Increment
870 00
Romanent de tresoreria despeses generals
238.282,17
Total
238.282,17
2.2. Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, per un termini de quinze dies, durant els quals les persones interessades el podran
examinar i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament
aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà del termini d’un mes per resoldre-les.
El batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
El batle
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