
ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ 
 
 
Caràcter:  ordinari 
Data:  28 de gener de 2019 
Horari:  18 hores 
Lloc:  sala de sessions de l’Ajuntament d’Artà 
 
 
Hi assisteixen: 
Manuel Galán Massanet, batle 
Onofre Serra Vila, regidor 
Bartomeu Gili Nadal,   regidor 
Maria Antònia Sureda Martí, regidora 
Manuel Rocha Barrientos,  regidor 
Ana María Comas Delgado, regidora 
Magdalena Maria Fernández,  regidora 
Immaculada Moreno Mayal, regidora  
Assumpció Santandreu Ginard, regidora 
Amalio Arnandis Puig,  regidor 
Juan Lliteras Espinosa,  regidor 
 
Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza, secretària 
 
No hi assisteixen: 
Maria Paula Ginard Vílchez, regidora 
Jaume Alzamora Riera,  regidor 
 
 
Ordre del dia 

 
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions de 20 de febrer de 2017 i de 24 de setembre de 
2018. 
2. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança municipal de prevenció de la 
contaminació acústica i per vibracions. 
3. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup municipal d’UIA d’adopció de mesures 
de transparència i control en la prestació dels serveis públics municipals. 
4. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup municipal d’UIA per sol·licitar 
l’exposició “Somniant Déus”. 
5. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1/2019. 
6. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de novembre i desembre de 
2018. 
7. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions de 20 de febrer de 2017 i de 24 de setembre 
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 
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règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el batle 
demana als membres de la corporació si algú té alguna observació a fer sobre les actes de 20 de 
febrer de 2017 i de 24 de setembre de 2018, de les quals se n’han expedit, prèviament, una còpia de 
l’esborrany a cada regidor per al seu coneixement, rectificació d’errades o possible formulació 
d’al·legacions, si s’escau. 
 
Els reunits acorden, per unanimitat, essent tretze el nombre legal de membres del consistori i onze 
els assistents, aprovar les actes de les sessions de 20 de febrer de 2017 i de 24 de setembre de 2018. 
 
 
2. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança municipal de prevenció de la 
contaminació acústica i per vibracions 
 
El batle explica la proposta, que, copiada literalment, diu: 
 
<<Atès l’informe emès pels serveis jurídics municipals, segons el qual: 
 
“A la vista de la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en relació a la 
suspensió d’obres en zones turístiques o d’estiueig, la previsió de suspendre o limitar l’execució 
d’obres en temporada estival en zones turístiques ha estat objecte d’impugnació per part de 
l’Associació de Constructors de Balears de diverses ordenances de renous aprovades a municipis de 
les Illes Balears, algunes d’elles amb redaccions molt semblants a la vigent l’Ordenança de renous 
d’Artà. Aquestes impugnacions han estat objecte de tres sentències de la Sala Contenciosa del 
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears: 
 
- Sentència del TSJIB de data 17/04/2012, per la qual es va anul·lar l’Ordenança municipal de 
l’Ajuntament Andratx. En aquesta sentència es reconeix la potestat municipal per regular en matèria 
de renous, però amb les limitacions de la normativa que li és d’aplicació: la Llei 37/2003, del renou, 
i el Reial decret 1367/2007 que la desplega; el Reial decret 212/2002, modificat pel Reial 
decret 524/2006 i la Llei 1/2007 contra la contaminació acústica de les Illes Balears. La sentència 
declara que és contrària als articles 9 i 48 de la Llei 1/2007 la prohibició de tot tipus d’activitat 
constructiva per protegir contra la contaminació acústica, quan s’utilitzen les màquines i els 
emissors recollits en els reglaments estatals, encara que apunta que sí seria conforme a dret 
l’establiment d’una limitació horària. 
 
- Sentència del TSJIB de 29/06/2015, que va declarar conforme a dret l’Ordenança municipal de 
l’Ajuntament de Calvià en els següents termes: “El artículo 23.8 no vulnera el artículo 48.1 de la 
Ley Balear 1/2007, en cuanto este precepto permite la limitación de horario, no de cualquier 
actividad de obras y construcciones en la vía pública, sino sólo respecto de actuaciones 
especialmente ruidosas, definidas como aquellas obras en las que se utilice cierta maquinaria cuyo 
nivel de emisión sonora puede superar los límites establecidos, para una época del año, que se 
califica como estival (del 1 de mayo al 31 de octubre) y en ciertas zonas del municipio ubicadas en 
el perímetro declarado como "de gran afluencia turística"; “Esta limitación de horario de 10.30 a 13 
horas de lunes a viernes para el empleo de la maquinaria mencionada, si bien supone una notable 
restricción de las horas en las que se puede hacer uso de estas herramientas, sin embargo no implica 
una prohibición del uso de las mismas, interdicción que sí vulneraría el artículo 6 del Real Decreto 
212/2002 y el artículo 9.4 de la Ley Balear 1/2007”. 
 
- Sentència del TSJIB de 05/04/2016, per la qual es va anul·lar novament la modificació de 
l’Ordenança municipal de l’Ajuntament Andratx en els següents termes: “cabe la reglamentación de 



3 
 

su uso en zonas que se consideren sensibles, esto es, cabe, como máximo —“incluso” dice la 
disposición— limitar las horas de funcionamiento, pero no es posible jurídicamente ir más allá, es 
decir, no cabe por tanto, como ya señalábamos en el Sentencia nº 280/2012, la prohibición que ha 
implantado la Ordenanza municipal impugnada distanciándose de lo recogido en el propio artículo 
23. 3 de esa misma Ordenanza antes de que se operase la modificación aquí impugnada”. 
 
Els preceptes esmentats en les referides sentències, als quals necessàriament s’ha d’ajustar la 
regulació municipal de renous i vibracions causats per obres i construccions, són els següents: 
 
‘Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de les Illes Balears  
 
Artículo 9  
Niveles de perturbación. Normas generales 
[…] 
4. Las ordenanzas municipales que se dicten al amparo de esta ley pueden modificar, en caso 
necesario y de forma motivada, la hora de inicio o finalización de dicho período de tiempo que, en 
todo caso, no puede variar en más o en menos de dos horas de lo establecido en el punto anterior. 
También pueden establecer períodos de tiempo diurnos y nocturnos distintos para la estación estival 
y la invernal, así como para determinados días festivos, siempre que las circunstancias particulares 
del municipio lo justifiquen. 
En tal caso, la ordenanza municipal correspondiente concretará la duración tanto de los períodos de 
tiempo como de las estaciones y de los días festivos a los que son aplicables, no pudiendo variar en 
más o en menos de dos horas de lo establecido en el segundo punto de este artículo, y en ningún 
caso el período de tiempo nocturno puede ser inferior a ocho horas continuadas. Asimismo, 
tampoco pueden establecerse prohibiciones al desarrollo de actividades cuyos valores de emisión 
acústica se encuentren en los márgenes y en los horarios previstos en la presente ley y en su 
normativa de desarrollo. 
 
Artículo 48 
Trabajos en la vía pública, obras públicas y edificaciones 
1. En los trabajos realizados en la vía pública, en los de obras públicas y en los de edificación, 
modificación, reparación o derribo se adoptarán las medidas oportunas para evitar que los ruidos y 
las vibraciones excedan de los niveles que se fijen para la zona respectiva. 
En todo caso estos trabajos se ajustarán a las siguientes prescripciones: 
a) En los casos en que, por razones técnicas y debidamente acreditadas por las personas interesadas, 
no es posible garantizar los niveles de ruido citados en el punto anterior, el ayuntamiento otorgará 
autorización expresa con limitación del horario en que se puede ejercer esta actividad, siempre con 
respeto a los principios de legalidad, proporcionalidad y la menor afectación posible de los derechos 
individuales. Mientras el ayuntamiento no haya delimitado las áreas acústicas, las condiciones de 
autorización se fijarán en función de la diferente sensibilidad acústica del área en la que se 
desarrolla dicha actividad. 
b) El horario de trabajo se encontrará dentro del período diurno, según se define tal período en esta 
ley. Excepcionalmente y por razones acreditadas, se 
pueden autorizar trabajos, a realizar tanto en la vía pública como en la edificación, sin respetar el 
horario establecido de 22 a 8 horas. En cualquier caso, deben adoptarse las medidas y las 
precauciones necesarias para reducir al mínimo los niveles sonoros de perturbación de la 
tranquilidad ciudadana. La autorización que se otorgue por estas razones excepcionales no podrá 
aprobar actividades que, en conjunto, puedan producir ruidos y vibraciones superiores al 60% de los 
admisibles en el periodo diurno. 
c) Cuando se trate de obras públicas desarrolladas por la comunidad autónoma 
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o por algún consejo insular, el régimen de autorizaciones, inspección y control corresponde al titular 
de la obra en cuestión. 
2. En las obras de reconocida urgencia y en los trabajos que se realicen por razones de seguridad o 
peligro, cuya demora puede ocasionar peligros de hundimiento, inundación, corrimiento, explosión 
o riesgos de naturaleza análoga, se puede autorizar, atendiendo a las circunstancias concurrentes, el 
uso de maquinaria y la realización de trabajos aunque comporten una emisión de ruidos mayor de la 
permitida para la respectiva zona, siempre procurando que el horario de trabajo con un mayor 
volumen de ruido ocasione las menores molestias posibles, y la necesaria protección de los 
trabajadores de acuerdo con las preceptivas normas de seguridad. En estas ocasiones, el 
ayuntamiento debe autorizarlas expresamente y debe determinar los valores límite de emisión que 
se deben cumplir de acuerdo con las circunstancias que concurran en cada caso. 
 
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
 
Artículo 6. Libre circulación 
1. En territorio español no podrá prohibirse, limitarse ni impedirse la puesta en el mercado, la 
distribución o la puesta en servicio de las máquinas contempladas en el apartado 1 del artículo 2 que 
cumplan las disposiciones del presente Real Decreto, que lleven el marcado CE y la indicación del 
nivel de potencia acústica garantizado y que vayan acompañadas de una declaración CE de 
conformidad.’ 
 
D’acord amb aquests preceptes i els criteris fixats en les sentències esmentades, es reconeix als 
ajuntaments la competència per regular la realització d’obres mitjançant l’Ordenança de renous, 
competència que es veu  limitada per diversos factors a prendre en consideració en la redacció de 
les ordenances municipals: 
 
- Segons l’activitat: es poden limitar actuacions especialment sorolloses, per a les quals s’utilitzi 
certa maquinària amb nivells d’emissió sonora que puguin superar les limitacions legals, però no es 
pot limitar qualsevol activitat d’obres o construccions. 
- Temporals: es poden establir limitacions horàries en un determinat període o temporada, però no 
prohibir actuacions durant tot aquest període. 
- Zonificació: es poden establir limitacions per a certes zones del municipi que tenguin especial 
sensibilitat als renous, pels seus usos  turístics, comercials o residencials. 
 
D’acord amb l’exposat, en opinió dels signants, l’article 24 de l’actual Ordenança municipal d’Artà 
incompliria els criteris jurisprudencials del TSJIB, tota vegada que s’excedeix en les limitacions 
temporals i de les activitats, en prohibir “cap tipus d’obra”, “durant el període comprès entre l’1 de 
juliol i el 31 d’agost”. Aquesta controvèrsia ha estat plantejada en els darrers anys en l’aplicació de 
les ordenances a obres afectades i que han causat perjudicis als veïns. 
 
Per aquest motiu es planteja la necessitat de modificar l’article 24 de l’Ordenança municipal de 
prevenció de la contaminació acústica i per vibracions, per tal de donar compliment a aquests 
criteris i permetre la seva futura aplicació amb plena seguretat jurídica per als agents afectats i per a 
la pròpia administració actuant.  
 
Per procedir a la modificació, la nova redacció hauria de fixar les següents limitacions: 
 
- Temporals: es podria preveure una fixació d’horaris de feines de la construcció per a tot l’any, la 
qual cosa es pot fer amb una remissió a l’horari diürn indicat a l’article 7 de les ordenances (hivern 
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de 7 h a 19 h i estiu de 8 h a 20 h); o bé fixant uns horaris específics per a aquestes tasques de 
dilluns a dissabte. S’ha de preveure un període o temporada corresponent a aquesta limitació a 
l’Ordenança vigent: “entre l’1 de juliol i el 31 d’agost”; i també s’ha de preveure una limitació 
horària, fixant un horari de feina per al període i espai limitat, per exemple, de dilluns a divendres 
de 10.30 h a 13.30 h. 
- Zonificació: s’hauria de fixar un àmbit d’aplicació de la limitació de zones especialment sensibles 
als renous. A l’Ordenança vigent es fixa: “els nuclis turístics de la Colònia de Sant Pere, 
Montferrutx, s’Estanyol i San Pedro, en l’àmbit que té la classificació urbanística de sòl urbà, i en la 
zona de vianants del carrers de Ciutat i d’Antoni Blanes d’Artà”. 

 
Per tot això, es proposa l’adopció del següent  
 
ACORD: 

 
Modificar l’Ordenança municipal de prevenció de la contaminació acústica i per vibracions, 
substituint l’article 24 per un nou article amb la redacció següent: 
 
“Article 24. Horaris de feina per a la realització de treballs a la via pública, obres i edificació 
 
Amb independència dels períodes horaris i excepcions prevists en els articles 7 i 8 d’aquesta 
Ordenança, es fixa un horari de feina específic per la realització de treballs constructius a la via 
pública, obres i edificació en tot el municipi d’Artà: horari de feina comprès entre les 8 h i les 18 h 
els dies laborables de dilluns a divendres i entre les 10 h i les 18 h els dissabtes. 
 
Article 24 bis. Normes especials per als nuclis turístics de la Colònia de Sant Pere, 
Montferrutx, s’Estanyol, Betlem i Sant Pere, i per a la zona de vianants del carrers de Ciutat i 
d’Antoni Blanes del nucli d’Artà 
 
1. Amb independència de l’estricte compliment de les restants normes contingudes en aquesta 
Ordenança i ateses les característiques d’especial sensibilitat acústica pel caràcter turístic i 
residencial dels nuclis de la Colònia de Sant Pere, Montferrutx, s’Estanyol i Sant Pere, en l’àmbit 
que té la classificació urbanística de sòl urbà, i pel caràcter turístic i comercial de la zona de 
vianants del carrers de Ciutat i d’Antoni Blanes d’Artà, entre els dies 1 de juliol i 31 d’agost l’horari 
de feina estarà comprès entre les 10.30 h i les 13.30 h els dies laborables, de dilluns a divendres. 

 
2. La prescripció anterior de limitació horària només és exigible a aquelles obres que, per la seva 
entitat o naturalesa, impliquen la utilització de mitjans mecànics o eines de feina que, per les seves 
pròpies característiques i amb independència de la seva inclusió o no en els annexos del Reial 
decret 212/2002, de 22 de febrer, pel qual es regulen les emissions sonores en l’entorn a causa de 
determinades màquines d’ús a l’aire lliure, produeixen renous o vibracions molestes de difícil o 
impossible correcció, com poden ser martells pneumàtics, compressors, picadores, grues, 
excavadores, formigoneres, serres mecàniques, foradadores, vehicles pesants i d’altres similars, ja 
que tots aquests emissors acústics tenen un nivell de potència acústica (Lw) molt superior als límits 
establerts en aquesta Ordenança, per la qual cosa es considera necessari establir mesures de 
prevenció de la contaminació acústica, d’acord amb el que preveu l’article 18 de la Llei 37/2003, de 
17 de novembre, del renou, i la disposició addicional única del Reial decret 212/2002, de 22 de 
febrer, pel qual es regulen les emissions sonores en l’entorn a causa de determinades màquines d’ús 
a l’aire lliure”.>> 
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La regidora d’UIA, Sra. Maria, en relació a l’article 24.bis.1, no troba molt just que només s’apliqui 
a aquests carrers. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que a la Comissió Informativa va dir que pareixia que tenien 
una part del poble de primera i una altra part, de segona. 
 
El batle explica que la zona de s’Estanyol està reflectida en la modificació de l’Ordenança i que les 
zones d’Artà són les que sempre s’han considerat com de major afluència turística. Diu que s’ha de 
tenir clar l’àmbit d’actuació d’aquest article 24.bis.1. 
 
El portaveu d’El PI, Sr. Gili, diu que ell ho veu bé així com està redactada la modificació de 
l’Ordenança. 
 
La portaveu d’AA, Sra. Comas, diu que ella ha entès que es restringeix l’horari en aquestes zones 
que figuren en l’Ordenança. Diu que, de cara a la propera modificació d’ordenances, es pot 
plantejar modificar aquest extrem. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, demana retirar el punt fins a xerrar amb l’arquitecta municipal. 
 
El batle diu que pot retirar el punt de l’ordre del dia, però que no ho entén, ja que tenen tots els 
informes tècnics i jurídics referents a aquesta modificació. També comenta que cap partit va 
demanar explicacions sobre aquest aspecte quan es va modificar aquesta Ordenança. 
 
Seguidament, el batle retira aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 
3. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup municipal d’UIA d’adopció de 
mesures de transparència i control en la prestació dels serveis públics municipals 
 
La regidora d’UIA, Sra. Maria, diu que aquesta moció ja es va presentar en el plenari del mes 
d’octubre i es va retirar de l’ordre del dia a petició d’un membre de l’Equip de Govern. Ara, diu que 
la tornen a presentar. 
 
Tot seguit, la regidora d’UIA, Sra. Maria, explica la proposta, que, copiada literalment, diu: 
 
<<L’Ajuntament d’Artà té bastants de serveis públics gestionats a través de concessió de gestió a 
tercers. Alguns d’aquests són els de la Piscina, el Cementeri, les escoletes, els bars del Teatre i del 
Poliesportiu, la recollida de residus i la neteja viària o la vigilància de platges, per exemple. I és 
responsabilitat de l’Ajuntament que aquests serveis siguin executats segons les condicions dels 
contractes, però, i també, per donar un bon servei a la ciutadania. 
 
La inspecció dels serveis públics concessionats és necessària per garantir l’acompliment de les 
prestacions que rep la ciutadania. En un sentit ample hauria d’incloure, com a mínim, els objectius 
de treure el màxim rendiment als diners púbics i de millorar la percepció de la ciutadania sobre la 
prestació del servei. 
 
Podem pensar en la inspecció amb afany sancionador (que podria ser una de les motivacions), ja 
que la possibilitat d’imposar sancions pot tenir una finalitat preventiva que pretén assegurar 
l’execució del contracte. 
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L’objectiu, però, de les inspeccions, ha de ser des d’un punt de vista constructiu i s’ha de plantejar 
com a garantia de la qualitat, com a peça clau de la interacció entre la ciutadania i el concessionari. 
La inspecció ha de servir per defensar la ciutadania i ha d’influir en els concessionaris per corregir 
errors i incidències. En la mesura que un servei funcioni correctament per la voluntat de les parts, 
serà innecessària l’aplicació de sancions. 
 
L’obligació d’inspecció correspon a l’administració pública que ha fet la concessió, amb mitjans 
propis o a través de la contractació d’un tercer. 
 
Per determinar com es presten els serveis i per saber com són valorats per la ciutadania, la millor 
eina de què podem disposar és l’auditoria externa de gestió. Es revisen els plecs que regiren la 
contractació, s’analitza l’oferta que va resultar adjudicatària i es comprova com es realitza el servei 
i amb quins mitjans. L’auditoria de gestió ens permet saber on estam, una revisió així com cal, que 
no ha de tenir caràcter coercitiu. Cal saber què passa i com és percebut pels diferents actors, 
especialment les persones usuàries. I no només és necessària una auditoria comptable, que també, 
sinó una revisió de tota l’organització, una manera de transparentar la gestió municipal d’un servei 
donat en concessió, per poder informar la ciutadania a què es dediquen els doblers públics i quin 
resultat se n’obté. 
 
La revisió i el seguiment de la prestació dels serveis públics permetrà que es puguin dirigir cap a la 
qualitat i la satisfacció de la ciutadania. Principis com la transparència o el dret de la ciutadania a 
accedir a la informació regiran la inspecció dels serveis que presta l’Ajuntament en forma de 
concessió a tercers. 
 
L’avaluació i la revisió dels serveis públics haurà de seguir una sèrie de principis irrenunciables per 
part de l’Administració. Aquests principis, entre d’altres, haurien de ser el de legalitat, el d’eficàcia, 
el d’eficiència, l’econòmic, el de transparència, el de celeritat, el d’universalitat, el de participació 
ciutadana o el de millora contínua. 
 
Per tots aquests motius,  es proposa al Ple de l’Ajuntament d’Artà que adopti el següent  
 
ACORD:  
 
Instar l’Equip de Govern a realitzar auditories de gestió a tots els serveis públics que són prestats a 
través de concessió administrativa a un tercer.>> 
 
El batle diu que en el Ple del mes de setembre acordaren fer una junta de portaveus i que encara no 
s’ha fet. Proposa retirar el punt i fer la Junta de Portaveus per delimitar els serveis a auditar, la 
persona que auditarà els serveis i quan es duran a terme les auditories. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, demana a UIA si ells veuen serveis en els quals no s’actuï 
correctament. 
 
La portaveu d’AA, Sra. Comas, diu que a les comissions informatives va dir que, si UIA veia que 
tots els serveis estaven duits a terme correctament, no entenia per què demanaven una auditoria. 
Opina que s’han de fer auditories externes quan es detecta un problema. 
 
Seguidament, la regidora d’UIA, Sra. Maria, retira aquest punt de l’ordre del dia. 
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4. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup municipal d’UIA per sol·licitar 
l’exposició “Somniant Déus” 
 
El regidor d’UIA, Sr. Arnandis, explica la moció, que, copiada literalment, diu: 
 
<<El Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, mitjançant la Fundació 
Mallorca Literària i la Fundació Toni Catany, ha organitzat una exposició que entrellaça dues de les 
figures artístiques més emblemàtiques de la Mallorca del segle XX: Blai Bonet í Toni Catany. 
 
L’exposició combina fotografia i literatura i desglossa l’aproximació d’ambdós creadors sobre el 
nus masculí, la sexualitat, la identitat i el desig. 
 
És més que una exposició; la mostra connecta dos referents de la cultura de la nostra illa i 
aprofundeix en la política d’anar teixint aliances per pensar que serà possible, des de la generositat í 
la col·laboració, que la cultura estigui a l’abast de tothom. 
 
La mostra té el seu origen en el treball que recull el llibre editat l’any 1993 Somniar déus, amb 
fotografies de Toni Catany i text de Blai Bonet, però a més vol explorar la col·laboració entre els 
dos artistes i amics que no es limità a aquell projecte. Amb aquesta iniciativa es planteja aprofundir 
en les relacions explícites i implícites entre els textos del poeta i les imatges del fotògraf, i mostrar 
aquest intercanvi de bellesa des d’una perspectiva integral. 
 
Per la rellevància que aquestes figures han tengut en el panorama creatiu de Mallorca i per a la 
divulgació de les seves obres, el grup municipal d’UIA proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels següents  
 
ACORDS: 
 
1. Contactar amb el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca per dur 
l’exposició a Artà. 
 
2. Aprofitar l’exposició per donar a conèixer el fons documental d’ambdós creadors que roman a les 
biblioteques locals per així donar la màxima difusió de les seves obres i del seu llegat.>> 
 
El batle li diu que, fetes les consultes al Consell de Mallorca, es pot demanar aquesta exposició. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que es faci l’exposició, si es pot dur cap a Artà. 
 
A continuació, els reunits acorden, per 10 vots a favor (PSOE, PI, AA i UIA) i 1 abstenció (PP): 
 
1. Contactar amb el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca per dur 
l’exposició a Artà. 
 
2. Aprofitar l’exposició per donar a conèixer el fons documental d’ambdós creadors que roman a les 
biblioteques locals per així donar la màxima difusió de les seves obres i del seu llegat. 
 
 
5. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1/2019 
 
El portaveu d’El PI, Sr. Gili, explica la proposta, que, copiada literalment, diu: 
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<<Davant la presentació de factures en el departament pendents d’aplicació. 

 
Atès l’informe d’Intervenció de data 15/01/2019, on consta que, en aplicació de l’article 60.2 del 
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, el reconeixement d’obligacions corresponents a exercicis 
anteriors que, per qualsevol causa, no ho haguessin estat en aquell a què corresponien, és competència 
del Ple de la corporació i que, en aquest cas concret, és possible la seva realització. 

 
De conformitat amb el que s’exposa, propòs al Ple de la corporació l’adopció de següent 
 
ACORD: 
 
1. Aprovar el reconeixement dels crèdits per un import total de 260.562,82 €, els quals figuren en la 
relació annexa a la qual es remet (rel. 61-2018 i 1-2019). 

 
2. Aplicar, amb càrrec al pressupost de l’exercici de 2019, els crèdits corresponents, i amb càrrec a 
les partides respectives.>>  
 
La regidora d’UIA, Sra. Maria, diu que la presentació de factures a finals de l’any és una realitat. 
Exposa que, dins el total de l’expedient, hi ha factures totalment previsibles, segons la LCSP. Per 
tot això, la Sra. Maria diu que votarà en contra de la proposta. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que fa un any que es va fer la mateixa aprovació; també diu que 
cada any demana si al proper any es presentaran menys factures. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 7 vots a favor (PSOE, PI, AA i PP) i 4 vots en contra (UIA): 
 
1. Aprovar el reconeixement dels crèdits per un import total de 260.562,82 €, els quals figuren en la 
relació annexa a la qual es remet (rel. 61-2018 i 1-2019). 

 
2. Aplicar, amb càrrec al pressupost de l’exercici de 2019, els crèdits corresponents, i amb càrrec a 
les partides respectives. 
 
 
6. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de novembre i desembre de 
2018 
 
A continuació, es dona compte de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de novembre i 
desembre de 2018. 
 
Seguidament, els reunits, per assentiment unànime, es donen per assabentats. 
 
 
7. 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 
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Precs 
 
- Felicitar els premiats de la Gala de l’Esport 2019, així com també donar l’enhorabona als diferents 
clubs que, dia rere dia, treballen de valent per aconseguir els millors resultats. També, com no pot 
ser d’una altra manera, felicitar l’equip que organitzà la Gala.  

 
Resposta: Ens hi sumam i us agraïm l’enhorabona, també, cap a la Regidoria d’Esports. 

 
- Després d’haver-ho demanat en diferents plenaris, celebram les obres de reparació de les pistes de 
tennis en el camí de Caloscamps, pel potencial perill que suposava. 

 
Resposta: Tot arriba. 

 
- Volem reconèixer la tasca de la Comissió de Salut i Prevenció de Consum d’Alcohol i de Drogues, 
ja que la seva tasca està donant fruits i a les darreres festes de Sant Antoni no s’ha hagut de 
lamentar cap incidència.  

 
Resposta: Moltes gràcies, és una feina de tots i per a tots i totes. 

 
- Volem felicitar la Comissió Local d’Igualtat per la constitució de la Mesa Local de Coordinació i 
Prevenció contra la Violència de Gènere.  

 
Hisenda  

 
- Ocupació de la via pública. Ja duim molts de plenaris demanant per aquest tema. S’ha fet res 
respecte a la delimitació? Ja s’han efectuat totes les fitxes individualitzades dels comerços? Com 
està el tema de la liquidació? Estan contestades les reclamacions que estaven pendents de contestar? 

 
Resposta: S’hi està fent feina, però és un tema no resolt.  

 
Urbanisme  
 
- Com està el tema del solar de la depuradora?  

 
Resposta: Està en tramitació el canvi de NS. 

 
- Ja s’ha fet cap passa respecte a les urbanitzacions de Betlem i Sant Pere?  

 
Resposta: Com bé sabeu, depèn en gran part de l’ampliació de la depuradora, paral·lelament anam 
cercant si hi ha alguna solució alternativa. 
 
Infraestructures  
 
- Ja han arribat els bancs reclamats per substituir els actuals que venim demanant des del plenari de 
maig i que encara falten?  

 
Resposta: No ho hem pogut comprovar, el responsable està de vacances. 
 
- A dia d’avui se segueixen pagant factures del servei de grua amb empreses privades. Ens 
contestàreu que se solucionaria la situació amb la negociació de la RLT. Ens heu passat una còpia 
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de la RLT i no hem vist que hi hagi cap solució al respecte. Ens podeu indicar on es troba la fitxa 
pertinent? 

 
Resposta: Com vostè ha dit, sempre hem dit que se solucionaria amb la RLT, i la RLT no està 
aprovada i s’està negociant. Anem a esperar a la proposta que durem a plenari per veure si som 
capaços d’arreglar aquest problema. 

  
- En quina situació es troben les obres del Mercat Municipal? Ja teniu un calendari previst?  

 
Resposta: Tenim el projecte aprovat pel Consorci d’Allotjament de Places Turístiques, ara haurem 
de preparar la licitació i entenem que hauríem de treballar per començar les obres en el mes de 
setembre o octubre.  
 
Interior  
 
- Ja s’ha començat a fer feina amb l’elecció i posterior nomenament del nou jutge de pau? 

 
Resposta: No s’ha fet res.  
 
Promoció econòmica  
 
- Al mes de setembre ens diguéreu que hi hauria canvis a la marca D’Artà. Ens podeu informar si ja 
teniu més o manco clar quins canvis hi ha d’haver?  
 
Resposta: Estam fent feina en un plecs que englobin la gestió de l’OIT i ses Païsses. 
 
- S’ha signat un conveni amb Artà Empresarial? Per quin període de temps?  
 
Resposta: No. 
 
Esports  
 
- En quina situació es troben les obres del Poliesportiu? Es mantenia la previsió de tenir-les 
acabades per Nadal, però no ha estat així. Quan s’inauguraran? 

 
Resposta: Quan estiguin acabades. 
 
Cultura  
 
- En els pressuposts per a 2018, s’aprovà, a proposta d’UIA, una partida per celebrar unes jornades 
d’estudis locals que es començaren a preparar i de les quals no se n’ha tornat a parlar. En quina fase 
es troba la celebració d’aquestes jornades?  

 
Resposta: En un principi, fèiem comptes de presentar les jornades al mes de novembre. De fet, 
volíem fer un Consell Editorial al mes d’octubre per explicar les nostres intencions, però, amb tot el 
que va passar al nostre municipi, tot va quedar paralitzat. Des de Cultura ens havien posat en 
contacte amb Pere Fullana i Toni Picazo amb la idea de fer unes jornades sobre els franciscans 
artanencs que havien anat a Amèrica. Ells dos ens varen informar que els màxims especialistes 
d’aquest tema es troben a Mèxic. Per aquest motiu, havíem pensat fer, primer de tot, unes jornades 
de l’estat en què ens troba un poc tota la informació d’Artà, que en un principi l’havia de fer Toni 
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Picazo, al mes de desembre, i després fer unes jornades per al mes de març. Però al mes d’octubre 
tot es va aturar i ara que tot comença a estar més normalitzat tornarem a començar. 
 
 
PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL PP 
 
1. Ens poden dir o explicar a tota la ciutadania com van les partides monetàries, restauracions i 
responsabilitat de la torrentada?  

 
Resposta: El passat mes de novembre vàrem remetre al Govern d’Espanya una relació dels mals 
produïts en infraestructures, equipaments, instal·lacions i serveis de titularitat municipal per un 
valor de 951.620,12 euros, dels quals se’ns pagarà, més o manco, un 50 %. 

 
El passat 12 de desembre firmàrem un conveni amb el Govern de la comunitat autònoma per a 
l’ingrés de 237.905,03 euros, que correspon al 25 % del total dels diners pels danys produïts en les 
infraestructures, equipaments, instal·lacions i serveis de titularitat municipal. I abans de dia 4 de 
febrer enviàrem al Consell de Mallorca la documentació per accedir a l’altre 25 % de despesa. 
 
Dia 25 es va aprovar, en el Consell de Ministres, un reial decret on ens concedien una subvenció de 
692.029,25 euros, que esperam que ens arribi aviat. 

 
Tot això pel que fa referència a les ajudes a l’Ajuntament. 

 
Quant al compte solidari que es va obrir a nom de l’Ajuntament d’Artà per a les ajudes, a dia d’avui 
hi ha 77.294,64 euros. 

 
A part de tot això, tots sabem que hi ha una adjudicació de recursos hídrics per la qual s’està fent 
neteja als torrents i a les finques que han sofert mals. Aquí hem tengut alguns incidents que, a poc a 
poc i amb més o menys fortuna, hem anat arreglant. S’han fet diverses visites i es faran les que 
siguin necessàries. 
 
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 s’Aberaudor a ses Pesqueres, tornam a demanar quan s’arreglarà.  
 
Resposta: També ja li vàrem comentar que aquest mur és una propietat privada. 
 
3. Ens poden dir si l’Ajuntament disposa d’assegurances per actes vandàlics i, especialment per 
aquests que s’han produït de resultes de les darreres festes? I per caigudes a la via pública?  
 
Resposta: Sí, tenim una assegurança de responsabilitat civil. 
 
4. Podrien explicar a tota la ciutadania el cost de les obres o reforma de la plaça de l’IBAVI? No es 
podria fer un aparcament sota dita plaça?  
 
Resposta: El pressupost de sortida a la licitació va ser de 278.764,86 € i es va licitar per 272.250 €. 
Evidentment que es podria fer un pàrquing soterrat, i també altres opcions que estaven damunt la 
taula, però no sé si l’Ajuntament hauria pogut assumir el cost. De tota manera, s’ha de dir que, en el 
projecte, hi ha més de 30 places d’aparcament al voltant de la plaça i que, a 200 metres, hi ha un 
pàrquing amb més de 150 places. 
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5. Ens poden dir en quin punt es troba el tema de la depuradora de s’Estanyol: si s’ha comprat algun 
solar, quan començaran les obres, etc.? 
 
Resposta: Estam en tramitació del canvi de NS; i fins que no hagi passat tota la tramitació fa mal 
avançar. 
 
6. Ens poden dir quan començaran les obres del punt verd de la Colònia de Sant Pere?  
 
Resposta: Estam parlant de la mateixa situació. 
 
[Seguidament, el portaveu del PP, Sr. Llieras, retira la pregunta següent: 
 
“7. En repetides ocasions ja ho hem demanat, però tornam a demanar quants de torrents s’han fet 
nets i si es pensa fer-ne més, de nets?”] 
 
8. Tornam a demanar quants de camins del nostre municipi s’han desbrossat i quants es pensen 
desbrossar?  
 
Resposta: Li vaig passar el llistat de tots els que s’havien de fer; amb motiu de la torrentada, tal 
volta algun hagi sofert una modificació. Ara mateix no dispòs de la informació, li faré arribar tant 
prest com la tengui. 
 
9. Ens poden dir qui se’n cuida de controlar les obres que mana l’Ajuntament a diversos llocs del 
nostre municipi, com senyalització tant de dia com de nit?  
 
Resposta: Depèn de l’obra i del lloc. Si em diu a què es refereix exactament, li podré contestar 
millor. S’han de col·locar llums el vespre. 
 
10. Ens poden dir quan es posarà en funcionament la bassa des Racó?  
 
Resposta: No ho sé, les darreres notícies que tenc, d’avui matí i xerrat amb el director general 
d’Agricultura, és que estan pendent d’autorització de Gesa i que s’espera que, a mitjan febrer, 
estigui fet. 
 
11. Ens poden dir en quin punt es troba el tema del nou PAC?  
 
Resposta: Sí, ja hi ha projecte guanyador, que s’havia de presentar a Artà, però amb el tema de la 
torrentada es va considerar que no era el moment. Crec que la persona que va guanyar el concurs té 
fins al mes que ve per presentar tot el projecte.  
 
12. Ens poden dir quan començaran les obres del Mercat Municipal?  
 
Resposta: Tenim el projecte aprovat pel Consorci d’Allotjament de Places Turístiques i ara haurem 
de preparar la licitació, i entenem que hauríem de treballar per començar les obres en el mes de 
setembre o octubre.  
 
13. Ens poden dir quan es reposaran els arbres o arbustos de l’avinguda de Costa i Llobera?  
 
Resposta: La setmana passada vàrem rebre el projecte que havíem encarregat per tal de reposar i 
millorar l’arbrat de Costa i Llobera, ho vaig enviar directament i per coreu electrònic al Consell de 
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Mallorca i, per tant, esperam resposta del Consell de Mallorca. Esper poder dir, al proper plenari, la 
data en què començaran aquestes feines. 
 
14. Ens poden dir per a quan el canvi o la reposició dels senyals vells o obsolets del nostre 
municipi?  
 
Resposta: Hi estam fent feina. 
 
15. Quantes accions o actuacions s’han fet per eliminar els excrements d’animals a la via pública 
del nostre municipi? Quantes sancions i denúncies s’han fet al respecte?  
 
Resposta: El mes que ve comença la campanya de neteja viària pel que fa als excrements d’animals. 
Hi ha pendent una reunió entre el Departament de Medi Ambient i la Policia per tal d’establir els 
criteris per aplicar l’Ordenança municipal. 
 
16. Estan assabentats que s’han incrementat els actes vandàlics al nostre municipi, especialment 
pintades? Què faran al respecte?  
 
Resposta: Dues accions: intentar esbrinar qui és l’autor o autora d’aquestes accions, mediar si són 
menors, i exigir responsabilitats i netejar-les. 
 
17. Estan assabentats que hi ha bastants de vehicles semiabandonats amb parany (cepo) al nostre 
municipi? Quina solució pensen donar al respecte?  
 
Resposta: Si tenen parany és perquè o bé tenen sancions o bé hi ha algun motiu de la nostra Policia 
o de la Guàrdia Civil que necessita d’aquesta mesura. Tots tenen el seu expedient administratiu, que 
se segueix per llevar el parany i per a què el propietari el se’n dugui o bé el retiri i el dugui a un 
desguàs.  
 
18. Ja està operativa la grua municipal? 
 
Resposta: No. 
 
19. Ens poden dir el número total de persones que té l’Ajuntament en nòmina? Quantes d’elles són 
funcionaris? Quantes places vacants hi ha? Quantes d’elles són personal laboral? Quantes places 
vacants hi ha?  
 
Resposta: A la nòmina de desembre, hi ha un total de 149 treballadors, 106 dels quals són laborals i 
43, funcionaris. De personal funcionari, hi ha 21 places vacants, 3 de les quals no estan ocupades. 
De personal laboral, hi ha 28 places, però n’hi ha 23 que són de monitors de temps lliure i, per tant, 
ara per ara no es podrien dotar, i també alguna més que no té dotació pressupostària. En realitat, hi 
hauria 2 places que es podrien cobrir, més una de càrrec de confiança. 
 
20. Ens pot dir aquest Equip de Govern quants de doblers, des més de 700.000 € que s’han de gastar 
al 2018, s’han gastat en la restauració del Monestir de Bellpuig?  
 
Resposta: No tenc aquesta informació, li haurem de demanar al Consell de Mallorca. 
 
21. Ens poden dir si durant aquesta legislatura la presidenta del Govern de les Illes Balears té 
previst fer la visita al nostre municipi que, al seu dia, va ser suspesa?  
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Resposta: No ho sé, però tan prest com es produeixi, si es produeix, ho direm a tota la ciutadania i, 
per descomptat, a vostè també. 
 
 
Una vegada llegit l’escrit de precs i preguntes, el portaveu del PP, Sr. Lliteras, formula un prec oral: 
demana que es tornin a posar les banderes al balcó de l’Ajuntament. 
 
 
Acords 
 
1. Acordar, per unanimitat, essent tretze el nombre legal de membres del consistori i onze els 
assistents, aprovar les actes de les sessions de 20 de febrer de 2017 i de 24 de setembre de 2018. 
 
4. Acordar, per 10 vots a favor (PSOE, PI, AA i UIA) i 1 abstenció (PP): 
4.1. Contactar amb el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca per dur 
l’exposició a Artà. 
4.2. Aprofitar l’exposició per donar a conèixer el fons documental d’ambdós creadors que roman a 
les biblioteques locals per així donar la màxima difusió de les seves obres i del seu llegat. 
 
5. Acordar, per 7 vots a favor (PSOE, PI, AA i PP) i 4 vots en contra (UIA): 
5.1. Aprovar el reconeixement dels crèdits per un import total de 260.562,82 €, els quals figuren en la 
relació annexa a la qual es remet (rel. 61-2018 i 1-2019). 
5.2. Aplicar, amb càrrec al pressupost de l’exercici de 2019, els crèdits corresponents, i amb càrrec a 
les partides respectives. 
 
 
El batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària       Vist i plau 

El batle 
 


