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

ordinària
25 de febrer de 2019
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,
Magdalena Maria Fernández,
Immaculada Moreno Mayal,
Assumpció Santandreu Ginard,
Amalio Arnandis Puig,
Juan Lliteras Espinosa,

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

Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza, secretària
No hi assisteix:
Jaume Alzamora Riera,

regidor

Ordre del dia
1. Aprovació inicial, si s’escau, del Reglament dels serveis de proveïment d’aigua potable i de
clavegueram.
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 modificació de l’Ordenança municipal de circulació del municipi
d’Artà.
4. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’aprovació de l’Acord regulador complementari de
condicions de treballs comunes del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament d’Artà (relació de
llocs de treball).
5. Aprovació, si s’escau, de la proposta sobre l’augment retributiu del personal de l’Ajuntament
d’Artà corresponent a l’any 2019.
6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’AA, PSOE, PI i UIA per
controlar la proliferació de les apostes en línia i cases de joc i prendre mesures de prevenció davant
la ludopatia.
7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’UIA i PI de mesures de
transparència i control en la prestació dels serveis públics.
8. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’esmena de deficiència recollida en l’acord de la Comissió
Insular d’Ordenació dels Territori i Urbanisme, en sessió de 29 de juny de 2018, en relació a l’àmbit
territorial de la illeta del Molí d’en Regalat, revisió i adaptació al PTIM de les Normes subsidiàries
d’Artà.
9. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 23, reguladora de la taxa per

serveis culturals, turístics i de publicitat.
10. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2/2019.
11. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de gener de 2019.
12. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació inicial, si s’escau, del Reglament dels serveis de proveïment d’aigua potable i de
clavegueram
El batle explica la proposta, que, copiada literalment, diu.
<<Considerant del màxim interès per a aquest municipi l’aprovació d’un reglament municipal que
reguli els serveis de proveïment d’aigua potable i de clavegueram., amb la voluntat de donar
compliment a allò que preveu el Pla d’acció municipal 2015-2019.
Considerant que, amb data 12/02/2019, es va emetre informe de Secretaria en relació amb el
procediment i la legislació aplicable per a l’aprovació del Reglament dels serveis de proveïment
d’aigua potable i de clavegueram.
Considerant que en data 15 de gener de 2019, i per acomplir el que disposa l’article 133.1 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va
sotmetre a consulta pública, prèvia a la seva aprovació, el Reglament dels serveis de proveïment
d’aigua potable i de clavegueram, sense que a data d’avui s’hagi presentat cap tipus de reclamació.
Una vegada realitzada la tramitació corresponent i atesa la competència del Ple, en virtut dels
articles 22.2.d i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i de
l’article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears,
es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
1. Aprovar inicialment el Reglament dels serveis de proveïment d’aigua potable i de clavegueram,
en els termes en què figura en l’expedient.
2. Sotmetre a exposició pública el projecte de Reglament dels serveis de proveïment d’aigua potable
i de clavegueram, durant un termini de trenta dies, mitjançant la publicació d’un anunci en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis de la corporació, a fi que el veïnat i les
persones legítimament interessades puguin examinar l’expedient i formular reclamacions,
objeccions o observacions. Una vegada finalitzat el termini d’informació pública, resoldre les
al·legacions presentades, adoptar l’acord definitiu que correspongui i aprovar la redacció definitiva
del Reglament. En el cas que no es presentin al·legacions, entendre l’acord provisional com a
definitiu, sense necessitat de cap acord exprés. Llavors, publicar l’acord definitiu i el text íntegre de
la modificació del Reglament en el BOIB, sense que entri en vigor fins que s’hagi duit a terme
aquesta publicació. Així mateix, notificar aquest acord d’aprovació definitiva a les persones
interessades que haguessin presentat al·legacions.
3. Concedir audiència prèvia a totes les associacions veïnals i de defensa de les persones
consumidores i usuàries establertes en el seu àmbit territorial que estiguin inscrites en el Registre
2

Municipal d’Associacions Veïnals i que el seu fi tengui relació directa amb l’objecte de la
disposició.
4. Facultar el batle a subscriure i signar tota la documentació relacionada amb aquest assumpte.>>
El batle explica que volen posar en valor un del béns més necessaris, com és l’aigua potable.
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, diu que dona molta importància al Reglament i a la feina
administrativa que s’ha fet; diu que s’han tengut en compte les seves peticions i que, per això, hi
votaran a favor.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que vol presentar una queixa formal, ja que el batle li va dir que
es col·locarien les banderes i no estan posades. Seguidament, diu que ell considera que la persona
que no consumeix aigua no ha de pagar el mínim del consum d’aigua. Opina que la persona que
tengui una fosa sèptica en les degudes condicions ha de poder demanar aigua.
El batle li diu que tots els solars urbans tenen l’obligació de connectar-se al clavegueram. A més, li
diu que, si no es consumeix aigua, no es paga consum d’aigua.
A continuació, els reunits acorden, per unanimitat:
1. Aprovar inicialment el Reglament dels serveis de proveïment d’aigua potable i de clavegueram,
en els termes en què figura en l’expedient.
2. Sotmetre a exposició pública el projecte de Reglament dels serveis de proveïment d’aigua potable
i de clavegueram, durant un termini de trenta dies, mitjançant la publicació d’un anunci en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis de la corporació, a fi que el veïnat i les
persones legítimament interessades puguin examinar l’expedient i formular reclamacions,
objeccions o observacions. Una vegada finalitzat el termini d’informació pública, resoldre les
al·legacions presentades, adoptar l’acord definitiu que correspongui i aprovar la redacció definitiva
del Reglament. En el cas que no es presentin al·legacions, entendre l’acord provisional com a
definitiu, sense necessitat de cap acord exprés. Llavors, publicar l’acord definitiu i el text íntegre de
la modificació del Reglament en el BOIB, sense que entri en vigor fins que s’hagi duit a terme
aquesta publicació. Així mateix, notificar aquest acord d’aprovació definitiva a les persones
interessades que haguessin presentat al·legacions.
3. Concedir audiència prèvia a totes les associacions veïnals i de defensa de les persones
consumidores i usuàries establertes en el seu àmbit territorial que estiguin inscrites en el Registre
Municipal d’Associacions Veïnals i que el seu fi tengui relació directa amb l’objecte de la
disposició.
4. Facultar el batle a subscriure i signar tota la documentació relacionada amb aquest assumpte.
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:
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«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 l’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 12/2002 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
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.
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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
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
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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 pe 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
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 fixat 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, el proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de prevenció de la contaminació
acústica i per vibracions, que consisteix en la substitució de l’article 24 per un nou article amb la
redacció següent:
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“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 dels 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.”
2. Sotmetre l’Ordenança municipal de prevenció de la contaminació acústica i per vibracions a un
període d’exposició pública durant un termini de trenta dies, mitjançant la publicació d’un anunci
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis de la corporació, a fi que el veïnat i
les persones legítimament interessades puguin examinar l’expedient i formular reclamacions,
objeccions o observacions. Una vegada finalitzat el termini d’informació pública, resoldre les
al·legacions presentades, adoptar l’acord definitiu que correspongui i aprovar la redacció definitiva
de l’Ordenança. En el cas que no es presentin al·legacions, entendre l’acord provisional com a
definitiu, sense necessitat de cap acord exprés. Llavors, publicar l’acord definitiu i el text íntegre de
la modificació de l’Ordenança en el BOIB, sense que entri en vigor fins que s’hagi duit a terme
aquesta publicació. Així mateix, notificar aquest acord d’aprovació definitiva a les persones
interessades que haguessin presentat al·legacions.
3. Concedir audiència prèvia a totes les associacions veïnals i de defensa de les persones
consumidores i usuàries establertes en el seu àmbit territorial que estiguin inscrites en el Registre
Municipal d’Associacions Veïnals i que el seu fi tengui relació directa amb l’objecte de la
disposició.
4. Facultar el batle a subscriure i signar tota la documentació relacionada amb aquest assumpte.»>>
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La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, diu que en les comissions informatives no els va quedar gaire clar
el fet de no poder aplicar-ho a altres zones del poble.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que varen tenir una reunió per xerrar d’aquest tema, però, que
no ho veu clar.
La portaveu d’AA, Sra. Comas, explica que ara es presenta una petita modificació de l’Ordenança,
per poder aplicar-la durant el proper estiu.
Tot seguit, els reunits acorden, per 7 vots a favor (PSOE, PI i AA) i 5 abstencions (UIA i PP):
1. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de prevenció de la contaminació
acústica i per vibracions, que consisteix en la substitució de 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 dels 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.”
2. Sotmetre l’Ordenança municipal de prevenció de la contaminació acústica i per vibracions a un
període d’exposició pública durant un termini de trenta dies, mitjançant la publicació d’un anunci
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en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis de la corporació, a fi que el veïnat i
les persones legítimament interessades puguin examinar l’expedient i formular reclamacions,
objeccions o observacions. Una vegada finalitzat el termini d’informació pública, resoldre les
al·legacions presentades, adoptar l’acord definitiu que correspongui i aprovar la redacció definitiva
de l’Ordenança. En el cas que no es presentin al·legacions, entendre l’acord provisional com a
definitiu, sense necessitat de cap acord exprés. Llavors, publicar l’acord definitiu i el text íntegre de
la modificació de l’Ordenança en el BOIB, sense que entri en vigor fins que s’hagi duit a terme
aquesta publicació. Així mateix, notificar aquest acord d’aprovació definitiva a les persones
interessades que haguessin presentat al·legacions.
3. Concedir audiència prèvia a totes les associacions veïnals i de defensa de les persones
consumidores i usuàries establertes en el seu àmbit territorial que estiguin inscrites en el Registre
Municipal d’Associacions Veïnals i que el seu fi tengui relació directa amb l’objecte de la
disposició.
4. Facultar el batle a subscriure i signar tota la documentació relacionada amb aquest assumpte.
3. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança municipal de circulació del
municipi d’Artà
El batle explica la proposta, que, copiada literalment, diu.
<<Atès l’informe emès per la Prefectura de la Policia Local d’aquest Ajuntament d’Artà, de 12 de
febrer de 2019, segons el qual:
“En data 13/04/2016 aquesta Prefectura presentà escrit de proposta de l’Ordenança municipal de
circulació del municipi d’Artà, que va concloure amb la seva aprovació i amb la posterior aprovació
definitiva amb la publicació en el BOIB núm. 147-2016, de 22 de novembre de 2016.
Aquesta Ordenança municipal de circulació recull la competència municipal envers la regulació
mitjançant ordenança municipal de circulació, dels usos de les vies urbanes, fent compatible
l’equitativa distribució dels aparcaments entre tots els usuaris amb la necessària fluïdesa del trànsit
rodat i amb l’ús per als vianants dels carrers, així com l’establiment de mesures d’estacionament
limitat, amb la finalitat de garantir la rotació dels aparcaments, prestant especial atenció a les
necessitats de les persones amb discapacitat que tenen reduïda la seva mobilitat i que utilitzen
vehicles, tot això amb la finalitat d’afavorir la seva integració social.
El municipi d’Artà, com és ben sabut, té la consideració de municipi turístic, per la qual cosa s’ha
detectat un increment considerable en els darrers dos anys del trànsit de vehicles que pertanyen a
població flotant, que circulen i estacionen als distints carrers i llocs habilitats a l’efecte dels distints
nuclis urbans que conformen el terme, però aquest increment s’ha detectat, de forma molt
considerable, al nucli urbà d’Artà.
Tota aquesta situació provoca la necessitat de modificar l’ordenació dels espais destinats a
l’estacionament de vehicles després de planificar l’espai urbà amb l’establiment de nous espais
destinats a la creació d’aparcaments públics, creats tots ells amb la intenció de pacificar i minvar la
saturació de la circulació de vehicles externs a la zona considerada com a d’interior i que per la seva
configuració és la que provoca la gran quantitat d’intervencions i requeriments envers
l’estacionament indegut dels vehicles utilitzats majoritàriament per la població flotant,
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l’estacionament de vehicles amb unes característiques particulars o la falta d’espai per a
l’estacionament dels vehicles que són utilitzats pels conductors residents a la localitat d’Artà.
Objectius de la modificació
Neix així, per tant, la necessitat de proposar una modificació a l’actual normativa municipal que
permeti regular l’estacionament de vehicles dins de la zona esmentada anteriorment, destinant-se les
places d’estacionament de la mateixa a l’estacionament dels vehicles dels conductors residents al
municipi d’Artà. Per tant, l’estacionament en les places regulades pel nou sistema d’espai destinat
als conductors residents, requerirà l’obtenció prèvia d’una targeta de resident i del comprovant de
residència facilitat per la pròpia Administració a aquells vehicles de conductors residents on hi
figurarà la identificació de la matrícula del seu vehicle.
L’Ajuntament establirà la senyalització reglamentària per tal d’identificar aquelles places en què un
estacionament es reservarà a aquells vehicles que disposin de l’obtenció del corresponent
comprovant de residència. Es considera que existeix un únic estacionament amb independència de
nombre de vegades que s’estacioni, sempre que l’estacionament tingui lloc a la zona autoritzada de
residència corresponent.
No restaran subjectes a aquestes restriccions els vehicles que figuren a l’article 51.5 de l’actual
Ordenança municipal de circulació.
[…]”
Vist l’informe emès per la Prefectura de Policia Local d’aquest Ajuntament d’Artà, de 20 de febrer
de 2019, que complementa l’anterior, segons el qual:
“[…]
Un cop examinada la proposta anterior presentada per aquesta Prefectura, s’ha detectat la necessitat
d’ampliació de la mateixa per tal de donar cabuda a determinats supòsits o situacions especials que
es poden presentar per part de ciutadans que no tenguin la consideració de persona empadronada al
municipi d’Artà i tengui la necessitat d’estacionar a la zona de residents que es planteja implantar a
la proposta anterior.
[…]”
Per tot això, la Batlia proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Modificar el contingut actual de l’article 51, punt 1, del capítol XI, sobre ordenacions
circulatòries especials, de la manera següent:
On diu:
“Article 51. Àrees de circulació restringida (ACIRE).
1. Per raons d’interès públic, la Batlia por declarar un o diversos carrers com a àrea de circulació
restringida (ACIRE).
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Amb l’aprovació d’aquest Ordenança, es declaren ACIRE les zones següents:
a) Zona 1: comprèn els carrers Nou i de Na Batlessa, i el tram del carrer d’Antoni Blanes
existent entre ambdós carrers.
b) Zona 2: comprèn la plaça del Conqueridor.
c) Zona 3: comprèn els carrers de Pep Not i del Mestral, i el tram del carrer Ciutat existent
entre ambdós carrers.
d) Zona 4: comprèn el carrer de Ciutat en el seu tram des del creuer amb el carrer de Josep
Melià i Pericàs i el carrer de Santa Catalina.”
Ha de dir:
“Article 51. Àrees de circulació restringida (ACIRE)
1. Per raons d’interès públic, la Batlia pot declarar un o diversos carrers com a àrea de circulació
restringida (ACIRE).
Amb l’aprovació d’aquesta Ordenança, es declaren ACIRE les zones següents:
a) Zona 1: comprèn els carrers Nou i de na Batlessa, i el tram del carrer d’Antoni Blanes existent
entre ambdós carrers; i el tram del carrer de les Parres situat entre el carrer del Figueral i el carrer de
Montserrat Blanes.
b) Zona 2: comprèn el carrer de Montserrat Blanes i la plaça del Conqueridor; el tram del carrer de
les Parres situat entre el carrer de Montserrat Blanes i la Gran Via de la Constitució; i el carrer de
les Cotxeries.
c) Zona 3: comprèn els carrers de Pep Not i del Mestral, i el tram del carrer de Ciutat existent entre
ambdós carrers.
d) Zona 4: comprèn el tram del carrer de Ciutat que va des del cantó amb el carrer de Josep Melià i
Pericàs i el carrer de Santa Catalina; i el carrer de l’Almudaina.”
2. Incorporar un nou article 52 bis en el capítol XI, sobre ordenacions circulatòries especials, el
contingut del qual és el següent:
“Article 52 bis. Zones per a residents
1. Els residents de l’àrea compresa pel perímetre format per la Gran Via de la Constitució i els
carrers de Santa Margalida, de les Roques, de Rafel Blanes, del Coll del Grec, de la Clota, del Pou
Nou, de Josep Sanxo de la Jordana, de la plaça de l’Aigua, de l’Abeurador, de Son Servera, de
Manacor, de la Síquia, de Sant Llorenç del Cardassar, de Son Servera, de l’avinguda Costa i
Llobera, de Josep Melià i Pericàs i de Ciutat, enllaçant de nou amb la Gran Via de la Constitució,
han de disposar d’una targeta de resident acreditativa de la condició a què es refereix el punt
següent. L’Ajuntament ha d’atorgar les targetes de resident i les ha de remetre, amb caràcter
general, d’ofici o per sol·licitud prèvia dels residents que reuneixin els requisits que s’enumeren a
l’apartat 2 d’aquest article. La targeta de resident permet estacionar, en règim de resident, com a
conductor de vehicles autoritzats en la zona afectada. La targeta de resident ha de dur incorporada la
matrícula d’aquests vehicles.
Els residents amb dos o més vehicles han de rebre una targeta per a cadascun dels vehicles afectats.
L’emissió de duplicats posteriors, a sol·licitud dels residents, està subjecte a la taxa reguladora
d’expedició de documents, sempre que, prèviament, es lliuri la targeta antiga.
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2. A l’efecte d’aquesta Ordenança, es consideren «conductors residents» les persones físiques que
figuren empadronades al municipi d’Artà i disposen d’un vehicle de més de dues rodes i que no
superi els 6 metres de longitud, els 3.500 kg de PMA i un nombre de nou passatgers, com a màxim,
per algun dels títols següents:
a) Per constar com a titular o com a conductor principal a la pòlissa d’assegurança d’un vehicle
donat d’alta en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica d’aquest municipi.
b) Per constar com a conductor principal a la pòlissa d’assegurança d’un vehicle de l’empresa on
treballa o amb la qual manté un contracte mercantil de prestació de serveis en el cas de ser autònom.
En cas que a la pòlissa no consti ningú o consti la pròpia empresa com a conductora, cal aportar,
també, una declaració subscrita pel representant legal de l’empresa on presta els seus serveis, en la
qual es manifesti l’adscripció del vehicle a la seva persona.
c) Per constar com a conductor principal d’un vehicle en règim de rènting, lísing o de lloguer
estable, per un temps superior als tres mesos, per a una empresa l’objecte social de la qual prevegi
aquesta activitat, ja sigui al seu nom o a nom de l’empresa on treballa o amb la qual manté un
contracte mercantil de prestació de serveis en el cas de ser autònom.
3. Així mateix, i a l’efecte d’aquesta Ordenança, es consideren «conductors residents» les persones
físiques que, malgrat no figurin empadronades al municipi d’Artà, disposin d’un vehicle de més de
dues rodes i que no superi els 6 metres de longitud, els 3.500 kg de PMA i un nombre de nou
passatgers, com a màxim, i es vegin afectats per algun dels supòsits següents:
a) Les persones físiques que compleixin amb algun dels títols esmentats a l’apartat 2 anterior, lletres
b o c, si són, alhora, titulars d’un comerç amb establiment obert al públic a peu de carrer en
qualsevol punt de la zona de residents. La condició de titular d’una activitat comercial amb
establiment obert al públic s’ha d’acreditar mitjançant la declaració censal presentada davant
l’Agència Estatal d’Administració Tributària per les activitats classificades; la certificació d’alta en
els cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’AEAT, exercint una activitat classificada; o
l’últim rebut del preu públic de residus comercials i industrials referent a la seva activitat.
b) Les persones físiques que comptin amb aquesta consideració per acord de la Junta de Govern
Local, segons els informes tècnics corresponents.
c) Els conductors de vehicles que siguin utilitzats per una persona física amb possessió de la targeta
de mobilitat reduïda, que podran estacionar en els espais habilitats que es trobin dins la zona per a
residents.”
3. Sotmetre a informació pública la modificació de l’Ordenança municipal de circulació, durant un
termini de trenta dies, mitjançant la publicació d’un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
i en el tauler d’anuncis de la corporació, a fi que el veïnat i les persones legítimament interessades
puguin examinar l’expedient i formular reclamacions, objeccions o observacions. Una vegada
finalitzat el termini d’informació pública, resoldre les al·legacions presentades, adoptar l’acord
definitiu que correspongui i aprovar la redacció definitiva del Reglament. En el cas que no es
presentin al·legacions, entendre l’acord provisional com a definitiu, sense necessitat de cap acord
exprés. Llavors, publicar l’acord definitiu i el text íntegre de la modificació de l’Ordenança en el
BOIB, sense que entri en vigor fins que s’hagi duit a terme aquesta publicació. Així mateix,
notificar aquest acord d’aprovació definitiva a les persones interessades que haguessin presentat
al·legacions.
4. Concedir audiència prèvia a totes les associacions veïnals i de defensa de les persones
consumidores i usuàries establertes en el seu àmbit territorial que estiguin inscrites en el Registre
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Municipal d’Associacions Veïnals i que el seu fi tengui relació directa amb l’objecte de la
disposició.
5. Facultar el batle a subscriure i signar tota la documentació relacionada amb aquest assumpte.>>
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, diu que l’aparcament és un problema del poble, que hi està
d’acord. Manifesta que s’abstendran en la votació.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que fa estona que demana zona ACIRE per al poble. Comenta
que se necessiten aparcaments en el poble i opina que, de cada vegada més, es fan els aparcaments
més enfora. Considera que aquesta modificació de l’Ordenança serà bona per poder aparcar.
Seguidament, relaciona una sèrie d’apartats del quadre d’infraccions i sancions de l’Ordenança.
El batle explica que el que es modifica ara és l’article 51 i l’article 52 bis; l’apartat d’infraccions i
sancions no és objecte d’aquesta modificació.
A continuació, els reunits acorden, per 7 vots a favor (PSOE, PI i AA) i 5 abstencions (UIA i PP):
1. Modificar el contingut actual de l’article 51, punt 1, del capítol XI, sobre ordenacions
circulatòries especials, de la manera següent:
On diu:
“Article 51. Àrees de circulació restringida (ACIRE).
1. Per raons d’interès públic, la Batlia por declarar un o diversos carrers com a àrea de circulació
restringida (ACIRE).
Amb l’aprovació d’aquest Ordenança, es declaren ACIRE les zones següents:
a) Zona 1: comprèn els carrers Nou i de Na Batlessa, i el tram del carrer d’Antoni Blanes
existent entre ambdós carrers.
b) Zona 2: comprèn la plaça del Conqueridor.
c) Zona 3: comprèn els carrers de Pep Not i del Mestral, i el tram del carrer Ciutat existent
entre ambdós carrers.
d) Zona 4: comprèn el carrer de Ciutat en el seu tram des del creuer amb el carrer de Josep
Melià i Pericàs i el carrer de Santa Catalina.”
Ha de dir:
“Article 51. Àrees de circulació restringida (ACIRE)
1. Per raons d’interès públic, la Batlia pot declarar un o diversos carrers com a àrea de circulació
restringida (ACIRE).
Amb l’aprovació d’aquesta Ordenança, es declaren ACIRE les zones següents:
a) Zona 1: comprèn els carrers Nou i de na Batlessa, i el tram del carrer d’Antoni Blanes existent
entre ambdós carrers; i el tram del carrer de les Parres situat entre el carrer del Figueral i el carrer de
Montserrat Blanes.
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b) Zona 2: comprèn el carrer de Montserrat Blanes i la plaça del Conqueridor; el tram del carrer de
les Parres situat entre el carrer de Montserrat Blanes i la Gran Via de la Constitució; i el carrer de
les Cotxeries.
c) Zona 3: comprèn els carrers de Pep Not i del Mestral, i el tram del carrer de Ciutat existent entre
ambdós carrers.
d) Zona 4: comprèn el tram del carrer de Ciutat que va des del cantó amb el carrer de Josep Melià i
Pericàs i el carrer de Santa Catalina; i el carrer de l’Almudaina.”
2. Incorporar un nou article 52 bis en el capítol XI, sobre ordenacions circulatòries especials, el
contingut del qual és el següent:
“Article 52 bis. Zones per a residents
1. Els residents de l’àrea compresa pel perímetre format per la Gran Via de la Constitució i els
carrers de Santa Margalida, de les Roques, de Rafel Blanes, del Coll del Grec, de la Clota, del Pou
Nou, de Josep Sanxo de la Jordana, de la plaça de l’Aigua, de l’Abeurador, de Son Servera, de
Manacor, de la Síquia, de Sant Llorenç del Cardassar, de Son Servera, de l’avinguda Costa i
Llobera, de Josep Melià i Pericàs i de Ciutat, enllaçant de nou amb la Gran Via de la Constitució,
han de disposar d’una targeta de resident acreditativa de la condició a què es refereix el punt
següent. L’Ajuntament ha d’atorgar les targetes de resident i les ha de remetre, amb caràcter
general, d’ofici o per sol·licitud prèvia dels residents que reuneixin els requisits que s’enumeren a
l’apartat 2 d’aquest article. La targeta de resident permet estacionar, en règim de resident, com a
conductor de vehicles autoritzats en la zona afectada. La targeta de resident ha de dur incorporada la
matrícula d’aquests vehicles.
Els residents amb dos o més vehicles han de rebre una targeta per a cadascun dels vehicles afectats.
L’emissió de duplicats posteriors, a sol·licitud dels residents, està subjecte a la taxa reguladora
d’expedició de documents, sempre que, prèviament, es lliuri la targeta antiga.
2. A l’efecte d’aquesta Ordenança, es consideren «conductors residents» les persones físiques que
figuren empadronades al municipi d’Artà i disposen d’un vehicle de més de dues rodes i que no
superi els 6 metres de longitud, els 3.500 kg de PMA i un nombre de nou passatgers, com a màxim,
per algun dels títols següents:
a) Per constar com a titular o com a conductor principal a la pòlissa d’assegurança d’un vehicle
donat d’alta en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica d’aquest municipi.
b) Per constar com a conductor principal a la pòlissa d’assegurança d’un vehicle de l’empresa on
treballa o amb la qual manté un contracte mercantil de prestació de serveis en el cas de ser autònom.
En cas que a la pòlissa no consti ningú o consti la pròpia empresa com a conductora, cal aportar,
també, una declaració subscrita pel representant legal de l’empresa on presta els seus serveis, en la
qual es manifesti l’adscripció del vehicle a la seva persona.
c) Per constar com a conductor principal d’un vehicle en règim de rènting, lísing o de lloguer
estable, per un temps superior als tres mesos, per a una empresa l’objecte social de la qual prevegi
aquesta activitat, ja sigui al seu nom o a nom de l’empresa on treballa o amb la qual manté un
contracte mercantil de prestació de serveis en el cas de ser autònom.
3. Així mateix, i a l’efecte d’aquesta Ordenança, es consideren «conductors residents» les persones
físiques que, malgrat no figurin empadronades al municipi d’Artà, disposin d’un vehicle de més de
dues rodes i que no superi els 6 metres de longitud, els 3.500 kg de PMA i un nombre de nou
passatgers, com a màxim, i es vegin afectats per algun dels supòsits següents:
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a) Les persones físiques que compleixin amb algun dels títols esmentats a l’apartat 2 anterior, lletres
b o c, si són, alhora, titulars d’un comerç amb establiment obert al públic a peu de carrer en
qualsevol punt de la zona de residents. La condició de titular d’una activitat comercial amb
establiment obert al públic s’ha d’acreditar mitjançant la declaració censal presentada davant
l’Agència Estatal d’Administració Tributària per les activitats classificades; la certificació d’alta en
els cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’AEAT, exercint una activitat classificada; o
l’últim rebut del preu públic de residus comercials i industrials referent a la seva activitat.
b) Les persones físiques que comptin amb aquesta consideració per acord de la Junta de Govern
Local, segons els informes tècnics corresponents.
c) Els conductors de vehicles que siguin utilitzats per una persona física amb possessió de la targeta
de mobilitat reduïda, que podran estacionar en els espais habilitats que es trobin dins la zona per a
residents.”
3. Sotmetre a informació pública la modificació de l’Ordenança municipal de circulació, durant un
termini de trenta dies, mitjançant la publicació d’un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
i en el tauler d’anuncis de la corporació, a fi que el veïnat i les persones legítimament interessades
puguin examinar l’expedient i formular reclamacions, objeccions o observacions. Una vegada
finalitzat el termini d’informació pública, resoldre les al·legacions presentades, adoptar l’acord
definitiu que correspongui i aprovar la redacció definitiva del Reglament. En el cas que no es
presentin al·legacions, entendre l’acord provisional com a definitiu, sense necessitat de cap acord
exprés. Llavors, publicar l’acord definitiu i el text íntegre de la modificació de l’Ordenança en el
BOIB, sense que entri en vigor fins que s’hagi duit a terme aquesta publicació. Així mateix,
notificar aquest acord d’aprovació definitiva a les persones interessades que haguessin presentat
al·legacions.
4. Concedir audiència prèvia a totes les associacions veïnals i de defensa de les persones
consumidores i usuàries establertes en el seu àmbit territorial que estiguin inscrites en el Registre
Municipal d’Associacions Veïnals i que el seu fi tengui relació directa amb l’objecte de la
disposició.
5. Facultar el batle a subscriure i signar tota la documentació relacionada amb aquest assumpte.
4. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’aprovació de l’Acord regulador complementari de
condicions de treballs comunes del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament d’Artà
(relació de llocs de treball)
El batle explica la proposta, que, copiada literalment, diu.
<<Vist que l’Ajuntament d’Artà i la representació sindical han negociat, des de principis de l’any
2018, una relació de llocs de treball;
Vist el certificat de la secretària de la Mesa de Negociació de 12 de febrer de 2019, segons el qual:
“La Mesa de Negociació, a la sessió de 12 de febrer de 2019, va acordar aprovar l’Acord regulador
complementari de condicions de treball comunes del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament
d’Artà.”;
Per tot això, es proposa al Ple que adopti els següents
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ACORDS:
1. Aprovar l’Acord regulador complementari de condicions de treballs comunes del personal
funcionari i laboral de l’Ajuntament d’Artà (relació de llocs de treball).
2. Publicar aquest acord i els annexos en el BOIB.
3. Trametre aquest acord a la representació sindical i al Departament de Recursos Humans de
l’Ajuntament d’Artà.>>
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, diu que és una bona notícia, sobretot per als treballadors de
l’Ajuntament, ja que ells ho han firmat.
El portaveu d’El PI, Sr. Gili, diu que vol posar en valor tota la feina feta en les legislatures
passades, la feina feta pel batle actual i pels sindicats. Considera que és un document de partida i
que és una fita molt important.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que són bones notícies, coses que els agrada molt que es diguin
en un ple. Diu que espera que el resultat d’aquest acord es vegi reflectit amb el bon servei dels
treballadors.
A continuació, els reunits acorden, per unanimitat:
1. Aprovar l’Acord regulador complementari de condicions de treballs comunes del personal
funcionari i laboral de l’Ajuntament d’Artà (relació de llocs de treball).
2. Publicar aquest acord i els annexos en el BOIB.
3. Trametre aquest acord a la representació sindical i al Departament de Recursos Humans de
l’Ajuntament d’Artà.
5. Aprovació, si s’escau, de la proposta sobre l’augment retributiu del personal de
l’Ajuntament d’Artà corresponent a l’any 2019
El batle explica la proposta, que, copiada literalment, diu:
<<Atès que el Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en
matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, preveu per al personal municipal un augment
d’un màxim del 2,25 % amb efectes de primer de gener.
Atès que, per Decret de Batlia de 25 de gener de 2019, es va aprovar ordenar als serveis municipals
competents la preparació, la tramitació i el pagament en la nòmina del mes de gener de tot el
personal funcionari i laboral municipal d’un augment del 2,25 % de tots els conceptes, aplicant les
quanties previstes per a l’any 2019 en l’esmentat Reial decret llei 24/2018, en tots els conceptes
amb quantia reglada; aquest pagament es considerarà a compte de l’aplicació en la nòmina dels
augments que acordi, a proposta del Govern municipal, el Ple de l’Ajuntament del mes de febrer,
prèviament negociats amb la representació legal del personal.
Atès que la Mesa de Negociació de 6 de febrer de 2019 es va acordar el següent:
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“Atès el Reial decret llei 24/2018, s’acorda un augment de la nòmina del personal funcionari i
laboral de l’Ajuntament d’Artà per a l’any 2019 d’un 2,25 % en tots els conceptes en quantia
reglada.”;
Per tot això, es proposa al Ple que adopti els següents
ACORDS:
1. Aprovar un augment del 2,25 % del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament d’Artà, en tots
els conceptes amb quantia reglada, amb efectes d’1 de gener de 2019.
2. Trametre aquest acord a la representació sindical i al Departament de Recursos Humans de
l’Ajuntament d’Artà.>>
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, diu que no té res a dir.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, també diu que no té res a dir.
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat:
1. Aprovar un augment del 2,25 % del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament d’Artà, en tots
els conceptes amb quantia reglada, amb efectes d’1 de gener de 2019.
2. Trametre aquest acord a la representació sindical i al Departament de Recursos Humans de
l’Ajuntament d’Artà.
6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’AA, PSOE, PI i
UIA per controlar la proliferació de les apostes en línia i cases de joc i prendre mesures de
prevenció davant la ludopatia
La portaveu d’AA, Sra. Comas, explica la moció, que, copiada literalment, diu:
<<EXPOSICIÓ DE MOTIUS
D’ençà d’uns anys han proliferat els espots de televisió, ràdio, premsa escrita, xarxes socials, etc.,
de cases d’apostes esportives en línia, cases d’apostes que insereixen la seva publicitat en
esdeveniments esportius, especialment en les retransmissions esportives que, fins i tot, arriben a
utilitzar estrelles del futbol per animar els espectadors a apostar, un sistema de joc molt més
addictiu, sense pauses, amb bons “gratuïts” d’entrada i, a sobre de tot, amb una immensa inversió en
publicitat.
Hi ha 613.812 usuaris actius a les cases d’apostes, segons el darrer Informe trimestral del mercat del
joc en línia, un 13,44 % més que en el mateix període de 2016. No només correspon a les apostes
esportives, sinó també a pòquer, casino i bingos virtuals. Fins al setembre de 2017, els operadors
gastaren més de 140 milions d’euros en promocionar-se. A Espanya hi ha més de mig centenar
d’empreses amb llicència en el negoci en línia i presencial.
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El joc patològic és un trastorn que figura entre les addiccions de tipus comportamental en les
classificacions mèdiques i psicològiques. Consisteix en la pèrdua del control del comportament en
relació al joc, que es caracteritza per tenir greus conseqüències per a les persones; problemes
familiars, acadèmics, laborals, econòmics, socials i/o legals associats al joc.
Es tempta els col·lectius més desafavorits, els quals normalment no poden accedir a un treball
estable atès el nivell d’atur i de treball precari, per a què arrisquin les seves rendes guanyades amb
prou feina. No és estrany, per això, que, en els barris i localitats amb rendes més baixes, sigui on les
polítiques neoliberals més efectes negatius causen a través de les cases d’apostes. Aquestes afecten
especialment la joventut, ja que la falta d’expectatives i d’un futur estable és el brou de cultiu
perfecte per a dosis ràpides d’adrenalina on aconseguir diners sense esforç.
Tampoc no és admissible que les cases d’apostes augmentin dia a dia els seus beneficis i deixin, a
les famílies i al conjunt de la societat, l’obligació de finançar íntegrament el tractament de les
persones a les quals han enganxat.
És de justícia, per tant, augmentar la contribució que els beneficis d’aquestes empreses han de fer al
conjunt de la societat per a què es pugui tractar, de manera eficaç, les persones addictes al joc i per a
què es puguin investigar aquests mecanismes i prevenir futures addiccions.
De forma física o a través d’Internet, el que s’amaga darrere de cada aposta és el mateix: et fan
creure que no és necessari treballar per generar riquesa, que pots invertir els teus diners i, si ho fas
bé, els multiplicaràs. Aquest pressupòsit obvia que el teu benefici implica que algú com tu està
perdent els seus diners; també obvia que un dia has guanyat, però que el següent pots perdre molt
més. No és qüestió de sort que, en última instància, sigui l’empresari de la casa d’apostes l’únic que
guanya, és qüestió de matemàtiques.
Cal destacar, també, que els Serveis Socials Municipals de l’Ajuntament d’Artà han detectat, en els
darrers temps, un augment de situacions de persones amb alguna problemàtica de salut mental que
s’agreuja o complica per mor de la facilitat d’accés al joc.
És el moment que les diferents institucions adaptin la normativa a la realitat social, econòmica i
tecnològica de l’activitat del joc abans que sigui una xacra sense retorn.
Plantejam, en aquesta moció, una sèrie de mesures, d’àmbit municipal i supramunicipal, entenent
que es tracta d’una problemàtica multidimensional que necessita d’una intervenció integral de tots
els nivells de l’Administració pública. Per una banda, és necessari prohibir la publicitat d’aquests
locals i frenar la seva expansió a través de les ordenances o les normes urbanístiques; també són
importants les mesures de prevenció davant la ludopatia i, per últim, plantejam una sèrie de
propostes a nivell fiscal per tal de gravar l’activitat de les cases d’apostes i del joc en línia.
Per tot això, els grups municipals d’AA, PSOE, PI i UIA proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Instar el Govern de l’Estat a reformar la Llei general de la comunicació audiovisual i la Llei
general de publicitat, per tal que es reguli la publicitat de les cases d’apostes i es prohibeixi el fet
que aquestes empreses puguin anunciar-se, per fer efectiva la protecció del públic infantil i juvenil, i
a impulsar el Reial decret de comunicacions comercials de les activitats de joc i de joc responsable
amb l’objectiu de restringir la publicitat per a jocs i apostes en línia.
18

2. Instar el Govern de l’Estat a augmentar el tipus aplicable en l’impost sobre activitats del joc per a
les cases d’apostes i del joc en línia.
3. Instar el Govern autonòmic per a què, tal com passa amb el gremi de tabacaires o farmàcies,
limiti l’apertura de les cases d’apostes físiques mitjançant l’establiment d’un mínim de metres de
separació o per nuclis de població, per tal de frenar, així, la seva proliferació.
4. Instar el Govern autonòmic a prohibir les terminals d’apostes esportives en sales de joc, bingos i
casinos.
5. Comprometre’s, l’Ajuntament d’Artà, a estudiar i revisar les ordenances i les Normes
subsidiàries per introduir limitacions urbanístiques a la implantació de locals d’apostes a tot el
municipi d’Artà.
6. Comprometre’s, l’Ajuntament d’Artà, a través de l’Ordenança de publicitat, a regular
l’eliminació de qualsevol cartelleria del mobiliari urbà o de l’espai públic sobre aquest tipus
d’establiment, la qual s’haurà de cenyir exclusivament als cartells del propi local, incloent-hi només
el nom i sense cap tipus de publicitat afegida.
7. Comprometre’s, l’Ajuntament d’Artà, a realitzar activitats informatives en els centres escolars
per aprofundir sobre l’ús que fan els joves dels joc en línia i d’apostes i en els possibles problemes
derivats d’aquest ús. També, procurar posar en funcionament models d’oci i espais de socialització
gestionats directament per joves, on puguin desenvolupar un oci sa, que potenciï el coneixement,
l’esport i les arts.
8. Comprometre’s, l’Ajuntament d’Artà, a reforçar la formació de la Policia Local i demanar la
col·laboració de la Guàrdia Civil, de manera que es familiaritzin amb les infraccions més habituals
relacionades amb les apostes i el joc, particularment quant a l’accés de menors d’edat, persones
legalment incapacitades i persones amb l’accés al joc legalment restringit.
9. Comprometre’s, l’Ajuntament d’Artà, a instar els equips locals de futbol, els seus jugadors així
com altres esportistes i equips d’altres disciplines, a col·laborar en la tasca que no s’identifiqui
l’esport amb les apostes, assumint la seva responsabilitat social, eliminant la publicitat de les cases
d’apostes, posant en marxa campanyes de conscienciació i no signant convenis de col·laboració ni
patrocini a entitats esportives que facin publicitat de les cases d’apostes.>>
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que a la Comissió Informativa es va abstenir per estudiar aquest
tema. Considera vergonyós que totes les televisions facin propaganda del joc en línia i diu que es
vol adherir a la moció. En relació al punt sisè de la part dispositiva, diu que creu que no està
redactat així como toca, que hi ha cases d’apostes que tenen la publicitat fora del local Demana si
ho faran complir.
A continuació, els reunits acorden, per unanimitat:
1. Instar el Govern de l’Estat a reformar la Llei general de la comunicació audiovisual i la Llei
general de publicitat, per tal que es reguli la publicitat de les cases d’apostes i es prohibeixi el fet
que aquestes empreses puguin anunciar-se, per fer efectiva la protecció del públic infantil i juvenil, i
a impulsar el Reial decret de comunicacions comercials de les activitats de joc i de joc responsable
amb l’objectiu de restringir la publicitat per a jocs i apostes en línia.
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2. Instar el Govern de l’Estat a augmentar el tipus aplicable en l’impost sobre activitats del joc per a
les cases d’apostes i del joc en línia.
3. Instar el Govern autonòmic per a què, tal com passa amb el gremi de tabacaires o farmàcies,
limiti l’apertura de les cases d’apostes físiques mitjançant l’establiment d’un mínim de metres de
separació o per nuclis de població, per tal de frenar, així, la seva proliferació.
4. Instar el Govern autonòmic a prohibir les terminals d’apostes esportives en sales de joc, bingos i
casinos.
5. Comprometre’s, l’Ajuntament d’Artà, a estudiar i revisar les ordenances i les Normes
subsidiàries per introduir limitacions urbanístiques a la implantació de locals d’apostes a tot el
municipi d’Artà.
6. Comprometre’s, l’Ajuntament d’Artà, a través de l’Ordenança de publicitat, a regular
l’eliminació de qualsevol cartelleria del mobiliari urbà o de l’espai públic sobre aquest tipus
d’establiment, la qual s’haurà de cenyir exclusivament als cartells del propi local, incloent-hi només
el nom i sense cap tipus de publicitat afegida.
7. Comprometre’s, l’Ajuntament d’Artà, a realitzar activitats informatives en els centres escolars
per aprofundir sobre l’ús que fan els joves dels joc en línia i d’apostes i en els possibles problemes
derivats d’aquest ús. També, procurar posar en funcionament models d’oci i espais de socialització
gestionats directament per joves, on puguin desenvolupar un oci sa, que potenciï el coneixement,
l’esport i les arts.
8. Comprometre’s, l’Ajuntament d’Artà, a reforçar la formació de la Policia Local i demanar la
col·laboració de la Guàrdia Civil, de manera que es familiaritzin amb les infraccions més habituals
relacionades amb les apostes i el joc, particularment quant a l’accés de menors d’edat, persones
legalment incapacitades i persones amb l’accés al joc legalment restringit.
9. Comprometre’s, l’Ajuntament d’Artà, a instar els equips locals de futbol, els seus jugadors així
com altres esportistes i equips d’altres disciplines, a col·laborar en la tasca que no s’identifiqui
l’esport amb les apostes, assumint la seva responsabilitat social, eliminant la publicitat de les cases
d’apostes, posant en marxa campanyes de conscienciació i no signant convenis de col·laboració ni
patrocini a entitats esportives que facin publicitat de les cases d’apostes.
7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’UIA i PI de
mesures de transparència i control en la prestació dels serveis públics
La regidora d’UIA, Sra. Maria, diu que és la tercera vegada que presenten aquesta moció i
considera molt important aprovar-la. Explica que varen tenir una junta de portaveus per xerrar
d’aquest tema, en la qual El PI va proposar una redacció dels acords de la part dispositiva de la
moció que els va agradar.
Seguidament, la regidora d’UIA, Sra. Maria, explica la moció, que, copiada literalment, diu:
<<L’Ajuntament d’Artà té bastants de serveis públics gestionats a través de concessió de gestió a
tercers. Alguns d’aquests són els de la piscina, el cementeri, les escoletes, els bars del Teatre i del
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Poliesportiu, la recollida de residus i la neteja viària o la vigilància de platges, per exemple. I és
responsabilitat de l’Ajuntament que aquests serveis siguin executats segons les condicions dels
contractes, però, i també, per donar un bon servei a la ciutadania.
La inspecció dels serveis públics concessionats és necessària per garantir el compliment de les
prestacions que rep la ciutadania. En un sentit ample, hauria d’incloure, com a mínim, els objectius
de treure el màxim rendiment als diners púbics i de millorar la percepció de la ciutadania sobre la
prestació del servei.
Podem pensar en la inspecció amb afany sancionador (que podria ser una de les motivacions), ja
que la possibilitat d’imposar sancions pot tenir una finalitat preventiva que pretén assegurar
l’execució del contracte.
L’objectiu, però, de les inspeccions, ha de ser des d’un punt de vista constructiu i s’ha de plantejar
com a garantia de la qualitat, com a peça clau de la interacció entre la ciutadania i el concessionari.
La inspecció ha de servir per defensar la ciutadania i ha d’influir en els concessionaris per corregir
errors i incidències. En la mesura que un servei funcioni correctament per la voluntat de les parts,
serà innecessària l’aplicació de sancions.
L’obligació d’inspecció correspon a l’Administració pública que ha fet la concessió, amb mitjans
propis o a través de la contractació d’un tercer.
Per determinar com es presenten els serveis i per saber com són valorats per la ciutadania, la millor
eina de què podem disposar és l’auditoria externa de gestió: es revisen els plecs que 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 fer transparent la gestió municipal d’un servei
donat en concessió, per poder informar a la ciutadania sobre 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 els següents
ACORDS:
1. Assignar un empleat o una empleada municipal a cada contracte de servei extern perquè faci un
informe anual, abans de final d’any, sobre el resultat del servei.
2. Donar comptes al plenari de gener dels informes de servei elaborats pel personal públic assignat a
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cada contracte.>>
El portaveu d’El PI, Sr. Gili, diu que l’exposició de motius és la mateixa, que ells varen proposar la
redacció dels punts de la part dispositiva. Diu que creu que és una bona solució.
El batle considera que la moció queda una mica curta. Opina que l’auditoria hauria d’anar
encaminada a tots els serveis, no només als que estan externalitzats.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que en la comissió informativa ja va dir que, quan es firma un
contracte, és per complir-s. Diu que, si qualcú sap que no es compleix algun contracte, ho ha de dir.
També diu que va demanar, en les comissions informatives, que tots aquests serveis fossin jutjats
pel poble, mitjançant la instal·lació d’una bústia, en la qual tots els usuaris dels serveis poguessin
dir el que considerassin oportú.
La portaveu d’AA, Sra. Comas, diu que està a favor de la moció i proposa afegir una redacció al
punt 2 de la part dispositiva.
La regidora d’UIA, Sra. Maria, diu que, si el personal públic que dugui a terme el control de cada
servei ho considera oportú, es podran instal·lar bústies.
El batle proposta afegir, al sisè paràgraf de la part expositiva, la frase següent: “es poden realitzar
enquestes de satisfacció”.
A més, entre tots decideixen afegir, al punt segon de la part dispositiva, la redacció següent: “[…] i,
si escau, encarregar l’auditoria externa corresponent”.
A continuació, els reunits acorden, per unanimitat:
1. Assignar un empleat o una empleada municipal a cada contracte de servei extern perquè faci un
informe anual, abans de final d’any, sobre el resultat del servei.
2. Donar compte al plenari de gener dels informes de servei elaborats pel personal públic assignat a
cada contracte i, si escau, encarregar l’auditoria externa corresponent.
8. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’esmena de deficiència recollida en l’acord de la
Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en sessió de 29 de juny de 2018, en
relació a l’àmbit territorial de la illeta del Molí d’en Regalat, revisió i adaptació al PTIM de
les Normes subsidiàries d’Artà
El portaveu d’El PI, Sr. Gili, explica la proposta, que, copiada literalment, diu:
<<Atès que en data 28 de maig de 2010, per part de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori,
Urbanisme i Patrimoni Històric, s’adoptà l’acord d’aprovació definitiva de la revisió i adaptació al
Pla territorial insular de Mallorca de les Normes subsidiàries de planejament del municipi d’Artà; i
atès que l’acord aprovatori fou parcial, ja que es va excloure d’aprovació el sector urbanitzable
“Molí d’en Regalat”.
Vist que, amb posterioritat, la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en sessió de
27 de gener de 2012, adoptà un acord requerint l’Ajuntament d’Artà per a l’esmena d’una sèrie de
22

deficiències.
Vist que, en data 15 de juliol de 2016, es va rebre de la Demarcació de Costes a les Illes Balears la
notificació d’aprovació, per Ordre ministerial de 22 de juny de 2016, de modificació de la ribera de
mar i la modificació del límit de la zona de servitud de protecció (que es fixa en 100 metres), en el
tram comprès entre els vèrtexs 116 i 130 de la partió aprovada per l’Ordre ministerial de 23 de maig
de 1995, a la Colònia de Sant Pere, terme municipal d’Artà, illa de Mallorca (Illes Balears). I vist
que aquesta Ordre ministerial permet esmenar les deficiències apuntades per la Comissió Insular
d’Ordenació del Territori i Urbanisme en el seu acord de 27 de gener de 2012, en els seus punts 3 i
4.
Vist que, en data 4 d’agost de 2016, es va emetre l’informe tècnic i jurídic “Esmena de deficiències
recollides en l’acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en sessió de 27
de gener de 2012, en relació a l’àmbit territorial de la illeta del Molí d’en Regalat, el qual fou
objecte de suspensió del tràmit d’aprovació definitiva de la revisió i adaptació al PTIM de les
Normes subsidiàries d’Artà”.
Vist que, en data 8 d’agost de 2016, l’informe tècnic i jurídic esmentat i la documentació tècnica
que l’acompanya foren remesos a l’Administració General de l’Estat, a través de la Demarcació de
Costes a les Illes Balears, d’acord amb el que disposa l’article 117.2 de la Llei de costes, i vist que
aquesta Administració va remetre el seu informe favorable amb data 7 de febrer de 2017 (registre
d’entrada 1020).
Vist que, en el Ple de l’Ajuntament d’Artà de 31 d’octubre de 2016, es va incloure en l’ordre del dia
l’acord “Aprovació, si s’escau, de l’esmena de les deficiències recollides en l’acord de la Comissió
Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, a la sessió de 27 de gener de 2012, en relació a
l’àmbit territorial de la illeta del Molí d’en Regalat” i que aquest, finalment, fou retirat de l’ordre
del dia en haver “sorgit uns dubtes que han d’aclarir amb els tècnics d’Urbanisme abans de dur-ho a
aprovació”.
Vist que, en data 24 d’octubre de 2017, es va emetre un nou informe tècnic i jurídic, “Esmena de
deficiències recollides en l’acord de la Comissió insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en
sessió de 27 de gener de 2012, en relació a l’àmbit territorial de la illeta del Molí d’en Regalat, el
qual fou objecte de suspensió del tràmit d’aprovació definitiva de la revisió i adaptació al PTIM de
les Normes subsidiàries d’Artà”, que va modificar lleugerament el contingut de l’informe emès el
04/08/2016, en el sentit d’incloure en la fitxa urbanística un màxim d’habitatges autoritzables en
tota la illeta i de fixar l’obligació d’alineació de la illeta amb l’avinguda de Montferrutx.
Vist que el mateix 25 d’octubre de 2017 l’informe tècnic i jurídic, amb la documentació tècnica que
l’acompanya, fou remès directament a la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar
del Ministeri de Medi Ambient (RGS 2447), per a informe respecte de les modificacions d’acord
amb el que disposa l’article 117.2 de la Llei de costes. Vist que aquesta Direcció General de
Sostenibilitat de la Costa i del Mar del Ministeri de Medi Ambient va fer devolució de la
documentació remesa a l’Ajuntament informant que “la documentació s’ha de remetre a través de la
Demarcació de Costes a les Illes Balears” (RGE 7701, d’11/12/2017). Vist que, en conseqüència,
l’Ajuntament d’Artà va tornar a remetre la documentació a dita Demarcació de Costes (RGS 2898,
de 20/12/2017) i vist que, en data 24 d’agost de 2018 (RGE 5445), es va rebre l’informe de la
Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar del Ministeri de Medi Ambient, en el qual
s’informa favorablement sobre el document d’esmena remès al mes d’octubre de 2017.
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Vist que, pel Ple de l’Ajuntament, a la sessió ordinària de 30 d’octubre de 2017 i per majoria
absoluta, va acordar: “1. Aprovar l’esmena de les deficiències recollides en l’acord de la Comissió
Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, a la sessió de 27 de gener de 2012, en relació a
l’àmbit territorial de la illeta del Molí d’en Regalat, el qual fou objecte de suspensió del tràmit
d’aprovació definitiva de la revisió i adaptació al PTIM de les Normes subsidiàries d’Artà.”
Vist l’acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en sessió de 29 de juny
de 2018, amb el qual se suspèn l’aprovació definitiva de l’expedient i es requereix que s’esmeni la
deficiència següent: “S’ha de justificar la densitat màxima de 8 habitatges assignada dins la fitxa de
l’article 16b bis de la Qualificació Montferrutx Extensiva Moli d’en Regalat (MO-EXT-MR)”.
I vist l’informe jurídic de data 23/10/2018, amb el qual es procedeix a esmenar la deficiència
recollida en l’acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en sessió de 29
de juny de 2018, en relació a l’àmbit territorial de la illeta del Molí d’en Regalat, revisió i adaptació
al PTIM de les Normes subsidiàries d’Artà amb la “completació” de la Memòria justificativa.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Aprovar l’esmena de les deficiències recollides en l’acord de la Comissió Insular d’Ordenació del
Territori i Urbanisme, en sessió de 29 de juny de 2018, en relació a l’àmbit territorial de la illeta del
Molí d’en Regalat, el qual fou objecte de suspensió del tràmit d’aprovació definitiva de la revisió i
adaptació al PTIM de les Normes subsidiàries d’Artà.
2. En conseqüència, i en esmena de la deficiència apuntada, aprovar les següents modificacions en
la documentació de les NS que ha d’acompanyar aquest acord, les quals han de substituir els
annexos 1 i 2 aportats amb l’informe precedent de 24 d’octubre de 2017:
- Modificacions introduïdes en la Memòria: introduir la justificació de la densitat màxima de 8
habitatges en tota la illeta.
- Modificacions introduïdes en el text de la normativa: crear l’article 163.bis, corresponent a la fitxa
de zonificació i eliminació de la fitxa del sector urbanitzable Molí d’en Regalat.
3. Donar trasllat de la certificació d’aquest acord i de la documentació de l’esmena de deficiències a
la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, perquè, si així ho considera, pugui donar
per esmenades correctament les deficiències assenyalades i procedeixi a aixecar la suspensió i a
aprovar definitivament la revisió i adaptació al PTM de les Normes subsidiàries d’Artà en
referència al sector urbanitzable “Molí d’en Regalat” del nucli de la Colònia de Sant Pere.>>
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, diu que ja varen votar en contra en el Ple de novembre i que, ara,
tornaran a votar en contra de la proposta.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, comenta que l’any 1995 ja se xerrava del tema del Molí d’en
Regalat i que després, en l’any 2005, també se’n va tornar a xerrar.
A continuació, la portaveu d’AA, Sra. Comas, llegeix la seva intervenció, que, copiada literalment,
diu:
<<1. Celebra que es torni a portar aquest assumpte a la consideració del Plenari municipal, ja que,
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en el darrer acord del Ple de 26/11/2018, mancava el quòrum legal necessari (la meitat més un del
membres del Ple, és a dir, 7 vots en lloc dels 6 que va obtenir).
2. La Sentència de la Secció 1a de la Sala Contenciosa Administrativa de l’Audiència Nacional de 2
de novembre de 2018, sobre el recurs núm. 692/2016 (on es desestima el recurs contenciós administratiu interposat per l’entitat Porto Sa Coloni, SL, contra la Resolució de 22 de juny de 2016
de la directora general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, dictada per delegació de la Ministra
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, per la qual s’acorda la modificació de la ribera del mar
i la modificació del límit de la zona de servitud de protecció, en el tram comprès entre els vèrtexs
116 i 130 de l’afitament aprovat per OM de 23 de maig de 1995, a la Colònia de Sant Pere, al terme
municipal d’Artà, illa de Mallorca, en ser la citada resolució conforme a dret; amb expressa
imposició de les costes processals a la part actora), ha esdevingut ferma, és a dir, la promotora Porto
Sa Coloni, SL, no ha presentat cap recurs i, conseqüentment, han estat desestimades totes les
pretensions de la urbanitzadora Porto Sa Coloni, SL, de: sòl urbà; sòl urbanitzable amb pla parcial
aprovat; sòl sotmès a indemnitzacions per pèrdua d’aprofitament; sòl transformat per la proximitat
del Port Esportiu; i vulneració del principi d’igualtat enfront als veïns de Montferrutx. I, per tant,
considera els terrenys de la illeta del Molí d’en Regalat, en la seva totalitat, no urbans. (S’adjunta la
Sentència i el Decret judicial que declara la seva fermesa). En conseqüència, estam davant un nou
escenari: la màxima instància, de manera irrevocable, considera, per primera i darrera vegada, que
els terrenys de la totalitat de la illeta del Molí d’en Regalat no són urbans i, per desenvolupar-se , ho
han de fer mitjançant un procés urbanitzador.
3. La Sala Contenciosa Administrativa de l’Audiència Nacional és la més alta instància del país que
pot dirimir aquest assumpte, que ja ha estat vist pels tribunals ordinaris i pel Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en les seves distintes formulacions.
4. El criteri de la Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa de l’Audiència Nacional és el
mateix que durant més de catorze anys ha mantingut aquest grup municipal en les seves distintes
formacions.
5. No obstant això, el grup municipal d’Alternativa per Artà no s’oposa a què els terrenys de la
illeta del Molí d’en Regalat puguin ser urbanitzables, ja que el Pla territorial de Mallorca els
classifica com a àrees de desenvolupament, sempre que les Normes subsidiàries de planejament
urbanístic municipal no hagin esgotat el creixement urbanístic imposat pel mateix Pla territorial de
Mallorca i amb les següents condicions, que tenen la consideració de mínimes d’acord amb el
planejament vigent, la LUIB i el Reglament de la LOUS per a l’illa de Mallorca:
a) L’ordenació del sector serà la mateixa que l’extensiva 3 de Montferrutx, amb parcel·la mínima de
800 m2 (exclosa la franja de 100 m de la zona de servitud del domini públic maritimoterrestre) i
índex d’intensitat d’ús d’1 habitatge/800 m2 de solar, sense excepcions.
b) La reparcel·lació es realitzarà pel sistema d’actuació de compensació.
c) El sector es desenvoluparà mitjançant un pla parcial i un projecte d’urbanització.
d) Se cedirà el sòl necessari per a l’execució dels sistemes urbanístics generals que el pla inclogui o
adscrigui a l’àmbit d’actuació de transformació urbanística en què estiguin compresos els terrenys,
així com el reservat per als sistemes locals en aquest àmbit pel corresponent pla.
e) Se cedirà el sòl lliure de càrregues d’urbanització corresponent al 15 % de l’aprofitament mitjà
corresponent al sector o la seva compensació en metàl·lic del valor equivalent i determinada en
aplicació de la legislació estatal del sòl, compensació que es destinarà a obtenir els sòls, amb
destinació a habitatge protegit, o a integrar-se en el patrimoni públic del sòl, i es destinaria
preferentment a actuacions de transformació urbanística en sòl urbà.
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f) Es costejarà i, en cas contrari, s’executaran totes les obres d’urbanització previstes en l’àmbit de
transformació, sense perjudici del dret a rescabalar les despeses d’instal·lació de les xarxes
d’abastament d’aigua, de subministrament d’energia elèctrica, de distribució del gas, si s’escau, i de
la infraestructura de la connexió a les xarxes de telecomunicacions, a càrrec de les empreses
proveïdores en la part que, segons la reglamentació específica d’aquests serveis, no hagi de ser a
càrrec de les persones usuàries.
g) Es costejarà i, si escau, s’executaran les infraestructures de connexió amb els sistemes urbanístics
generals exteriors a l’actuació urbanística de transformació i les obres per a l’ampliació o el reforç
d’aquests sistemes que, en cas que siguin necessaris com a conseqüència de la magnitud d’aquesta
actuació, d’acord amb les determinacions del pla. Entre aquestes obres i infraestructures s’entendran
incloses, d’acord amb la seva normativa reguladora, les de potabilització, subministrament i
depuració d’aigua, així com l’obligació de participar en els costos d’implantació de les
infraestructures de transport públic que siguin necessàries perquè la connectivitat del sector sigui
l’adequada.
h) S’inclourà un 10 % d’espais lliures públics, sense que la seva superfície sigui inferior a 20 m2 per
cada 100 m2 d’edificació residencial.
i) S’inclouran, per a equipaments públics, 21 m2 per cada 100 m2 d’edificació residencial.
j) Excepte quan no es pugui complir amb el pla destinat a equipament públic per virtut de la reserva
obligatòria corresponent, el compliment de l’obligació de cessió podrà efectuar-se mitjançant les
formes alternatives que reglamentàriament estableixi el Consell de Mallorca i, en tot cas, mitjançant
la seva compensació en metàl·lic del valor equivalent i determinada en aplicació de la legislació
estatal del sòl, compensació que es destinarà a obtenir els sòls amb destinació a habitatge protegit, o
a pagar la part de finançament públic que s’hagués previst a l’actuació de transformació urbanística
o bé a integrar-se en el patrimoni públic del sòl, i es destinaria preferentment a actuacions de
transformació urbanística en sòl urbà.
k) La superfície destinada a aparcaments en sòl de domini públic garantirà un mínim d’una plaça
per cada 100 m2 d’edificació, un 50 % dels quals, almenys, se situaran en àrees d’aparcament públic
externs al vial. En tot cas, es preveuran places per a càrrega de vehicles elèctrics.
l) S’ha de reservar, com a mínim, el sòl corresponent al 30 % de l’edificabilitat residencial per
destinar-se a la construcció d’habitatges sotmesos a algun règim de protecció pública.
m) Excepte quan no es pugui complir amb el pla destinat a habitatge protegit per virtut de la reserva
obligatòria corresponent, el compliment de l’obligació de cessió podrà efectuar-se mitjançant les
formes alternatives que, reglamentàriament, estableixi el Consell de Mallorca i, en tot cas,
mitjançant la seva compensació en metàl·lic del valor equivalent i determinada en aplicació de la
legislació estatal del sòl, compensació que es destinarà a obtenir els sòls amb destinació a habitatge
protegit, o a pagar la part de finançament públic que s’hagués previst a l’actuació de transformació
urbanística o bé a integrar-se en el patrimoni públic del sòl, i es destinaria preferentment a
actuacions de transformació urbanística en sòl urbà.
4. Alternativament, el grup municipal d’Alternativa per Artà estaria disposat a adoptar les mesures
pertinents perquè la totalitat dels terrenys de la illeta del Molí d’en Regalat restassin sense
urbanitzar.
5. Qualsevol altra proposta que menysvalori les condicions indicades, el grup municipal
d’Alternativa per Artà la considerarà contraria als interessos generals, és a dir, als interessos
municipals, i favorable als interessos particulars.
6. El grup municipal d’Alternativa per Artà vol que aquest text consti en l’acta del plenari.>>
El portaveu d’El PI, Sr. Gili, diu que li pareix perfecte, que és una opinió molt respectable, però que
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no té res a veure amb allò que es du a aprovació avui al plenari.
Tot seguit, els reunits acorden, per 7 vots a favor (PSOE, PI i PP) i 5 vots en contra (UIA i AA),
que representa el vot de la majoria absoluta legal requerida per la LRBL per a aquest tipus d’acord:
1. Aprovar l’esmena de les deficiències recollides en l’acord de la Comissió Insular d’Ordenació del
Territori i Urbanisme, en sessió de 29 de juny de 2018, en relació a l’àmbit territorial de la illeta del
Molí d’en Regalat, el qual fou objecte de suspensió del tràmit d’aprovació definitiva de la revisió i
adaptació al PTIM de les Normes subsidiàries d’Artà.
2. En conseqüència, i en esmena de la deficiència apuntada, aprovar les següents modificacions en
la documentació de les NS que ha d’acompanyar aquest acord, les quals han de substituir els
annexos 1 i 2 aportats amb l’informe precedent de 24 d’octubre de 2017:
- Modificacions introduïdes en la Memòria: introduir la justificació de la densitat màxima de 8

habitatges en tota la illeta.
- Modificacions introduïdes en el text de la normativa: crear l’article 163.bis, corresponent a la
fitxa de zonificació i eliminació de la fitxa del sector urbanitzable Molí d’en Regalat.
3. Donar trasllat de la certificació d’aquest acord i de la documentació de l’esmena de deficiències a
la Comissió Insular d’ordenació del Territori i Urbanisme, perquè, si així ho considera, pugui donar
per esmenades correctament les deficiències assenyalades i procedeixi a aixecar la suspensió i a
aprovar definitivament la revisió i adaptació al PTM de les Normes subsidiàries d’Artà en
referència al sector urbanitzable “Molí d’en Regalat” del nucli de la Colònia de Sant Pere.
9. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 23, reguladora de la taxa per
serveis culturals, turístics i de publicitat
El batle explica la proposta, que, copiada literalment, diu:
<<En relació l’Ordenança núm. 23, reguladora de la taxa per serveis culturals, turístics i de
publicitat, atès l’informe de secretaria sobre el procediment a seguir i la legislació aplicable, i
havent seguit la tramitació establerta legalment, es proposa al Ple que adopti els següents
Acords:
1. Modificar l’apartat 1 de l’article 4 de l’Ordenança núm. 23, reguladora de la taxa per serveis
culturals, turístics i de publicitat, que queda redactat de la manera següent:
“Article 4. Quota tributària
1. Teatre Municipal:
- Entrada de cinema: 5,00 € (exempts d’IVA)
- Per altres esdeveniments culturals: un màxim de 50,00 €/persona (exempts d’IVA)
- Activitats formatives: un màxim de 60,00 €/mes, per alumne i curs (exempts d’IVA)
- Canyafel·la d’Or: 80,00 €/any (exempt d’IVA). Entrada a tots els espectacles menys al cinema.
- Ús de la sala de reunions (capacitat per a 16 persones): un màxim de 46,00 €/hora més IVA; o de
185,00 €/dia més IVA (fins a 4 hores es cobra per hora. A partir de 4 hores s’ha d’aplicar la tarifa
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de dia sencer, és a dir, 8 hores)
- Ús de la sala d’actes (capacitat per a 90 persones): un màxim de 67,00 €/hora més IVA; o de
266,00 €/dia més IVA (fins a 4 hores es cobra per hora. A partir de 4 hores s’ha d’aplicar la tarifa
de dia sencer, 8 hores)
- Ús de la sala gran (capacitat per a 455 persones): un màxim de 320,00 €/hora més IVA; o de
1.410,00 €/dia més IVA (fins a 4 hores es cobra per hora. A partir de 4 hores, s’ha d’aplicar la tarifa
de dia sencer, 8 hores)
[…]>>
2. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i audiència de les
persones interessades, mitjançant la publicació d’un anunci en el Butlletí Oficial de la Illes Balears i
en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè es puguin presentar
reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la corporació. Si no es presenten reclamacions
o suggeriments en el termini esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense necessitat
d’acord exprés del Ple.>>
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat:
1. Modificar l’apartat 1 de l’article 4 de l’Ordenança núm. 23, reguladora de la taxa per serveis
culturals, turístics i de publicitat, que queda redactat de la manera següent:
“Article 4. Quota tributària
1. Teatre Municipal:
- Entrada de cinema: 5,00 € (exempts d’IVA)
- Per altres esdeveniments culturals: un màxim de 50,00 €/persona (exempts d’IVA)
- Activitats formatives: un màxim de 60,00 €/mes, per alumne i curs (exempts d’IVA)
- Canyafel·la d’Or: 80,00 €/any (exempt d’IVA). Entrada a tots els espectacles menys al cinema.
- Ús de la sala de reunions (capacitat per a 16 persones): un màxim de 46,00 €/hora més IVA; o de
185,00 €/dia més IVA (fins a 4 hores es cobra per hora. A partir de 4 hores s’ha d’aplicar la tarifa
de dia sencer, és a dir, 8 hores)
- Ús de la sala d’actes (capacitat per a 90 persones): un màxim de 67,00 €/hora més IVA; o de
266,00 €/dia més IVA (fins a 4 hores es cobra per hora. A partir de 4 hores s’ha d’aplicar la tarifa
de dia sencer, 8 hores)
- Ús de la sala gran (capacitat per a 455 persones): un màxim de 320,00 €/hora més IVA; o de
1.410,00 €/dia més IVA (fins a 4 hores es cobra per hora. A partir de 4 hores, s’ha d’aplicar la tarifa
de dia sencer, 8 hores)
[…]>>
2. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i audiència de les
persones interessades, mitjançant la publicació d’un anunci en el Butlletí Oficial de la Illes Balears i
en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè es puguin presentar
reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la corporació. Si no es presenten reclamacions
o suggeriments en el termini esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense necessitat
d’acord exprés del Ple.
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10. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2/2019
El portaveu d’El PI, Sr. Gili, explica la proposta, que, copiada literalment, diu:
<<Davant la presentació de factures en el departament pendents d’aplicació.
Atès l’informe d’Intervenció, 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 del següent
ACORDS:
1. Aprovar el reconeixement dels crèdits per import total de 77.143,75 €, els quals figuren en la relació
annexa a la qual es remet (rel. 00003-2019).
2. Aplicar, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2019, els crèdits corresponents, i amb càrrec a les
partides respectives.>>
La regidora d’UIA, Sra. Maria, diu que és el segon expedient que es presenta al Ple i que no sap
com afectarà al pressupost municipal d’aquest any. Finalment, diu que votaran en contra de la
proposta.
El portaveu d’El PI, Sr. Gili, diu que no és un tema polític.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que considera que el que s’ha fet s’ha de pagar. Fa una sèrie de
preguntes sobre algunes factures i també demana a l’Equip de Govern que reclamin als proveïdors
que presentin les factures en un temps raonable.
A continuació, els reunits acorden, per 8 vots a favor (PSOE, PI, AA i PP) i 4 vots en contra (UIA):
1. Aprovar el reconeixement dels crèdits per import total de 77.143,75 €, els quals figuren en la relació
annexa a la qual es remet (rel. 00003-2019).
2. Aplicar, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2019, els crèdits corresponents, i amb càrrec a les
partides respectives.
11. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de gener de 2019
A continuació, es dona compte de les resolucions de Batlia corresponents al mes de gener de 2019.
Seguidament, els reunits, per assentiment unànime, es donen per assabentats.
12. Precs i preguntes
La secretària informa que el PP i UIA han presentat escrits de precs i preguntes, els quals es
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llegeixen a continuació.
PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL PP
1. Demanam que als carrers d’una sola direcció, com el carrer de Sant Marc de la Colònia de Sant
Pere i d’altres, es permeti aparcar en mesos alternatius.
Resposta: Es troba en fase d’estudi, no tan sols en aquest carrer, sinó a tots els carrers de la
Colònia, com a finalització de la reforma inicial començada a la zona de la plaça de la Bassa d’en
Fasol.
2. Ens poden dir on van a parar els trossos i el ramatge dels pins que s’han tallat a la plaça del
Monument, per exemple?
Resposta: No ho sé, ja que aquesta actuació formava part d’un acord entre l’adjudicatari de l’obra i
l’empresa que ha realitzat aquesta tasca.
3. Ens poden dir per quin motiu s’han tallat aquests pins?
Resposta: Sí. Dels 6 pins que hi havia, 2 presentaven una inclinació perillosa i les arrels dels altres
4, una vegada passades la canalitzacions d’aigua potable i fecals, havien patit molt. També s’ha de
tenir en compte que alguns d’aquests pins havien estat soterrats per la plaça i, una vegada que
baixat el nivell de la plaça, l’escorça havia patit.
4. Ens poden dir si tenen pensat tallar-ne més, de pins?
Resposta: No en tenim pensat tallar-ne cap més i li puc assegurar que tallar aquests pins no ha
estat plat de bon gust.
5. Ens poden dir quan se substituiran o reposaran aquests pins per arbusts o altres arbres a Costa i
Llobera?
Resposta: Sí. La reposició dels pins de la plaça que s’han llevat ara se substituiran dins el mateix
projecte per arbres de l’espècie Tipuana Tipu. Pel que fa als exemplars que s’han llevat a Costa i
Llobera, presentàrem al Consell de Mallorca un projecte de repoblació que ben aviat es licitarà.
6. No creu aquest Equip de Govern que seria millor esmotxar aquests pins o arbres en lloc de
tallar-los?
Resposta: Sí. En els exemplars que ho hem pogut fer, ho hem fet, per exemple el del parc de Can
Marin. El problema que ens comenten són les podes que aquests pins han sofert.
7. Ens poden dir quan posaran al parc de Can Marin aparells per fer gimnàstica per a tothom:
infants, persones majors, etc.?
Resposta: No sé si hi serem a temps aquesta legislatura.
8. Creu aquest Equip de Govern que prest cada ciutadà podrà pagar només allò que és seu, com per
exemple els nínxols del Cementeri?
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Resposta: En el cas dels nínxols, si es demana a instància de part i els informes i la documentació
que es presenten són clars, ja ho hem fet en algun cas.
9. Ens poden dir o informar en quin punt es troba la rotonda o “rodona” de ses Pesqueres?
Resposta: Encara està a la Comissió de Medi Ambient.
10. Quan començaran les obres del Monestir de Bellpuig?
Resposta: Ja han començat.
11. Ens poder dir quan arreglaran les llambordes del carrer de Ciutat?
Resposta: Al mes de març.
12. Ens poden dir quan començaran les obres del Mercat Municipal?
Resposta: Com que és un projecte d’obra i d’activitats junts, han estat a exposició pública durant
10 dies hàbils; aquesta setmana o la que ve el projecte serà aprovat per JGL i, paral·lelament,
estam en contacte amb el tècnic redactor per tal d’establir les millores que es poden fer en el
projecte i preparar tota la documentació de la licitació. De tota manera, no creim que les obres
hagin de començar abans del mes d’octubre,
13. Ens poden dir quan s’arreglaran les filloles que es mouen a la plaça del Conqueridor?
Resposta: Al mes de març.
14. Al Parc Natural de Llevant hi ha molts de pins que estan carregats de cuques processionària,
quan bona part d’ells varen ser sembrats per nins i nines d’aquesta comarca, se n’assabentarà a la
Direcció del parc?
Resposta: Ho podem fer.
15. Quines actuacions es fan respecte a les cuques, el becut vermell i la Xylella?
Resposta: Quant a les cuques, la campanya anual d’endoteràpia a 50 pins a l’any. Us en puc fer
arribar l’informe. En relació al becut i la Xylella, no tenim cap campanya municipal específica.
16. Tenen constància o estan assabentats de queixes dels usuaris respecte al PAC, a l’Hospital de
Manacor i altres?
Resposta: Quant al PAC, fa anys que hi ha queixes d’espai, d’infraestructures antigues, de mala
calefacció, rajoles que s’aixequen i canonades que no funcionen, etc. No és cap novetat i, per això,
s’està fent un centre de salut nou. Quant a altres centres sanitaris, no ens ha arribat res directament,
però sí com a usuaris i també a través de xarxes socials. Proposa que facem alguna cosa concreta?
17. Tornen a brotar les herbes pels carrers del nostre municipi, ho tenen en compte per avisar les
persones responsables?
Resposta: S’hi està fent feina de manera constant.
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18. No creu aquest Equip de Govern que seria necessari desbrossar l’antic Escorxador Municipal?
Resposta: Ho revisarem.
19. Els embornals tornen a fer renou. No creuen que o bé s’haurien de soldar o bé s’haurien de
posar gomes per evitar aquests renous i, al mateix temps, per evitar les olors? No creuen que seria
necessari revisar els embornals i fer-los nets?
Resposta: Ho revisarem.
20. Hi ha fanals o llums que estan encesos abans de fer fosca, què pensen fer al respecte?
Resposta: Si ens diuen quins són, els revisarem.
21. No creuen que seria necessari posar tapadores de llum, clavegueram, aigua, etc., on faci falta?
Resposta: Sí, allà on faci falta.
22. Ens poden dir o informar quines previsions tenen els nostres pous municipals de cara a l’estiu:
capacitat, cabal i tractament d’aquests?
Resposta: El cabal és bo, l’aigua també i el tractament de l’aigua és el necessari per tal de garantir
una aigua de qualitat.
23. Estan assabentats o informats d’atacs de cans a ovelles? Què pensen fer i quines solucions
poden donar als nostres pagesos?
Resposta: Pràcticament tots els grans atacs han estat esbrinats i resolts amb la localització del seu
responsable, que n’ha assumit les despeses ocasionades.
24. Al nostre municipi es pinten retxes blanques i grogues a balquena, però resulta que no es
repinten. No creuen que seria necessària aquesta actuació?
Resposta: Només es pinten les necessàries i, quan es detecta, es repinten.
25. Ens poden dir quantes barreres arquitectòniques s’han eliminat des de l’inici de 2019 fins a dia
d’avui?
Resposta: De moment, totes les que hi havia al carrer del tren i la plaça del Monument. També
s’han fet algunes actuacions a la Colònia.
26. Ens poden dir què s’ha fet de la zona blava de l’Ajuntament i del seu horari?
Resposta: Es va deixar d’implantar, però creim necessari tornar-la a activar. La nova senyalització
ha arribat i es troba en el magatzem de la Brigada. La seva instal·lació es durà a terme al més aviat
possible i s’implantarà tant a la zona de l’Ajuntament com a la Gran Via i al carrer de les Parres,
així com a la zona de la plaça del Pes.
27. Ens poden dir quines mesures pensen prendre per fomentar la iniciativa empresarial al nostre
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municipi?
Resposta: Durant aquests anys se n’han preses moltes i es van mantenint:
- Fires i actes diversos
- Mercat municipal i mercat de segona mà
- Campanyes informatives
- Incubadora d’empreses i coworking a l’edifici Ses Escoles
- Targeta ArtàCard, de fidelització turística
- Suport constant a l’associació empresarial
- Suport permanent per part d’una ADL
- Adhesió al projecte East Mallorca
- Elaboració de material informatiu divers
- Adhesió de l’Ajuntament al projecte SICTED
- Futura reforma del mercat cobert
- Marca D’Artà com a foment de la identitat pròpia
- Formació, pròpia i a través de l’IDI, per a empreses
- Pla de reordenació de l’espai públic (futura ordenança)
- Futura sala de transformació i formació a la cooperativa
28. Ens poden dir quantes infraccions del Codi de circulació es posaren a l’any 2018 per part de la
Policia Local i quina quantitat es va recaptar?
Resposta: Es podrà contestar un cop finalitzada la memòria d’actuacions policials que s’està
confeccionant a hores d’ara per remetre-la a la Direcció General d’Interior.
PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA UIA
Precs
- Demanam la reparació del servei elèctric del carrer de Juníper Serra, des de l’avinguda de Costa
i Llobera fins a la plaça del Pare Ginard.
Resposta: D’acord. Avui mateix ho hem posat en coneixement del nostre electricista.
Hisenda
- En quina situació es troba la tramitació de l’ocupació de la via pública? S’han resolt les traves
administratives?
Resposta: A poc a poc ja es resolen; esperam que prest ho tenguem tot resolt.
Urbanisme
- Com està el tema del solar de la depuradora? Ja us heu reunit amb la propietat?
Resposta: La modificació de normes segueix el seu curs. No ens hem reunit amb la propietat.
- Quines són les conclusions de la reunió que tengué lloc dia 1 de febrer respecte a les
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urbanitzacions de Betlem i Sant Pere?
Resposta: No tenc constància d’aquesta reunió. Jo el que he tengut és una visita, més que una
reunió, i només va ser de la gestió d’una part de Sant Pere, en què varen manifestar la seva
disposició a ajudar en tot allò que sigui possible per dur endavant aquesta dotació de serveis.
Infraestructures
- Ja han arribat els bancs reclamats per substituir els actuals que venim demanant des del plenari de
maig i que encara falten?
Resposta: De bancs, només en falta un; la resta dependrà de la tasca de reorganització de l’espai
públic.
[A continuació, la portaveu d’UIA, Sra. Moreno, retira la pregunta següent:
“- Respecte al Mercat Municipal, ja està preparada la licitació? Si no és així, per a quan està
prevista?”]
- Al plenari de febrer se sotmetrà a votació l’acord de la RLT, en la qual no figura el servei de la
grua que ens diguéreu que hi constaria. Com està previst actuar amb el servei de grua?
Resposta: Està xerrat amb la persona que creim que pot dur a terme aquesta tasca i estan pactats
amb ell els complements que venen estipulats en les taules salarials.
Interior
- Ja s’ha començat a fer feina amb l’elecció i el posterior nomenament del nou jutge de pau?
Resposta: No és amb el titular, és amb el suplent, i no hem començat.
- Es podrien passar els municipals per l’avinguda de Costa i Llobera per tal de vigilar la velocitat a
qual circulen els vehicles.
Resposta: Ho tendrem en compte.
Promoció econòmica
- Respecte a la marca D’Artà, en quin moment es troba la redacció de plecs, tal com ens informàreu
al mes de gener, per explotar-la turísticament?
Resposta: S’hi està fent feina. Esper que, durant el mes de març, ja estiguin redactats.
- Quin cost ha tengut l’entrevista publicada a la premsa autonòmica darrerament?
Resposta: Si em deis a quina entrevista us referiu, podré contestar.
- Quina opinió li mereix al regidor de Promoció Econòmica i al seu partit la quantitat prevista de
17.656,22 € per a la Diada Talaiòtica?
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Resposta: La meva opinió és que les fortaleses d’Artà, en termes de promoció econòmica i turística,
són el nostre patrimoni natural i cultural. Dins el cultural, estam a favor de promocionar i fomentar
fires com l’Artalaiòtica, que em sembla una molt bona iniciativa. La quantitat invertida em sembla
ridícula i m’agradaria que la Direcció Insular de Patrimoni i l’AETIB hi estiguessin molt més
implicades i aportassin també pressupost, la qual cosa seria una bona manera de valorar la feina que
es fa a Artà. Una mica més de suport per part vostra també es nota a faltar.
Esports
- Quan hi haurà llum en el pàrquing?
Resposta: Imaginant que em parla del recinte el Poliesportiu, la setmana passada ja estaven en
funcionament.
Cultura
- En els pressuposts per a 2018 s’aprovà, a proposta d’UIA, una partida per celebrar unes jornades
d’estudis locals que han trobat moltes dificultats. En quina fase es troba la celebració d’aquestes
jornades?
Resposta: Estam mirant la disponibilitat dels possibles ponents i les dates que els aniria bé. De tota
manera, al pròxim Consell Editorial us informarem de com queda tot.
- Quina opinió li mereix a la regidora de Cultura i al seu partit la quantitat prevista de 17.656,22 €
per a la Diada Talaiòtica?
Resposta: Me sum a les paraules del Sr. Gili. A més, creim que totes les iniciatives que siguin per
promocionar fora de temporada són benvingudes, accions que, des de les diferents institucions,
fomentam que es facin, tant des del Govern com des del Consell. A mi, personalment, m’han donat
l’enhorabona d’aquesta fira, quan han vist que la idea era d’Artà.
Educació
- Com està el procés d’adjudicació dels serveis educatius de l’etapa 0-3?
Resposta: Està en revisió a causa de l’al·legació d’una de les empreses que es va presentar.
Colònia de Sant Pere
- Al carrer Sant Lluc hi ha, des de l’octubre passat, unes tanques que prohibeixen l’estacionament i
que han anat alternant el costat dret amb l’esquerre. Per què eren, són o seran?
Resposta: Es tracta d’ocupació de via pública sol·licitada per una empresa de construcció (Comas,
SA) que fa l’obra al final del carrer, vora el passeig Marítim. Se sol·licita l’ocupació cada vegada
que aquesta empresa ho ha de menester per realitzar operacions de càrrega i descàrrega. Totes les
sol·licituds generen la corresponent taxa, que és liquidada per l’empresa esmentada. S’ha optat per
sol·licitar aquest tipus de senyalització a causa de les dificultats que presentava la senyalització
circumstancial i aquestes tanques permeten la seva fixació provisional al terra.
- Mesos enrere felicitàrem els voluntaris que participaren en la neteja i el condicionament del
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Dolmen de s’Aigua Dolça. Des d’aquella data lleu, als voltants, el sac que es va fer servir per
recollir les restes ple. Quan es fa comptes que sigui retirat?
Resposta: Les ordres per a la recollida estan donades. En poder, ho farem.
- En quina fase es troba el “vial costaner”?
Resposta: S’ha enviat a Costes perquè n’emeti l’informe preceptiu.
- Hi ha prevista alguna actuació a Caloscamps, en mal i perillós estat d’accés des de la torrentada?
Resposta: Costes hi està fent feina.
Acords
1. Acordar, per unanimitat:
1.1. Aprovar inicialment el Reglament dels serveis de proveïment d’aigua potable i de clavegueram,
en els termes en què figura en l’expedient.
1.2. Sotmetre a exposició pública el projecte de Reglament dels serveis de proveïment d’aigua
potable i de clavegueram, durant un termini de trenta dies, mitjançant la publicació d’un anunci en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis de la corporació, a fi que el veïnat i les
persones legítimament interessades puguin examinar l’expedient i formular reclamacions,
objeccions o observacions. Una vegada finalitzat el termini d’informació pública, resoldre les
al·legacions presentades, adoptar l’acord definitiu que correspongui i aprovar la redacció definitiva
del Reglament. En el cas que no es presentin al·legacions, entendre l’acord provisional com a
definitiu, sense necessitat de cap acord exprés. Llavors, publicar l’acord definitiu i el text íntegre de
la modificació del Reglament en el BOIB, sense que entri en vigor fins que s’hagi duit a terme
aquesta publicació. Així mateix, notificar aquest acord d’aprovació definitiva a les persones
interessades que haguessin presentat al·legacions.
1.3. Concedir audiència prèvia a totes les associacions veïnals i de defensa de les persones
consumidores i usuàries establertes en el seu àmbit territorial que estiguin inscrites en el Registre
Municipal d’Associacions Veïnals i que el seu fi tengui relació directa amb l’objecte de la
disposició.
1.4. Facultar el batle a subscriure i signar tota la documentació relacionada amb aquest assumpte.
2. Acordar, per 7 vots a favor (PSOE, PI i AA) i 5 abstencions (UIA i PP):
2.1. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de prevenció de la contaminació
acústica i per vibracions, que consisteix en la substitució de 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 dels 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
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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.”
2.2. Sotmetre l’Ordenança municipal de prevenció de la contaminació acústica i per vibracions a un
període d’exposició pública durant un termini de trenta dies, mitjançant la publicació d’un anunci
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis de la corporació, a fi que el veïnat i
les persones legítimament interessades puguin examinar l’expedient i formular reclamacions,
objeccions o observacions. Una vegada finalitzat el termini d’informació pública, resoldre les
al·legacions presentades, adoptar l’acord definitiu que correspongui i aprovar la redacció definitiva
de l’Ordenança. En el cas que no es presentin al·legacions, entendre l’acord provisional com a
definitiu, sense necessitat de cap acord exprés. Llavors, publicar l’acord definitiu i el text íntegre de
la modificació de l’Ordenança en el BOIB, sense que entri en vigor fins que s’hagi duit a terme
aquesta publicació. Així mateix, notificar aquest acord d’aprovació definitiva a les persones
interessades que haguessin presentat al·legacions.
2.3. Concedir audiència prèvia a totes les associacions veïnals i de defensa de les persones
consumidores i usuàries establertes en el seu àmbit territorial que estiguin inscrites en el Registre
Municipal d’Associacions Veïnals i que el seu fi tengui relació directa amb l’objecte de la
disposició.
2.4. Facultar el batle a subscriure i signar tota la documentació relacionada amb aquest assumpte.
3. Acordar, per 7 vots a favor (PSOE, PI i AA) i 5 abstencions (UIA i PP):
3.1. Modificar el contingut actual de l’article 51, punt 1, del capítol XI, sobre ordenacions
circulatòries especials, de la manera següent:
On diu:
“Article 51. Àrees de circulació restringida (ACIRE).
1. Per raons d’interès públic, la Batlia por declarar un o diversos carrers com a àrea de circulació
restringida (ACIRE).
Amb l’aprovació d’aquest Ordenança, es declaren ACIRE les zones següents:
a) Zona 1: comprèn els carrers Nou i de Na Batlessa, i el tram del carrer d’Antoni Blanes
existent entre ambdós carrers.
b) Zona 2: comprèn la plaça del Conqueridor.
c) Zona 3: comprèn els carrers de Pep Not i del Mestral, i el tram del carrer Ciutat existent
entre ambdós carrers.
d) Zona 4: comprèn el carrer de Ciutat en el seu tram des del creuer amb el carrer de Josep
Melià i Pericàs i el carrer de Santa Catalina.”
Ha de dir:
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“Article 51. Àrees de circulació restringida (ACIRE)
1. Per raons d’interès públic, la Batlia pot declarar un o diversos carrers com a àrea de circulació
restringida (ACIRE).
Amb l’aprovació d’aquesta Ordenança, es declaren ACIRE les zones següents:
a) Zona 1: comprèn els carrers Nou i de na Batlessa, i el tram del carrer d’Antoni Blanes existent
entre ambdós carrers; i el tram del carrer de les Parres situat entre el carrer del Figueral i el carrer de
Montserrat Blanes.
b) Zona 2: comprèn el carrer de Montserrat Blanes i la plaça del Conqueridor; el tram del carrer de
les Parres situat entre el carrer de Montserrat Blanes i la Gran Via de la Constitució; i el carrer de
les Cotxeries.
c) Zona 3: comprèn els carrers de Pep Not i del Mestral, i el tram del carrer de Ciutat existent entre
ambdós carrers.
d) Zona 4: comprèn el tram del carrer de Ciutat que va des del cantó amb el carrer de Josep Melià i
Pericàs i el carrer de Santa Catalina; i el carrer de l’Almudaina.”
2. Incorporar un nou article 52 bis en el capítol XI, sobre ordenacions circulatòries especials, el
contingut del qual és el següent:
“Article 52 bis. Zones per a residents
1. Els residents de l’àrea compresa pel perímetre format per la Gran Via de la Constitució i els
carrers de Santa Margalida, de les Roques, de Rafel Blanes, del Coll del Grec, de la Clota, del Pou
Nou, de Josep Sanxo de la Jordana, de la plaça de l’Aigua, de l’Abeurador, de Son Servera, de
Manacor, de la Síquia, de Sant Llorenç del Cardassar, de Son Servera, de l’avinguda Costa i
Llobera, de Josep Melià i Pericàs i de Ciutat, enllaçant de nou amb la Gran Via de la Constitució,
han de disposar d’una targeta de resident acreditativa de la condició a què es refereix el punt
següent. L’Ajuntament ha d’atorgar les targetes de resident i les ha de remetre, amb caràcter
general, d’ofici o per sol·licitud prèvia dels residents que reuneixin els requisits que s’enumeren a
l’apartat 2 d’aquest article. La targeta de resident permet estacionar, en règim de resident, com a
conductor de vehicles autoritzats en la zona afectada. La targeta de resident ha de dur incorporada la
matrícula d’aquests vehicles.
Els residents amb dos o més vehicles han de rebre una targeta per a cadascun dels vehicles afectats.
L’emissió de duplicats posteriors, a sol·licitud dels residents, està subjecte a la taxa reguladora
d’expedició de documents, sempre que, prèviament, es lliuri la targeta antiga.
3.2. A l’efecte d’aquesta Ordenança, es consideren «conductors residents» les persones físiques que
figuren empadronades al municipi d’Artà i disposen d’un vehicle de més de dues rodes i que no
superi els 6 metres de longitud, els 3.500 kg de PMA i un nombre de nou passatgers, com a màxim,
per algun dels títols següents:
a) Per constar com a titular o com a conductor principal a la pòlissa d’assegurança d’un vehicle
donat d’alta en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica d’aquest municipi.
b) Per constar com a conductor principal a la pòlissa d’assegurança d’un vehicle de l’empresa on
treballa o amb la qual manté un contracte mercantil de prestació de serveis en el cas de ser autònom.
En cas que a la pòlissa no consti ningú o consti la pròpia empresa com a conductora, cal aportar,
també, una declaració subscrita pel representant legal de l’empresa on presta els seus serveis, en la
qual es manifesti l’adscripció del vehicle a la seva persona.
c) Per constar com a conductor principal d’un vehicle en règim de rènting, lísing o de lloguer
estable, per un temps superior als tres mesos, per a una empresa l’objecte social de la qual prevegi
aquesta activitat, ja sigui al seu nom o a nom de l’empresa on treballa o amb la qual manté un
contracte mercantil de prestació de serveis en el cas de ser autònom.
3. Així mateix, i a l’efecte d’aquesta Ordenança, es consideren «conductors residents» les persones
físiques que, malgrat no figurin empadronades al municipi d’Artà, disposin d’un vehicle de més de
dues rodes i que no superi els 6 metres de longitud, els 3.500 kg de PMA i un nombre de nou
passatgers, com a màxim, i es vegin afectats per algun dels supòsits següents:
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a) Les persones físiques que compleixin amb algun dels títols esmentats a l’apartat 2 anterior, lletres
b o c, si són, alhora, titulars d’un comerç amb establiment obert al públic a peu de carrer en
qualsevol punt de la zona de residents. La condició de titular d’una activitat comercial amb
establiment obert al públic s’ha d’acreditar mitjançant la declaració censal presentada davant
l’Agència Estatal d’Administració Tributària per les activitats classificades; la certificació d’alta en
els cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’AEAT, exercint una activitat classificada; o
l’últim rebut del preu públic de residus comercials i industrials referent a la seva activitat.
b) Les persones físiques que comptin amb aquesta consideració per acord de la Junta de Govern
Local, segons els informes tècnics corresponents.
c) Els conductors de vehicles que siguin utilitzats per una persona física amb possessió de la targeta
de mobilitat reduïda, que podran estacionar en els espais habilitats que es trobin dins la zona per a
residents.”
3.3. Sotmetre a informació pública la modificació de l’Ordenança municipal de circulació, durant
un termini de trenta dies, mitjançant la publicació d’un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i en el tauler d’anuncis de la corporació, a fi que el veïnat i les persones legítimament
interessades puguin examinar l’expedient i formular reclamacions, objeccions o observacions. Una
vegada finalitzat el termini d’informació pública, resoldre les al·legacions presentades, adoptar
l’acord definitiu que correspongui i aprovar la redacció definitiva del Reglament. En el cas que no
es presentin al·legacions, entendre l’acord provisional com a definitiu, sense necessitat de cap acord
exprés. Llavors, publicar l’acord definitiu i el text íntegre de la modificació de l’Ordenança en el
BOIB, sense que entri en vigor fins que s’hagi duit a terme aquesta publicació. Així mateix,
notificar aquest acord d’aprovació definitiva a les persones interessades que haguessin presentat
al·legacions.
3.4. Concedir audiència prèvia a totes les associacions veïnals i de defensa de les persones
consumidores i usuàries establertes en el seu àmbit territorial que estiguin inscrites en el Registre
Municipal d’Associacions Veïnals i que el seu fi tengui relació directa amb l’objecte de la
disposició.
3.5. Facultar el batle a subscriure i signar tota la documentació relacionada amb aquest assumpte.
4. Acordar, per unanimitat:
4.1. Aprovar l’Acord regulador complementari de condicions de treballs comunes del personal
funcionari i laboral de l’Ajuntament d’Artà (relació de llocs de treball).
4.2. Publicar aquest acord i els annexos en el BOIB.
4.3. Trametre aquest acord a la representació sindical i al Departament de Recursos Humans de
l’Ajuntament d’Artà.
5. Acordar, per unanimitat:
5.1. Aprovar un augment del 2,25 % del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament d’Artà, en
tots els conceptes amb quantia reglada, amb efectes d’1 de gener de 2019.
5.2. Trametre aquest acord a la representació sindical i al Departament de Recursos Humans de
l’Ajuntament d’Artà.
6. Acordar, per unanimitat:
6.1. Instar el Govern de l’Estat a reformar la Llei general de la comunicació audiovisual i la Llei
general de publicitat, per tal que es reguli la publicitat de les cases d’apostes i es prohibeixi el fet
que aquestes empreses puguin anunciar-se, per fer efectiva la protecció del públic infantil i juvenil, i
a impulsar el Reial decret de comunicacions comercials de les activitats de joc i de joc responsable
amb l’objectiu de restringir la publicitat per a jocs i apostes en línia.
6.2. Instar el Govern de l’Estat a augmentar el tipus aplicable en l’impost sobre activitats del joc per
a les cases d’apostes i del joc en línia.
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6.3. Instar el Govern autonòmic per a què, tal com passa amb el gremi de tabacaires o farmàcies,
limiti l’apertura de les cases d’apostes físiques mitjançant l’establiment d’un mínim de metres de
separació o per nuclis de població, per tal de frenar, així, la seva proliferació.
6.4. Instar el Govern autonòmic a prohibir les terminals d’apostes esportives en sales de joc, bingos
i casinos.
6.5. Comprometre’s, l’Ajuntament d’Artà, a estudiar i revisar les ordenances i les Normes
subsidiàries per introduir limitacions urbanístiques a la implantació de locals d’apostes a tot el
municipi d’Artà.
6.6. Comprometre’s, l’Ajuntament d’Artà, a través de l’Ordenança de publicitat, a regular
l’eliminació de qualsevol cartelleria del mobiliari urbà o de l’espai públic sobre aquest tipus
d’establiment, la qual s’haurà de cenyir exclusivament als cartells del propi local, incloent-hi només
el nom i sense cap tipus de publicitat afegida.
6.7. Comprometre’s, l’Ajuntament d’Artà, a realitzar activitats informatives en els centres escolars
per aprofundir sobre l’ús que fan els joves dels joc en línia i d’apostes i en els possibles problemes
derivats d’aquest ús. També, procurar posar en funcionament models d’oci i espais de socialització
gestionats directament per joves, on puguin desenvolupar un oci sa, que potenciï el coneixement,
l’esport i les arts.
6.8. Comprometre’s, l’Ajuntament d’Artà, a reforçar la formació de la Policia Local i demanar la
col·laboració de la Guàrdia Civil, de manera que es familiaritzin amb les infraccions més habituals
relacionades amb les apostes i el joc, particularment quant a l’accés de menors d’edat, persones
legalment incapacitades i persones amb l’accés al joc legalment restringit.
6.9. Comprometre’s, l’Ajuntament d’Artà, a instar els equips locals de futbol, els seus jugadors així
com altres esportistes i equips d’altres disciplines, a col·laborar en la tasca que no s’identifiqui
l’esport amb les apostes, assumint la seva responsabilitat social, eliminant la publicitat de les cases
d’apostes, posant en marxa campanyes de conscienciació i no signant convenis de col·laboració ni
patrocini a entitats esportives que facin publicitat de les cases d’apostes.
7. Acordar, per unanimitat:
7.1. Assignar un empleat o una empleada municipal a cada contracte de servei extern perquè faci un
informe anual, abans de final d’any, sobre el resultat del servei.
7.2. Donar compte al plenari de gener dels informes de servei elaborats pel personal públic assignat
a cada contracte i, si escau, encarregar l’auditoria externa corresponent.
8. Acordar, per 7 vots a favor (PSOE, PI i PP) i 5 vots en contra (UIA i AA), que representa el vot
de la majoria absoluta legal requerida per la LRBL per a aquest tipus d’acord:
8.1. Aprovar l’esmena de les deficiències recollides en l’acord de la Comissió Insular d’Ordenació
del Territori i Urbanisme, en sessió de 29 de juny de 2018, en relació a l’àmbit territorial de la illeta
del Molí d’en Regalat, el qual fou objecte de suspensió del tràmit d’aprovació definitiva de la
revisió i adaptació al PTIM de les Normes subsidiàries d’Artà.
8.2. En conseqüència, i en esmena de la deficiència apuntada, aprovar les següents modificacions en
la documentació de les NS que ha d’acompanyar aquest acord, les quals han de substituir els
annexos 1 i 2 aportats amb l’informe precedent de 24 d’octubre de 2017:
- Modificacions introduïdes en la Memòria: introduir la justificació de la densitat màxima de 8
habitatges en tota la illeta.
- Modificacions introduïdes en el text de la normativa: crear l’article 163.bis, corresponent a la
fitxa de zonificació i eliminació de la fitxa del sector urbanitzable Molí d’en Regalat.
8.3. Donar trasllat de la certificació d’aquest acord i de la documentació de l’esmena de deficiències
a la Comissió Insular d’ordenació del Territori i Urbanisme, perquè, si així ho considera, pugui
donar per esmenades correctament les deficiències assenyalades i procedeixi a aixecar la suspensió i
a aprovar definitivament la revisió i adaptació al PTM de les Normes subsidiàries d’Artà en
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referència al sector urbanitzable “Molí d’en Regalat” del nucli de la Colònia de Sant Pere.
9. Acordar, per unanimitat:
9.1. Modificar l’apartat 1 de l’article 4 de l’Ordenança núm. 23, reguladora de la taxa per serveis
culturals, turístics i de publicitat, que queda redactat de la manera següent:
“Article 4. Quota tributària
1. Teatre Municipal:
- Entrada de cinema: 5,00 € (exempts d’IVA)
- Per altres esdeveniments culturals: un màxim de 50,00 €/persona (exempts d’IVA)
- Activitats formatives: un màxim de 60,00 €/mes, per alumne i curs (exempts d’IVA)
- Canyafel·la d’Or: 80,00 €/any (exempt d’IVA). Entrada a tots els espectacles menys al cinema.
- Ús de la sala de reunions (capacitat per a 16 persones): un màxim de 46,00 €/hora més IVA; o de
185,00 €/dia més IVA (fins a 4 hores es cobra per hora. A partir de 4 hores s’ha d’aplicar la tarifa
de dia sencer, és a dir, 8 hores)
- Ús de la sala d’actes (capacitat per a 90 persones): un màxim de 67,00 €/hora més IVA; o de
266,00 €/dia més IVA (fins a 4 hores es cobra per hora. A partir de 4 hores s’ha d’aplicar la tarifa
de dia sencer, 8 hores)
- Ús de la sala gran (capacitat per a 455 persones): un màxim de 320,00 €/hora més IVA; o de
1.410,00 €/dia més IVA (fins a 4 hores es cobra per hora. A partir de 4 hores, s’ha d’aplicar la tarifa
de dia sencer, 8 hores)
[…]>>
9.2. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i audiència de les
persones interessades, mitjançant la publicació d’un anunci en el Butlletí Oficial de la Illes Balears i
en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè es puguin presentar
reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la corporació. Si no es presenten reclamacions
o suggeriments en el termini esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense necessitat
d’acord exprés del Ple.
10. Acordar, per 8 vots a favor (PSOE, PI, AA i PP) i 4 vots en contra (UIA):
10.1. Aprovar el reconeixement dels crèdits per import total de 77.143,75 €, els quals figuren en la
relació annexa a la qual es remet (rel. 00003-2019).
10.2. Aplicar, amb càrrec al pressupost de l’exercici 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
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