
ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ 
 
 
Caràcter:  ordinari 
Data:  28 de maig de 2018 
Horari:  18 hores 
Lloc:  sala de sessions de l’Ajuntament d’Artà 
 
 
Hi assisteixen: 
Manuel Galán Massanet, batle 
Maria Paula Ginard Vílchez, regidora 
Onofre Serra Vila, regidor 
Bartomeu Gili Nadal,   regidor 
Maria Antònia Sureda Martí, regidora 
Manuel Rocha Barrientos,  regidor 
Jaume Alzamora Riera, regidor 
Magdalena Maria Fernández, regidora 
Assumpció Santandreu Ginard, regidora 
Amalio Arnandis Puig,  regidor 
Juan Lliteras Espinosa,  regidor 
 
Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza, secretària 
 
No hi assisteixen: 
Ana María Comas Delgado, regidora 
Immaculada Moreno Mayal, regidora  
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 26 de març de 2018. 
2. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de 18 d’abril de 2018, referent a la 
designació de les festes locals per a l’any 2019. 
3. Aprovació inicial, si s’escau, del Reglament del Teatre Municipal d’Artà.  
4. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’Equip de Govern relativa a l’aprovació del Pla 
estratègic de gestió integral del cicle de l’aigua a Artà. 
5. Aprovació definitiva, si s’escau, de l’Ordenança municipal reguladora de la convivència, la 
defensa i la protecció animal en l’entorn humà. 
6. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’Equip de Govern relativa a l’autorització de 
comptabilitat amb activitats no permanents d’assessorament tècnic i docència de la tècnica de medi 
ambient. 
7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals AA, PSOE i UIA, en 
defensa dels drets humans a Palestina. 
8. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’UIA, PSOE, El PI–
Proposta per les Illes i AA, de suport institucional a les subvencions per fomentar l’ús de la llengua 
catalana. 
9. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’UIA, PSOE, El PI–
Proposta per les Illes i AA, de rebuig al projecte de sondejos per prospeccions petrolieres a la 
Mediterrània. 
10. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’UIA, PSOE i El PI–
Proposta per les Illes, en suport del complement de carrera professional. 
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11. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA per a la celebració de 
la Setmana de la Gent Gran. 
12. Aprovació, si s’escau, de l’expedient extrajudicial de crèdits 3/2018. 
13. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2018 del pressupost en 
vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit. 
14. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes d’abril de 2018. 
15. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 26 de març de 2018 
 
En acompliment d’allò que disposen l’article 97.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal 
i de règim local de les Illes Balears, i l’article 91.1 del Reglament d’organització i funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el batle 
demana als membres de la corporació si algú té alguna observació a fer sobre l’acta de dia 26 de 
març de 2018, de la qual se n’ha expedit, prèviament, una còpia de l’esborrany a cada regidor per al 
seu coneixement, rectificació d’errades o possible formulació d’al·legacions, si s’escau. 
 
Els reunits acorden, per unanimitat, essent tretze el nombre legal de membres del consistori i onze 
els assistents, aprovar l’acta de la sessió de 26 de març de 2018. 
 
 
2. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de 18 d’abril de 2018, 
referent a la designació de les festes locals per a l’any 2019 
 
El batle explica el punt, que, copiat literalment, diu: 
 
<<Vist que la Junta de Govern Local de 18 d’abril de 2018, referent a la designació de les festes 
locals per a l’any 2019, va acordar el següent: 
 
“Exp. 2018/1022. Designació de les festes locals per a l’any 2019 
 
Vist el Decret 75/1998, de 31 de juliol, mitjançant el qual es regula el calendari de festes de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears i en el qual s’estableixen les festes d’àmbit nacional; 
 
Vist que, d’acord amb l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, els ajuntaments han 
de determinar dues festes locals en l’àmbit municipal; 
 
Els reunits acorden, per unanimitat: 
 
a) Designar com a festes locals del nucli d’Artà: 

- 17 de gener, Sant Antoni 
- 6 d’agost, Sant Salvador 

 
b) Designar com a festes locals del nucli de la Colònia de Sant Pere: 

- 17 de gener, Sant Antoni 
-  29 de juny, Sant Pere 
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c) Trametre aquest acord a la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral, de la 
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears. 
 
d) Ratificar aquest acord a la sessió plenària de l’Ajuntament.” 
 
Per això, es proposa al Ple que adopti el següents 
 
ACORDS: 
 
1. Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local a la sessió de 18 d’abril de 2018, referent a 
la designació de les festes locals per a l’any 2019. 
 
2. Trametre aquest acord a la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral, de la 
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears.>> 
 
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, manifesta la seva conformitat. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que hi votarà a favor. 
 
Seguidament, els reunits acorden, per unanimitat: 
 
1. Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local a la sessió de 18 d’abril de 2018, referent a 
la designació de les festes locals per a l’any 2019. 
 
2. Trametre aquest acord a la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral, de la 
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears. 
 
 
3. Aprovació inicial, si s’escau, del Reglament del Teatre Municipal d’Artà 
 
La regidora delegada de l’àrea de Cultura, Sra. Ginard, explica la proposta, que, copiada literalment, 
diu: 
             
<<Considerant del màxim interès per a aquest municipi l’aprovació del Reglament municipal que 
reguli la gestió i l’explotació del Teatre amb l’objecte d’establir les condicions de la cessió o el 
lloguer de les diferents sales i espais del Teatre per realitzar tallers, conferències, etc., amb la 
voluntat de fomentar la participació ciutadana i amb la intenció de continuar dia a dia amb la 
promoció de la cultura al poble. 
 
Considerant que, amb data 15/05/2018, es va emetre informe de Secretaria en relació amb el 
procediment i la legislació aplicable per a l’aprovació del reglament municipal que reguli el Teatre 
Municipal d’Artà. 

 
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 dels següents  
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ACORDS: 
 
1. Aprovar inicialment el Reglament municipal regulador de les condicions d’ús del Teatre 
Municipal d’Artà, en els termes en què figura en l’expedient. 

 
2. Sotmetre el projecte de Reglament del Teatre Municipal d’Artà a un període d’informació 
pública, per termini de trenta dies, mitjançant un anunci publicat 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. Així mateix, 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. A més, notificar 
aquest acord d’aprovació definitiva a les persones interessades que hagin 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 per subscriure i signar tota classe de documents relacionats amb aquest 
assumpte.>> 
 
La regidora delegada de l’àrea de Cultura, Sra. Ginard, diu que s’han fet les correccions comentades 
en les comissions informatives. 
 
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, demana si aquest Reglament s’ha sotmès a consulta pública a 
través del portal web de l’Ajuntament, segons estableix l’apartat 1 de l’article 133 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre. 
 
Atès que no s’ha sotmès a la consulta pública assenyalada en l’article abans esmentat, es decideix 
deixar aquest punt damunt la taula. 
 
 
4. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’Equip de Govern relativa a l’aprovació del Pla 
estratègic de gestió integral del cicle de l’aigua a Artà 
 
El batle explica la proposta, que, copiada literalment, diu: 
 
<<ANTECEDENTS 
 
1. El 2015 el Pla d’acció municipal 2016-2019 recull l’acció 68, de “Gestió integral del cicle de 
l’aigua”, que inclou l’elaboració d’un pla estratègic per tal de “contribuir a la millora urgent de la 
gestió de l’aigua com a bé natural públic”. Amb aquesta acció es volia reunir en un sol document 
aspectes de la gestió integral del cicle de l’aigua, a la vegada que impulsar campanyes d’estalvi i 
revisió de l’ordenança reguladora de la taxa. 
 

Actuació 68 Gestió integral del cicle de l’aigua 
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Descripció: 1. Treballarem en el Pla estratègic per la millora urgent de la gestió 
de l’aigua (subministrament, pous, bombes, canonades, facturació, reglament, 
etc.) com a bé natural i públic. 2. Farem campanyes d’estalvi d’aigua. 3. 
Revisarem l’ordenança reguladora de la taxa d’aigua. 
Estat de l’actuació: 1. En execució 2. En execució. 3. Pendent d’execució 

Període de realització: 3. Segon 
semestre de 2016 

Pressupost: 6.000 € 

Indicadors d’avaluació: 
- Elaboració del Pla 
- Número d’accions fetes 
- Acció executada o no 

Departament Responsable: Àrea de 
Medi Ambient. Àrea de 
Manteniment, Vies i Espais Públics. 
Àrea d’Urbanisme 

 
2. Durant l’any 2017 s’ha elaborat el Pla estratègic, realitzant reunions estratègiques amb tècnics 
municipals i integrants de la corporació. El document final inclou una memòria i una imatge resum 
del municipi d’Artà on es recullen les principals infraestructures existents i els projectes prevists 
fins l’any 2023. 
 
3. D’acord amb la comunicació rebuda per la Direcció General de Recursos Hídrics el 26/01/2018, 
en cas que les pèrdues de xarxa d’aigua potable superin el 30 %, l’Ajuntament haurà de procedir a 
la redacció d’un pla de gestió sostenible de l’aigua per reduir les fuites al 20 %. El fet que 
l’Ajuntament tengui prèviament redactat un pla estratègic suposa un pas endavant cap a l’objectiu 
de reduir les pèrdues de xarxa. 
 
4. El Pla estratègic s’ha elaborat seguint la normativa del Pla hidrològic de la Demarcació 
Hidrogràfica de les Illes Balears, en la revisió anticipada. 
 
5. El Pla estratègic recull un conjunt d’actuacions programades per al període 2018-2023, les quals 
poden comprometre una part del pressuposts municipals, ja que es tracta d’obres d’infraestructures 
hidràuliques. També incorpora l’aplicació del principi “l’aigua paga l’aigua”, segons el qual tot allò 
recaptat en concepte de servei de proveïment d’aigua s’ha de reinvertir en la millora del sistema.  
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
1. Aprovar el document Pla estratègic de gestió integral del cicle de l’aigua a Artà 2018-2023 que 
va elaborar l’Ajuntament d’Artà al desembre de 2017. 
 
2. Realitzar dues reunions participatives als nuclis d’Artà i la Colònia de Sant Pere per donar a 
conèixer el contingut del Pla estratègic.>> 
 
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, demana quan està previst redactar el reglament de l’aigua. 
 
El batle li diu que la intenció era aprovar aquest reglament en el Ple del mes de juny, però que han 
pensat fer aquest reglament juntament amb el del clavegueram. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que els pobles veïnats s’abasteixen de l’aigua dels pous i això fa 
que es minvi el cabdal de les venes dels pous. Demana si es pensen fer aturades d’aigua com les de 
la carretera de l’Ermita. 
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A continuació, els reunits acorden, per unanimitat: 
 
1. Aprovar el document Pla estratègic de gestió integral del cicle de l’aigua a Artà 2018-2023 que 
va elaborar l’Ajuntament d’Artà al desembre de 2017. 
 
2. Realitzar dues reunions participatives als nuclis d’Artà i la Colònia de Sant Pere per donar a 
conèixer el contingut del Pla estratègic. 
 
 
5. Aprovació definitiva, si s’escau, de l’Ordenança municipal reguladora de la convivència, la 
defensa i la protecció animal en l’entorn humà 
 
El batle explica la proposta, que, copiada literalment, diu: 
 
<<ANTECEDENTS 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament d’Artà, en la sessió plenària ordinària de 26 de febrer de 2018, va 
aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la convivència, la 
defensa i la protecció animal en l’entorn humà, la qual va ser publicada en el BOIB núm. 27, d’1 de 
març de 2018. 
 
Vist que, durant el període d’exposició pública, s’han rebut dues al·legacions: 
 
a) RGE núm. 1869, de 22/03/2018 
b) RGE núm. 2136, de 06/04/2018 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de medi ambient amb data 16/05/2018, segons el qual es proposa 
la desestimació, l’estimació parcial o l’estimació total de les al·legacions presentades, de la manera 
que, a continuació, s’especifica: 
 
“[…] 
 
1. Desestimar les al·legacions 1 a 3 presentades per l’Associació Animalistes d’Artà, amb 
NIF G57897217 (RGE núm. 1869, de 22/03/2018), i l’al·legació 1 presentada per Miquel Àngel 
Caldentey Crego (RGE núm. 2136, de 06/04/2018), pels motius expressats en l’informe 
d’al·legacions a la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la convivència, la defensa i 
la protecció animal en l’entorn humà de data 16/05/2018, del qual es remetrà una còpia als 
interessats, juntament amb la notificació d’aquest acord. 
 
2. Estimar parcialment les al·legacions 2, 3, 4 i 5 presentades per Miquel Àngel Caldentey Crego 
(RGE núm. 2136, de 06/04/2018), pels motius expressats en l’informe d’al·legacions a la 
modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la convivència, la defensa i la protecció animal 
en l’entorn humà de data 16/05/2018, del qual es remetrà una còpia als interessats, juntament amb la 
notificació d’aquest acord, i, en conseqüència, introduir en l’expedient les modificacions indicades 
en aquest informe. 
 
3. Estimar totalment les al·legacions 6 i 7 presentades per Miquel Àngel Caldentey Crego (RGE 
núm. 2136, de 06/04/2018), pels motius expressats en l’informe d’al·legacions a la modificació de 
l’Ordenança municipal reguladora de la convivència, la defensa i la protecció animal en l’entorn 
humà de data 16/05/2018, del qual es remetrà una còpia als interessats, juntament amb la notificació 
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d’aquet acord, i, en conseqüència, introduir en l’expedient les modificacions indicades en aquest 
informe.” 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
1. Desestimar les al·legacions 1 a 3 presentades per l’Associació Animalistes d’Artà, amb 
NIF G57897217 (RGE núm. 1869, de 22/03/2018), i l’al·legació 1 presentada per Miquel Àngel 
Caldentey Crego (RGE núm. 2136, de 06/04/2018), pels motius expressats en l’informe 
d’al·legacions a la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la convivència, la defensa i 
la protecció animal en l’entorn humà de data 16/05/2018, del qual es remetrà una còpia als 
interessats, juntament amb la notificació d’aquest acord. 
 
2. Estimar parcialment les al·legacions 2, 3, 4 i 5 presentades per Miquel Àngel Caldentey Crego 
(RGE núm. 2136, de 06/04/2018), pels motius expressats en l’informe d’al·legacions a la 
modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la convivència, la defensa i la protecció animal 
en l’entorn humà de data 16/05/2018, del qual es remetrà una còpia als interessats, juntament amb la 
notificació d’aquest acord, i, en conseqüència, introduir en l’expedient les modificacions indicades 
en aquest informe. 
 
3. Estimar totalment les al·legacions 6 i 7 presentades per Miquel Àngel Caldentey Crego (RGE 
núm. 2136, de 06/04/2018), pels motius expressats en l’informe d’al·legacions a la modificació de 
l’Ordenança municipal reguladora de la convivència, la defensa i la protecció animal en l’entorn 
humà de data 16/05/2018, del qual es remetrà una còpia als interessats, juntament amb la notificació 
d’aquet acord, i, en conseqüència, introduir en l’expedient les modificacions indicades en aquest 
informe. 
 
4. Aprovar definitivament l’Ordenança municipal reguladora de la convivència, la defensa i la 
protecció animal en l’entorn humà, una vegada resoltes les reclamacions presentades i incorporades 
a aquesta les modificacions derivades de les al·legacions estimades, en els termes en què figura a 
l’expedient. 
 
5. Notificar aquest acord a les persones interessades que haguessin presentat al·legacions durant la 
informació pública, amb indicació dels recursos pertinents.  
 
6. Publicar aquest acord, juntament amb el text íntegre de l’Ordenança municipal reguladora de la 
convivència, la defensa i la protecció animal en l’entorn humà, en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, no produint l’Ordenança efectes jurídics mentre no hagin transcorregut quinze dies 
comptadors des de l’endemà de la publicació. Així mateix, publicar-lo en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament. I, a més, posar-lo a la disposició de les persones interessades a la seu electrònica 
d’aquest Ajuntament (www.arta.cat).>> 
 
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, fa les mateixes observacions que va fer en les comissions 
informatives, quan es va aprovar inicialment aquesta Ordenança. Diu que s’abstendran en la 
votació. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, demana quan es farà complir l’Ordenança. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 7 vots a favor (PSOE, PI i PP) i 4 abstencions (UIA): 
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1. Desestimar les al·legacions 1 a 3 presentades per l’Associació Animalistes d’Artà, amb 
NIF G57897217 (RGE núm. 1869, de 22/03/2018), i l’al·legació 1 presentada per Miquel Àngel 
Caldentey Crego (RGE núm. 2136, de 06/04/2018), pels motius expressats en l’informe 
d’al·legacions a la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la convivència, la defensa i 
la protecció animal en l’entorn humà de data 16/05/2018, del qual es remetrà una còpia als 
interessats, juntament amb la notificació d’aquest acord. 
 
2. Estimar parcialment les al·legacions 2, 3, 4 i 5 presentades per Miquel Àngel Caldentey Crego 
(RGE núm. 2136, de 06/04/2018), pels motius expressats en l’informe d’al·legacions a la 
modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la convivència, la defensa i la protecció animal 
en l’entorn humà de data 16/05/2018, del qual es remetrà una còpia als interessats, juntament amb la 
notificació d’aquest acord, i, en conseqüència, introduir en l’expedient les modificacions indicades 
en aquest informe. 
 
3. Estimar totalment les al·legacions 6 i 7 presentades per Miquel Àngel Caldentey Crego (RGE 
núm. 2136, de 06/04/2018), pels motius expressats en l’informe d’al·legacions a la modificació de 
l’Ordenança municipal reguladora de la convivència, la defensa i la protecció animal en l’entorn 
humà de data 16/05/2018, del qual es remetrà una còpia als interessats, juntament amb la notificació 
d’aquet acord, i, en conseqüència, introduir en l’expedient les modificacions indicades en aquest 
informe. 
 
4. Aprovar definitivament l’Ordenança municipal reguladora de la convivència, la defensa i la 
protecció animal en l’entorn humà, una vegada resoltes les reclamacions presentades i incorporades 
a aquesta les modificacions derivades de les al·legacions estimades, en els termes en què figura a 
l’expedient. 
 
5. Notificar aquest acord a les persones interessades que haguessin presentat al·legacions durant la 
informació pública, amb indicació dels recursos pertinents.  
 
6. Publicar aquest acord, juntament amb el text íntegre de l’Ordenança municipal reguladora de la 
convivència, la defensa i la protecció animal en l’entorn humà, en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, no produint l’Ordenança efectes jurídics mentre no hagin transcorregut quinze dies 
comptadors des de l’endemà de la publicació. Així mateix, publicar-lo en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament. I, a més, posar-lo a la disposició de les persones interessades a la seu electrònica 
d’aquest Ajuntament (www.arta.cat). 
 
 
6. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’Equip de Govern relativa a l’autorització de 
compatibilitat amb activitats no permanents d’assessorament tècnic i docència de la tècnica 
de medi ambient 
 
El batle explica la proposta, que, copiada literalment, diu: 
 
<<PROPOSTA 
 
Vista la sol·licitud amb RGE núm. 2018/1620, de Caterina Amengual Morro, que treballa a 
l’Ajuntament d’Artà com a tècnica de medi ambient en condició de funcionària interina de 
programa, de la categoria A1, segons la qual demana que se li autoritzi la compatibilitat de la feina 
que desenvolupa en aquesta corporació amb activitats no permanents d’assessorament tècnic, 
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docència i conferències. 
 
Vist l’informe jurídic sol·licitat a aquest efecte, que, textualment, diu: 
 
“[…] 
Aquest informe s’emet en relació a la sol·licitud efectuada per la Sra. Caterina Amengual Morro en 
data 13/03/2018, en la qual sol·licita que s’autoritzi la compatibilitat amb les activitats que 
assenyala en el seu escrit. 
 
Indica que forma part de l’Observatori de l’Aigua de les Illes Balears, com a laboratori de la 
Universitat, en el qual realitza “funcions no permanents d’assessorament tècnic i docència” en 
temes relacionats amb la gestió de l’aigua. Té també previst realitzar funcions de cursos, 
conferències i formació de funcionaris. Activitats que  poden ser qualificades com a ‘activitats 
d’investigació de caràcter no permanent o  d’assessorament científic o tècnic’. 
 
Assenyala en el seu escrit que poden ser d’aplicació els següents articles de la Llei 53/1984: 
 
- Article 19. Queden exceptuades del règim d’incompatibilitats d’aquesta Llei les activitats 
següents: 
b) La direcció de seminaris o el dictat de cursos o conferències en centres oficials destinats a la 
formació de funcionaris o professorat, quan no tinguin caràcter permanent o habitual ni suposin més 
de setanta-cinc hores a l’any, així com la preparació per a l’accés a la funció pública en els casos i 
formes que es determini. 
f) La producció i creació literària, artística, científica i tècnica, així com les publicacions derivades 
d’aquelles sempre que no s’originin com a conseqüència d’una relació d’ocupació o de prestació de 
serveis. 
g) La participació ocasional en col·loquis i programes en qualsevol mitjà de comunicació social. 
h) La col·laboració i l’assistència ocasional a congressos, seminaris, conferències o cursos de 
caràcter professional. 
 
- Article 6 
 
1. Sense perjudici del que preveu l’article 4.3, excepcionalment es pot autoritzar al personal inclòs 
en l’àmbit d’aquesta Llei la compatibilitat per a l’exercici d’activitats de recerca de caràcter no 
permanent, o d’assessorament científic o tècnic en supòsits concrets, que no corresponguin a les 
funcions del personal adscrit a les respectives administracions públiques. 
Aquesta excepció s’acreditarà per l’assignació de l’encàrrec en concurs públic, o per requerir 
especials qualificacions que només ostenten persones afectades per l’àmbit d’aplicació d’aquesta 
Llei. 
 
En el seu escrit acompanya igualment una invitació de l’Observatori de l’Aigua de les Illes Balears 
(Universitat de les Illes Balears), en la qual se la convida a integrar-se com a col·laborador extern 
per aportar coneixements i experiències en aquelles activitats que siguin d’interès i col·laborar en el 
manteniment actualitzat de la pàgina web. Aporta també la comunicació de la inscripció a la base de 
dades general del professorat de l’EBAP. 
 
En vista de tot això, es considera que la compatibilitat que se sol·licita es troba emparada en els 
articles que cita la pròpia sol·licitant i queden exceptuades del règim d’incompatibilitats. 
 
Per això, es proposa al Ple de l’Ajuntament d’Artà, per ser l’òrgan competent per a això segons els 
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articles 9 i 14 de la Llei 53/1984, que: 
 
1. Reconegui a la sol·licitant la compatibilitat per a l’exercici d’activitats no permanents 
d’assessorament tècnic i docència de l’Observatori de l’Aigua de les Illes Balears, així com per a la 
realització de cursos, conferències i formació de funcionaris de manera no permanent a l’EBAP. 
 
2. D’adoptar el Ple un acord favorable a la declaració de compatibilitat, s’haurà d’indicar al 
funcionari que aquest reconeixement de compatibilitat no pot suposar la modificació de la jornada 
de treball, ni del seu horari i quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc de treball 
en el sector públic.” 

 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
1. Reconèixer a Caterina Amengual Morro la compatibilitat de la seva feina a l’Ajuntament d’Artà 
com a tècnica de medi ambient amb l’exercici d’activitats no permanents d’assessorament tècnic i 
docència a l’Observatori de l’Aigua de les Illes Balears, així com amb la realització de cursos, 
conferències i formació de funcionaris de manera no permanent a l’EBAP. 
 
2. Indicar a la sol·licitant que aquest reconeixement de compatibilitat no pot suposar la modificació 
de la jornada de treball, ni del seu horari i quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de 
lloc de treball en el sector públic. 
 
3. Trametre aquest acord a la persona interessada.>> 
 
A continuació, els reunits acorden, per unanimitat: 
 
1. Reconèixer a Caterina Amengual Morro la compatibilitat de la seva feina a l’Ajuntament d’Artà 
com a tècnica de medi ambient amb l’exercici d’activitats no permanents d’assessorament tècnic i 
docència a l’Observatori de l’Aigua de les Illes Balears, així com amb la realització de cursos, 
conferències i formació de funcionaris de manera no permanent a l’EBAP. 
 
2. Indicar a la sol·licitant que aquest reconeixement de compatibilitat no pot suposar la modificació 
de la jornada de treball, ni del seu horari i quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de 
lloc de treball en el sector públic. 
 
3. Trametre aquest acord a la persona interessada. 
 
 
7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals AA, PSOE i UIA, en 
defensa dels drets humans a Palestina 
  
La regidora delegada de l’àrea de Cultura, Sra. Ginard, explica la moció, que, copiada literalment, 
diu: 
 
<<Atesa la sensibilitat d’aquesta corporació municipal envers la repressió a què es veu sotmès el 
poble palestí, reflectida, per exemple, amb l’aprovació d’una moció al Ple de juliol de 2014, amb els 
acords següents:  
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“1. L’Ajuntament d’Artà exigeix que el Govern israelià cessi immediatament els atacs militars i les 
accions repressives sobre la població palestina i deixi de vulnerar sistemàticament els drets humans 
i el dret internacional humanitari, i que dugui a terme l’aixecament immediat del bloqueig a la 
Franja de Gaza. 
 
2. L’Ajuntament d’Artà també exigeix que Hamas cessi immediatament el llançament de coets 
sobre territori israelià. 
 
3. L’Ajuntament d’Artà demana que el Govern israelià deixi d’aplicar les seves polítiques 
d’ocupació, colonització i apartheid en contra de la legalitat internacional. 
 
4. L’Ajuntament d’Artà insta la comunitat internacional i el Consell de Seguretat de Nacions 
Unides a trobar, sense més dilació, una resposta i una solució adequades a la crisi actual; a alentir 
els actors regionals fonamentals, en particular a Egipte i Jordània, a continuar els seus esforços per 
calmar la situació, especialment, el pas fronterer de Rafah, obert per les autoritats egípcies, per 
facilitar l’accés de l’ajuda humanitària a Gaza i permetre el trànsit de civils palestins. 
 
5. L’Ajuntament d’Artà demana que es realitzi una investigació justa, transparent i independent 
sobre els assassinats de la població civil, tan palestina com israeliana, així com dels crims de guerra 
que s’hagin comés. 
 
6. L’Ajuntament d’Artà reclama al Govern espanyol que aturi el comerç d’armes amb l’Estat 
d’Israel. 
 
7. L’Ajuntament d’Artà demana a la ciutadania de Mallorca que no compri productes israelians. 
 
8. L’Ajuntament d’Artà demana al Govern espanyol la suspensió de relacions diplomàtiques amb 
Israel, mentre es mantenguin els actuals bombardejos a Gaza.” 
 
Cal recordar cada poc temps que, des de l’any 1948, Israel va annexionar més del 78 % de la 
Palestina històrica, i va facilitar la immigració i la nacionalització massiva de persones de religió 
jueva, mentre expulsava la població autòctona palestina negant el dret d’autodeterminació i de 
retorn, reconegut en les resolucions 3633 i 194 de l’Assemblea General de l’ONU, de més de 7 
milions de refugiats i refugiades palestins. 
 
Tenint en compte que, al llarg dels últims 47 anys, Israel ha mantengut Cisjordània i Gaza sota una 
ocupació condemnada per les Nacions Unides, que ha sotmès injustificadament la població 
palestina a una jurisdicció militar, i que ha traslladat il· legalment a més de 700.000 persones jueves 
a les colònies que ha construït en aquests territoris, la qual cosa constitueix una violació de la 
IV Convenció de Ginebra; havent denunciat en diverses ocasions els càstigs col·lectius contra la 
població palestina, especialment les massacres perpetrades periòdicament contra la Franja de Gaza, 
les quals van ser qualificades de crims de guerra per organitzacions de drets humans i la comissió 
d’investigació de Nacions Unides liderada per Goldstone a 2009; i havent observat com, des de 
l’agost de 2013, Israel ha accelerat el ritme de la seua colonització continuada de Cisjordània 
mitjançant la construcció de colònies i l’annexió il· legal de Jerusalem Est, amb la transferència 
d’israelians a colònies, suposant una clara violació de la IV Convenció de Ginebra, la judaïtzació 
d’aquest territori ocupat i l’augment dels atacs racistes contra la seva població palestina. 
 
Tenint en compte que Israel imposa un sistema d’apartheid a la població palestina dels territoris 
ocupats, inclosa Jerusalem, i dins de l’Estat israelià contra la ciutadania palestina —que no té els 
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mateixos drets que els jueus, considerats nacionals—, tal com va concloure el Tribunal Russell en la 
sessió de Ciutat del Cap, tenint en compte que milers d’organitzacions a l’Estat espanyol i al món 
sencer (incloent-hi jueves) ja s’han adherit a la campanya global ciutadana antiracista i no violenta 
per la llibertat, la justícia i la igualtat en la línia de la Declaració de l’Olivera de 2014 promulgada al 
Parlament d’Andalusia i impulsada pel Comitè del Fons Andalús de Municipis per a la Solidaritat 
Internacional (FAMSI), el Comitè de l’ONU per a l’Exercici dels Drets Inalienables del Poble 
Palestí (CEIRPP) i l’Organització Mundial de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU). 
 
Recordant que l’any 2005 la societat civil palestina va llançar una crida global a boicot, desinversió 
i sancions contra l’Estat israelià per demanar la fi de l’ocupació dels territoris palestins, la igualtat 
per als palestins i palestines d’Israel i el dret de retorn de les persones refugiades, inspirant-se en el 
moviment que va acabar amb l’apartheid sud-africà. 
 
Considerant que, d’acord amb les normes jurídiques internacionals que regeixen la responsabilitat 
de l’Estat per fets internacionalment il· lícits, com els que figuren en la Resolució 56/1983, de 
responsabilitat de l’Estat per fets internacionalment il· lícits, aprovada el 2002:  
 
1. Tot fet internacionalment il· lícit de l’Estat genera la seva responsabilitat internacional.  
 
2. Hi ha fet internacionalment il· lícit de l’Estat quan un comportament consistent en una acció o 
omissió:  
a) És atribuïble a l’Estat segons el dret internacional.  
b) Constitueix una violació d’una obligació internacional de l’Estat.  
 
3. Es considerarà fet de l’Estat, segons el dret internacional, el comportament de qualsevol òrgan de 
l’Estat, ja sigui que exerceixi funcions legislatives, executives, judicials o d’una altra índole, 
qualsevol que en sigui la posició en l’organització de l’Estat i tant si pertany al Govern central com 
a una divisió territorial de l’Estat. 
 
Així, les declaracions dels poders públics en general, han de respectar les obligacions jurídiques 
provinents del dret internacional, en particular aquelles que dimanen dels tractats internacionals i 
del dret internacional vinculants per a l’Estat espanyol ateses particularment, entre d’altres 
disposicions, pel que resulta de l’article 29 de la Llei 25/2014, de 27 de novembre, de tractats i 
altres acords internacionals (“Tots els poders públics, òrgans i organismes de l’Estat hauran de 
respectar les obligacions dels tractats internacionals en vigor en els quals Espanya sigui part i vetlar 
pel compliment adequat d’aquests tractats”). 
 
Tenint present la Declaració sobre la concessió de la independència als països i pobles colonials, 
continguda en la Resolució 1514 (XV) de l’Assemblea General de les Nacions Unides, de 14 de 
desembre de 1960, on es proclama que “La subjecció de pobles a una subjugació, dominació i 
explotació estrangeres constitueix una denegació dels drets humans fonamentals, és contraria a la 
Carta de les Nacions Unides i compromet la causa de la pau i de la cooperació mundials”. 
 
Vist que, segons el principi de sobirania permanent sobre els recursos naturals que va proclamar 
l’Assemblea General de les Nacions Unides el 1962:  
 
1r) “El dret dels pobles i de les nacions a la sobirania permanent sobre les riqueses i els recursos 
naturals seus ha d’exercir-se en interès del desenvolupament nacional i del benestar del poble de 
l’Estat respectiu”.  
2n) “L’explotació, el desenvolupament i la disposició d’aquests recursos, així com la importació de 
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capital estranger per a efectuar-los, hauran de conformar-se a les regles i les condicions que aquests 
pobles i nacions lliurement consideren necessaris o desitjables per a autoritzar, limitar o prohibir 
aquestes activitats”.  
3r) “La nacionalització, l’expropiació o la requisició hauran de fonamentar-se en raons o motius 
d’utilitat pública, de seguretat o d’interès nacional, els quals es reconeixen com a superiors al mer 
interès particular o privat, tant nacional com estranger. En aquests casos és pagar al propietari la 
indemnització corresponent, d’acord amb les normes en vigor en l’Estat que adopti aquestes 
mesures en exercici de la seva sobirania i de conformitat amb el dret internacional”. 
 
Recordant que tant el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals com el Pacte 
Internacional de Drets Civils i Polítics, signats el 1966 i els quals estan subscrits per Espanya, 
obliguen tots els estats a promoure i respectar el dret de lliure determinació dels pobles enunciat en 
l’article 1, comú a ambdós pactes, tal com segueix:  
 
“1. Tots els pobles tenen el dret de lliure determinació. En virtut d’aquest dret estableixen 
lliurement la seva condició política i proveeixen així mateix el seu desenvolupament econòmic, 
social i cultural.  
 
2. Per a l’assoliment de les seves finalitats, tots els pobles poden disposar lliurement de les seves 
riqueses i recursos naturals, sense perjudici de les obligacions que deriven de la cooperació 
econòmica internacional basada en el principi de benefici recíproc, així com del dret internacional. 
En cap cas podrà privar-se un poble dels seus propis mitjans de subsistència.  
 
3. Els estats part en aquest pacte, fins i tot els que tenen la responsabilitat d’administrar territoris no 
autònoms i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret de lliure determinació i 
respectaran aquest dret de conformitat amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides.” 
 
Posant en relleu també la Declaració sobre els principis de dret internacional referents a les 
relacions d’amistat i a la cooperació entre els estats, d’acord amb la Carta de les Nacions Unides, 
conforme a la qual: 
 
1r) “Tot estat té el deure de promoure, mitjançant l’acció conjunta o individual, l’aplicació del 
principi de [...] la lliure determinació dels pobles, de conformitat amb les disposicions de la Carta, i 
de prestar assistència a les Nacions Unides en el compliment de les obligacions que se li encomanen 
per la Carta respecte de l’aplicació d’aquest principi, a fi de:  
 
a) fomentar les relacions d’amistat i la cooperació entre els estats;  
b) posar fi ràpidament al colonialisme, tenint degudament en compte la voluntat lliurement 
expressada dels pobles que es tracte; i tenint present que la submissió dels pobles a la subjugació, 
dominació i explotació estrangeres constitueix una violació del principi, així com una denegació 
dels drets humans fonamentals, i és contraria a la Carta de les Nacions Unides.” 
 
2n) “El territori d’una colònia o un altre territori no autònom té, en virtut de la Carta de les Nacions 
Unides, una condició jurídica diferent i separada de la del territori de l’Estat que l’administra, i 
aquesta condició jurídica diferent i separada conforme a la Carta existirà fins que el poble de la 
colònia o territori no autònom hagi exercit el seu dret de lliure determinació de conformitat amb la 
Carta”. 
 
Recordant que l’Estatut de la Cort Penal Internacional de 17 de juliol de 1998, ratificat per l’Estat 
espanyol el 2002, tipifica els crims més greus de transcendència internacional, entre els quals 
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figuren el genocidi, els crims de guerra i els crims de lesa humanitat, crims que comprenen, entre 
altres conductes:  
 
a) la submissió intencional d’un grup nacional, ètnic, racial o religiós a condicions d’existència que 
hagin d’implicar-ne la destrucció física, total o parcial, com també la matança i la lesió greu a la 
integritat física o mental dels membres del grup quan aquestes conductes es perpetren amb la 
intenció de destruir totalment o parcial el grup en qüestió;  
b) l’assassinat, extermini, la deportació o el trasllat forçós de poblacions, l’encarcerament i la 
privació greu de la llibertat física en violació de normes fonamentals del dret internacional, la 
tortura, la persecució d’un grup o col·lectivitat amb identitat pròpia fonamentada en motius polítics, 
racials, nacionals, ètnics, culturals o religiosos;  
c) el crim d’apartheid constituït pels actes inhumans (atac, extermini, esclavitud, deportació o 
trasllat forçós de població, encarcerament o qualsevol altra privació greu de la llibertat física en 
violació de normes fonamentals de dret internacional, tortura, violència sexual, persecució...) 
comesos en el context d’un règim institucionalitzat d’opressió i dominació sistemàtiques d’un grup 
racial sobre un o més grups racials i amb la intenció de mantenir aquest règim. 
 
Tenint present que els denominats “principis rectors” sobre les empreses i els drets humans 
acceptats en la Resolució 17/4 de 2011, posada en practica del marc de les Nacions Unides per 
“protegir, respectar i remeiar”, disposen que els estats han de:  
 
a) “enunciar clarament què s’espera de totes les empreses domiciliades al seu territori i/o jurisdicció 
que respecten els drets humans en totes les seves activitats” (principi fundacional); i 
b) “promoure el respecte dels drets humans per part de les empreses amb les quals duen a terme 
transaccions comercials” (principi operatiu). 
 
I parlant concretament del conflicte a les zones ocupades de Palestina, l’Assemblea General de les 
Nacions Unides, en una resolució referida als recursos naturals del poble palestí aprovada el 2002:  
 
1r) “Reafirma el dret inalienable del poble palestí i de la població del Golan sirià ocupat sobre els 
seus recursos naturals, incloses la terra i l’aigua”.  
2n) “Exhorta Israel, la potència ocupant, al fet que no exploti, destrueixi, esgoti ni posi en perill els 
recursos naturals del territori palestí ocupat, inclosa Jerusalem Oriental, i del Golan sirià ocupat”. 
3r) “Reconeix el dret del poble palestí a reclamar una indemnització per l’explotació, la destrucció o 
l’esgotament dels seus recursos naturals, o pel que constitueixi una amenaça per a ells”. 
 
Atesa la preocupació expressada per l’Assemblea General al 2003, ja que el mur construït per 
Israel, potència ocupant al territori palestí ocupat, inclosa Jerusalem Oriental i els seus voltants, que 
s’aparta de la línia de l’armistici de 1949 (Línia Verda) “ha comportat la confiscació i destrucció de 
terres i recursos palestins, la pertorbació de la vida de milers de civils protegits i l’annexió de facto 
d’extenses zones de territori, i subratllant que la comunitat internacional s’oposa unànimement a la 
construcció d’aquest mur”. 
 
Posant de relleu que l’Assemblea General va reiterar al 2015, en la Resolució 70/225, la seva 
preocupació per “l’explotació per Israel, la potència ocupant, dels recursos naturals del territori 
palestí ocupat, inclosa Jerusalem Oriental”; i per “la destrucció en gran escala de terres agrícoles i 
horts que Israel, la potència ocupant, ha perpetrat en el territori palestí ocupat, en particular 
arrancant un gran nombre d’arbres fruiters i destruint granges i hivernacles, i pel greu impacte 
ambiental i econòmic d’aquests actes”, alhora que va deplorar “el perjudici que comporten els 
assentaments israelians per als recursos naturals palestins i altres recursos naturals àrabs, en 
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particular de resultes de la confiscació de terres i el desviament forçat dels recursos hídrics, que 
inclouen la destrucció d’horts i cultius i l’apropiació de pous d’aigua pels colons israelians, i de les 
greus conseqüències socioeconòmiques que porten aparellades”, abans de reafirmar la sobirania 
permanent del poble palestí sobre els seus recursos naturals. 
 
Atès que també al 2015 l’Assemblea General va exigir que Israel:  
 
1r) “desisteixi de totes les pràctiques i mesures que violen els drets humans del poble palestí, en 
particular les que causen morts i ferits entre la població civil, la detenció i l’empresonament 
arbitraris de civils, el desplaçament forçós de civils i la destrucció i confiscació de béns de civils, 
incloses les demolicions d’habitatges palestins, incloses les fetes com a acte de càstig col·lectiu amb 
violació del dret internacional humanitari, i que respecti plenament les normes de drets humans i 
compleixi les obligacions jurídiques que li incumbeixen a aquest respecte, en particular de 
conformitat amb les resolucions pertinents de les Nacions Unides”;  
2n) “que posi fi a totes les seves activitats d’assentament, a la construcció del mur i a qualsevol altra 
mesura tendent a alterar el caràcter, l’estatut i la composició demogràfica del territori palestí ocupat, 
inclosa Jerusalem Oriental i els seus voltants, totes les quals, entre d’altres coses, tenen efectes 
greus i nocius per als drets humans del poble palestí i les perspectives d’aconseguir sense demora la 
fi de l’ocupació israeliana que va començar el 1967 i un acord de pau general, just i durador entre 
les parts palestina i israeliana”;   
3r) va condemnar “tots els actes de violència, inclosos tots els actes de terror, provocació, instigació 
i destrucció, especialment l’ús excessiu de la força per les forces d’ocupació israelianes contra civils 
palestins, en particular a la Franja de Gaza, que han causat la pèrdua de moltes vides i un gran 
nombre de ferits, fins i tot entre milers de xiquets i dones, danys i destrucció massius d’habitatges, 
béns econòmics, industrials i agrícoles, infraestructura vital, com ara xarxes de proveïment, d’aigua, 
sanejament i electricitat, llocs religiosos i institucions públiques, inclosos hospitals, escoles i 
instal·lacions de les Nacions Unides, i terres de cultiu, com també el desplaçament intern en gran 
escala de civils”;  
4t) i ha reiterat “la necessitat de respectar la unitat, contigüitat i integritat territorials de tot el 
territori palestí ocupat”. 
 
Atenent que l’Estat d’Israel desobeeix totes aquestes mesures, fins al punt que s’ha tornat a 
impulsar la colonització en aprovar nous projectes de construcció de centenars d’habitatges a 
Jerusalem Est, i que al febrer de 2014 la Knesset, el parlament israelià, va aprovar la llei que 
legalitza mig centenar d’assentaments jueus no autoritzats en terrenys palestins a Cisjordània amb la 
corresponent expropiació de béns de persones que no estan representades al Parlament i que viuen 
segregades de l’Estat israelià, enmig de les crítiques internacionals que arribaren, fins i tot, del seu 
major aliat, els Estats Units. Amb aquesta regularització dels outpost (colònies no autoritzades), 
Israel avança cap a l’annexió dels territoris ocupats, contravenint la Quarta Convenció de Ginebra, 
que empara la població civil sota ocupació militar. 
 
Tot això contra de la Resolució del Consell de Seguretat de l’ONU, aprovada el 23 de desembre de 
2016, que condemnà la política d’assentaments israeliana i li demanà que aturàs de forma 
immediata i completa aquestes pràctiques a la vista de les actuacions del govern israelià per 
incrementar les colònies, que la mateixa resolució diu que “constitueixen una flagrant violació de la 
llei internacional i un gran obstacle per aconseguir una solució de dos estats, així com una pau justa, 
duradora i completa”. 
 
Atès que, en el moment actual, el poble de Palestina es troba davant d’un nou esclafit de violència i 
d’incompliment de les resolucions de les Nacions Unides; atès que l’estat d’Israel, lluny de centrar 
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l’activitat en la recerca d’alguna solució possible sobre la ciutat d’Al-Quds/Jerusalem, amb el suport 
i la iniciativa dels EUA, ha decidit de forma unilateral anar, poc a poc, convertint-la en la capital del 
seu “estat”. 
 
Com s’ha explicat, aquest procés es va iniciar fa temps i és coherent amb l’estratègia sionista d’anar 
ocupant territori, incomplint acords i imposant decisions unilaterals. Fa mesos que Israel i els EUA 
decidiren abandonar la UNESCO, atès que s’oposa a les excavacions arqueològiques de recerca del 
temple de Salomó, que suposadament es trobaria sota la mesquita d’Al-Aqsa, construïda el 710 dC, 
i que, a més del seu gran valor històric i artístic, s’ha convertit en un símbol de la identitat històrica 
i cultural i dels drets del poble de Palestina. 
 
Aquesta amenaça, juntament amb la decisió del trasllat de l’ambaixada dels EUA a Al-
Quds/Jerusalem, equival a: 
 
- incomplir, una vegada més, les resolucions de Nacions Unides; 
- liquidar els acords de pau d’Oslo; 
- declarar novament la guerra al poble de Palestina i avançar en la política d’ocupació i de 
destrucció, fins i tot dels territoris que, de forma més formal que real, estan sota l’Autoritat 
Palestina. 
 
Davant les manifestacions de protesta i la vaga general del poble de Palestina, l’estat sionista respon 
amb foc real, la qual cosa ha suposat entorn de 80 morts reconeguts fins al moment i més d’un 
milenar de ferits, a més de la detenció, fins i tot, d’infants. 
 
Per tots aquests motius, es proposa al Ple que adopti els següents 
 
ACORDS: 
 
1. Condemnar totes les violacions i agressions que s’estan realitzant a Palestina, especialment a 
Jerusalem i als assentaments de colons israelians en territoris palestins, en suposar una violació greu 
del dret internacional i els drets humans. 
 
2. Condemnar les darreres actuacions contra les persones que es manifestaren dissabte 30 de març a 
Gaza, que provocaren més de 35 morts i més de 5.500 persones ferides, sumant-se a l’exigència de 
l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans perquè l’estat d’Israel rendeixi comptes per 
aquestes actuacions, així com les produïdes amb l’apertura de l’ambaixada dels Estats Units a 
Jerusalem dia 14 de maig. 
 
3. Instar el Govern balear per a què, per la seva banda, insti l’Estat espanyol a tenir un paper actiu 
en pro d’una solució pacífica del conflicte israelianopalestí que es basi en el compliment de les 
resolucions de les Nacions Unides, que respecti el dret internacional i els drets humans, i que es 
promogui una investigació per part de relators internacionals. 
 
4. Instar el Govern balear i el Govern de l’Estat espanyol a incrementar l’aportació a l’Agència de 
les Nacions Unides per a les persones refugiades de Palestina. 
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5. Instar l’Equip de Govern municipal a donar suport a programes de cooperació que actuïn en els 
territoris palestins. 
 
6. Instar el Govern de les Illes Balears i el de l’Estat espanyol a prioritzar acords, convenis i 
contractacions amb empreses que respecten els drets humans i que no obtenen beneficis de 
violacions del dret internacional o de drets humans. 
 
7. Reafirmar-se en els acords presos el juliol de 2014 i, especialment, els següents: “L’Ajuntament 
d’Artà reclama al Govern espanyol que aturi el comerç d’armes amb l’Estat d’Israel. L’Ajuntament 
d’Artà demana a la ciutadania de Mallorca que no compri productes israelians. L’Ajuntament 
d’Artà demana al Govern espanyol la suspensió de relacions diplomàtiques amb Israel, mentre es 
mantinguin les agressions i violacions del dret internacional i dels drets humans, causants de la greu 
situació d’aquestes darreres setmanes.”>> 
 
La regidora d’El PI, Sra. Sureda, explica que sempre que hi ha refugiats és a causa que han viscut 
situacions límit. Diu que hi votaran a favor. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que el PP ha defensat moltes vegades els drets humans. Diu que 
els israelians no deuen d’estar gaire contents amb el Govern espanyol. En relació al tema de la 
venda d’armes, opina que no s’han de vendre armes a cap país. Demana el perquè no es pot comprar 
gènere a Israel.  
 
Seguidament, els reunits acorden, per 10 vots a favor (PSOE, PI i UIA) i 1 abstenció (PP): 
 
1. Condemnar totes les violacions i agressions que s’estan realitzant a Palestina, especialment a 
Jerusalem i als assentaments de colons israelians en territoris palestins, en suposar una violació greu 
del dret internacional i els drets humans. 
 
2. Condemnar les darreres actuacions contra les persones que es manifestaren dissabte 30 de març a 
Gaza, que provocaren més de 35 morts i més de 5.500 persones ferides, sumant-se a l’exigència de 
l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans perquè l’estat d’Israel rendeixi comptes per 
aquestes actuacions, així com les produïdes amb l’apertura de l’ambaixada dels Estats Units a 
Jerusalem dia 14 de maig. 
 
3. Instar el Govern balear per a què, per la seva banda, insti l’Estat espanyol a tenir un paper actiu 
en pro d’una solució pacífica del conflicte israelianopalestí que es basi en el compliment de les 
resolucions de les Nacions Unides, que respecti el dret internacional i els drets humans, i que es 
promogui una investigació per part de relators internacionals. 
 
4. Instar el Govern balear i el Govern de l’Estat espanyol a incrementar l’aportació a l’Agència de 
les Nacions Unides per a les persones refugiades de Palestina. 
 
5. Instar l’Equip de Govern municipal a donar suport a programes de cooperació que actuïn en els 
territoris palestins. 
 



18 

 

6. Instar el Govern de les Illes Balears i el de l’Estat espanyol a prioritzar acords, convenis i 
contractacions amb empreses que respecten els drets humans i que no obtenen beneficis de 
violacions del dret internacional o de drets humans. 
 
7. Reafirmar-se en els acords presos el juliol de 2014 i, especialment, els següents: “L’Ajuntament 
d’Artà reclama al Govern espanyol que aturi el comerç d’armes amb l’Estat d’Israel. L’Ajuntament 
d’Artà demana a la ciutadania de Mallorca que no compri productes israelians. L’Ajuntament 
d’Artà demana al Govern espanyol la suspensió de relacions diplomàtiques amb Israel, mentre es 
mantinguin les agressions i violacions del dret internacional i dels drets humans, causants de la greu 
situació d’aquestes darreres setmanes.” 
 
 
8. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’UIA, PSOE, El PI–
Proposta per les Illes i AA, de suport institucional a les subvencions per fomentar l’ús de la 
llengua catalana 
 
La regidora d’UIA, Sra. Santandreu, explica la moció, que, copiada literalment, diu: 
 
<<EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
Arran del recurs posat per l’Advocacia de l’Estat espanyol per suspendre les convocatòries de 
diversos ajuntaments de les Illes Balears a ajuts per retolar i fomentar el català als comerços, volem 
manifestar el nostre suport als ajuntaments afectats i defensar la promoció de la llengua catalana, 
d’acord amb l’Estatut d’Autonomia aprovat per unanimitat el 1983.   
 
Per això, exposam que:  
 
1. Aquest recurs és un despropòsit que es basa en una distorsió de la realitat i en un atac flagrant a 
l’autonomia municipal, al marc legal vigent i a l’estatus del català com a llengua pròpia i oficial 
d’aquesta comunitat autònoma.  
 
2. Les ajudes a la retolació en català són una eina amb molta tradició en el procés de normalització 
lingüística. Mai ningú no les havia qüestionat i tenen l’aval de tots els serveis jurídics de les 
diferents administracions.   
 
3. El català és una llengua minoritzada i necessita del suport públic per a avançar cap a la seva 
normalització. Les administracions de les Illes Balears han de complir amb el que diu l’Estatut i la 
Constitució amb les diferents polítiques de promoció del català. La situació actual de la llengua 
catalana a les Illes Balears fa necessari reforçar el mandat de normalització de la llengua pròpia que 
l’Estatut d’Autonomia exigeix a les institucions de les Illes Balears. La fragilitat del català i el 
desequilibri entre les dues llengües oficials s’han vist reforçats per diverses circumstàncies que han 
tingut lloc els darrers anys, entre les quals es poden destacar les grans incorporacions de població 
provinent de fora del domini lingüístic i els canvis profunds en el panorama dels mitjans de 
comunicació. Així ho avalen les dades procedents dels estudis i les enquestes sociolingüístiques 
més recents. El mandat normalitzador, doncs, és més vigent que mai, tot i els avenços experimentats 
en determinats àmbits.  
 
4. La fragilitat del català i el desequilibri entre les dues llengües oficials s’han vist reforçats per 
diverses circumstàncies que han tingut lloc els darrers anys, entre les quals es poden destacar les 
grans incorporacions de població provinent de fora del domini lingüístic i els canvis profunds en el 
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panorama dels mitjans de comunicació. Així ho avalen les dades procedents dels estudis i les 
enquestes sociolingüístiques més recents (Enquesta d’usos lingüístics a les Illes Balears 2014. 
Anàlisi). El mandat normalitzador, doncs, és més vigent que mai, tot i els avenços experimentats en 
determinats àmbits.  
 
5. És totalment legítim concedir ajuts per a l’ús exclusiu d’una llengua minoritzada que ha de ser 
reforçada, i més encara quan la Llei de normalització lingüística no conté mandats de foment del 
bilingüisme ni de presència simultània de dues o més llengües.  
 
6. Cal destacar que l’objectiu dels ajuntaments afectats no és excloure l’ús del castellà (llengua que 
és present en els municipis i pobles de les Illes Balears), sinó fomentar també l’ús i la presència de 
la llengua catalana.  
 
7. Les mesures de foment i de recuperació de l’ús de la llengua catalana continuen sent avui 
necessàries per “crear les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües 
quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears”, tal com exigeix l’article 4.3 de l’Estatut 
d’autonomia i com avala la jurisprudència del Tribunal Constitucional. Les administracions 
públiques (Govern, consells, ajuntaments) tenen el mandat legal de fomentar la presència i l’ús de la 
llengua catalana:  
 
- Article 4.3 de l’Estatut d’Autonomia: “Les institucions de les Illes Balears han de garantir l’ús 
normal i oficial dels dos idiomes, han de prendre les mesures necessàries per assegurar-ne el 
coneixement i han de crear les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues 
llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears”.  
- Article 33 de la Llei de normalització lingüística: “Els poders públics de la comunitat autònoma 
adoptaran les mesures pertinents i proveiran dels mitjans necessaris per al coneixement i ús de la 
llengua catalana en tots els àmbits i activitats de la vida social”.  
- Article 37.2: “Així mateix, s’ha d’impulsar l’ús ambiental del català i, de manera especial, la 
retolació en llengua catalana en tot tipus d’entitats socials i culturals, mercantils i recreatives”.   
- Article 3 de la Constitució espanyola: “[…] les altres llengües espanyoles seran també oficials a 
les respectives comunitats autònomes d’acord amb els seus estatuts” i “la riquesa de les diferents 
modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que ha d’ésser objecte d’un respecte i 
protecció especials”.   
 
8. L’Estatut deixa clar que el català és la llengua pròpia i oficial de les Illes Balears, juntament amb 
el castellà, i això és defensat i viscut amb normalitat per la gran majoria de la societat illenca.   
 
9. En resum, l’actuació del Govern central vulnera l’Estatut d’Autonomia, la Llei de normalització 
lingüística a les Illes Balears i la mateixa Constitució espanyola. A més, demostra una manca de 
sensibilitat molt preocupant envers la pluralitat lingüística i cultural.  
 
10. Lamentam la irresponsabilitat de l’Estat de qüestionar el marc legal existent i la pròpia 
oficialitat de la llengua catalana i ens demanam si aquest recurs no pretén sinó desincentivar les 
administracions locals i autonòmiques de complir amb el mandat legal de dur a terme polítiques de 
foment de la llengua catalana.  
 
Per tot això, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
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1. Donar suport a les administracions públiques que treballen per fomentar i promoure el català, 
especialment aquelles afectades pel recurs de l’Advocacia de l’Estat.   

 
2. Comprometre’s a publicar una convocatòria pública de subvencions per a la retolació de 
comerços en llengua catalana, per fomentar-ne l’ús.>>  
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que veu molt bé que els comerços es puguin retolar en la 
llengua pròpia de les Illes Balears. Demana que, si resulta aprovada la moció, si els comerços que 
tenguin els seus rètols en la llengua pròpia de les Illes Balears tendran problemes i si tendran la 
mateixa subvenció que els comerços que es retolin en llengua catalana. 
 
La regidora d’UIA, Sra. Santandreu, li contesta les preguntes. 
 
A continuació, els reunits acorden, per 10 vots a favor (PSOE, PI i UIA) i 1 abstenció (PP): 
 
1. Donar suport a les administracions públiques que treballen per fomentar i promoure el català, 
especialment aquelles afectades pel recurs de l’Advocacia de l’Estat.   

 
2. Comprometre’s a publicar una convocatòria pública de subvencions per a la retolació de 
comerços en llengua catalana, per fomentar-ne l’ús. 
 
 
9. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’UIA, PSOE, El PI–
Proposta per les Illes i AA, de rebuig al projecte de sondejos per prospeccions petrolieres a la 
Mediterrània 
 
El regidor d’UIA, Sr. Arnandis, explica la moció, que, copiada literalment, diu: 
 
<<La societat balear en el seu conjunt ha expressat el seu rebuig frontal i unànime a l’aprovació de 
sondejos i prospeccions petrolieres. La veu ha estat sempre clara: “Balears diu NO” a les 
prospeccions petrolieres amb les accions de rebuig, encapçalades per Mar Blava, contra les 
prospeccions petrolieres contínues i constants. 
 
L’abril de 2017 el Parlament de les Illes Balears va aprovar, amb la unanimitat de tots els grups 
polítics, la Llei per declarar la Mediterrània zona lliure de prospeccions petrolieres.  
 
El passat 27 de juny de 2017 el Partit Popular, amb el suport de Ciudadanos, va vetar la proposta 
unànime del Parlament balear de prohibir aquesta activitat a la mar Mediterrània. La majoria de la 
Mesa del Congrés dels Diputats (PP i C’s) negaren la possibilitat a les nostres illes de deixar de 
viure sota l’amenaça constant de les prospeccions petrolíferes.   
 
El Tribunal Constitucional ha dictat que el vet del Govern espanyol a una llei no és vinculant per a 
la Mesa del Congrés dels Diputats, la qual pot decidir tramitar-la malgrat el vet. Amb aquesta 
sentència el PP i C’s no es poden excusar amb l’informe de l’Estat espanyol per a continuar amb la 
dinàmica de vetar lleis, a més de suposar una contradicció directa amb la voluntat unànime de tots 
els grups polítics balears.   
 
El 21 d’abril de 2018 es publicà al BOE la reactivació del projecte de sondejos MEDSALT-2, un 
projecte de gran interès per a les petrolieres, amb el qual el Govern presidit per Mariano Rajoy torna 
a posar en perill, no sols l’activitat econòmica principal de les nostres illes, sinó sobretot el nostre 
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entorn natural i paisatgístic d’enorme valor i bellesa natural, i de vital importància per a la 
sostenibilitat, tant en el present com en el futur. Un entorn paisatgístic que ha de ser cuidat i no pot 
viure sota l’amenaça constant que suposen els sondejos i les prospeccions petrolieres, com pretén el 
Partit Popular.  
 
Com ja hem reivindicat en massa ocasions, aquests projectes que utilitzen air guns i que tenen com 
a única finalitat l’exploració d’hidrocarburs a les aigües que envolten les nostres illes, causen greus 
perjudicis a la fauna marina, a causa del fort renou i vibració que produeixen en l’ecosistema marí. 
A més, altres activitats econòmiques fonamentals per a les nostres illes com la pesca poden veure’s 
també perjudicades per aquest tipus de projectes.  
 
D’altra banda, consideram vital impulsar un procés de transició energètica on s’inverteixi en 
energies renovables i es redueixi el consum d’hidrocarburs i altres fonts energètiques escasses, 
altament contaminats i generadores del canvi climàtic que patim. Per tant, els projectes de 
prospeccions petrolieres a les nostres illes queden també exclosos del nostre model energètic i de 
sostenibilitat.  
 
El passat 9 de maig de 2018 totes les forces polítiques del Parlament de les Illes Balears varen 
renovar la voluntat de fer un front comú contra les prospeccions petrolieres i iniciaren novament la 
tramitació de la Llei per a la protecció de la mar Mediterrània de jurisdicció espanyola dels danys 
derivats de les prospeccions. 
 
Recordar, si cal, que l’Ajuntament d’Artà ja ha mostrat en diverses ocasions aquesta legislatura el 
seu rebuig a les prospeccions petrolieres sol·licitant, per exemple, el respecte al corredor de cetacis 
de la Mediterrània.  
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
1. Donar suport al Projecte de llei per declarar la Mediterrània zona lliure de prospeccions 
petrolieres, aprovat per unanimitat al Parlament de les Illes Balears el 2017 i que el Govern 
espanyol va vetar.  
 
2. Instar el Govern central a paralitzar el projecte de sondejos MEDSALT-2 (publicat al BOE de 21 
d’abril).  
 
3. Donar suport a renovar la tramitació de la Llei esmentada al punt 1, iniciada el passat 09/05/2017 
amb el suport de tots els grups parlamentaris, i instar el Govern central, davant el pronunciament del 
Tribunal Constitucional respecte de l’actuació de la Mesa del Congrés, a aixecar el vet i a aprovar la 
llei per declarar la mar Mediterrània zona lliure de prospeccions, que té el suport unànime de tots 
els grups polítics del Parlament balear.>>  
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que ja fa estona que diuen que no volen sondejos, que sempre 
ha dit el mateix, hi insisteix. Diu que el PP no va ser el que va donar els permisos per fer els 
sondejos. 
 
Seguidament, els reunits acorden, per unanimitat: 
 
1. Donar suport al Projecte de llei per declarar la Mediterrània zona lliure de prospeccions 
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petrolieres, aprovat per unanimitat al Parlament de les Illes Balears el 2017 i que el Govern 
espanyol va vetar.  
 
2. Instar el Govern central a paralitzar el projecte de sondejos MEDSALT-2 (publicat al BOE de 21 
d’abril).  
 
3. Donar suport a renovar la tramitació de la Llei esmentada al punt 1, iniciada el passat 09/05/2017 
amb el suport de tots els grups parlamentaris, i instar el Govern central, davant el pronunciament del 
Tribunal Constitucional respecte de l’actuació de la Mesa del Congrés, a aixecar el vet i a aprovar la 
llei per declarar la mar Mediterrània zona lliure de prospeccions, que té el suport unànime de tots 
els grups polítics del Parlament balear. 
 
 
10. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’UIA, PSOE i El 
PI–Proposta per les Illes, en suport del complement de carrera professional 
 
El regidor d’UIA, Sr. Arnandis, explica la moció, que, copiada literalment, diu: 
 
<<El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), defineix la carrera professional com el conjunt ordenat 
d’oportunitats d’ascens i d’expectatives de progrés professional de conformitat amb els principis 
d’igualtat, mèrit i capacitat, i assenyala que les lleis de funció pública que es dictin en desplegament 
d’aquest Estatut han de regular la carrera professional aplicable en cada àmbit, podent consistir, 
entre d’altres, en l’aplicació aïllada o simultània d’alguna o algunes de les modalitats que preveu, és 
a dir, la carrera horitzontal, la carrera vertical, la promoció interna vertical i la promoció interna 
horitzontal. 
 
L’any 2010 el Consell de Mallorca i diferents organitzacions sindicals, després de negociar en el si 
de la Mesa General Conjunta de Negociació varen adoptar un acord referent a la carrera 
administrativa, de conformitat amb les prescripcions de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut 
bàsic de l’empleat públic (EBEP). Aquesta proposta que no va aconseguir el suport suficient per 
esser aprovada en el Ple. 
 
Després d’una mesa de negociació feta el 14 de maig de 2015, es va aprovar un segon acord de 
carrera professional amb el mateix contingut que l’acord de 2010, proposta d’acord que no va ser 
elevada al Ple del Consell de Mallorca per a la seva aprovació. 
 
Amb la modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears, el seu article 121.3, modificat per la disposició final vint-i-unena de 
la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears per a l’any 2017, va permetre presentar i aprovar amb el suport unànime dels sindicats de la 
Mesa General de Negociació un acord de carrera professional en el qual, transitòriament i amb el 
suport normatiu corresponent, es reconeixia un pagament a compte de la carrera professional per a 
tot el personal del Consell de Mallorca.  
 
Aquest acord va ser ratificat pel Ple del Consell en data 9 de març de 2017 i posteriorment va ser 
impugnat per la Delegació del Govern, que va interposar un recurs contenciós administratiu 
demanant mesures cautelars de suspensió. Desestimat inicialment, la Delegació del Govern va 
presentar un recurs d’apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, que en 
data 27 d’abril va notificar la suspensió, la qual tendrà efectes en la nòmina del mes de maig. 
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Les demandes interposades per l’Estat sobre la carrera de l’Administració local es fonamenten en 
dos arguments, per una banda el pressupostari, per allò que l’increment retributiu supera els límits 
que fixa la Llei de pressupostos generals de l’Estat (LPGE), i, per una altra banda, que no hi ha 
cobertura legal per als acords de carrera perquè no hi ha hagut desenvolupament autonòmic de 
l’EBEP. L’Estat exposa que no hi ha desenvolupament normatiu. 
 
Per aclarir aquesta qüestió els grups parlamentaris han treballat en la presentació d’esmenes a la 
Llei de simplificació i racionalització de l’ordenament jurídic, actualment en tramitació, i confirmar 
d’aquesta forma que els acords adoptats en relació a la carrera professional són vàlids. Les esmenes 
han quedat aprovades per la Ponència del Parlament. 
 
La suspensió de l’acord de carrera professional ha suposat una pèrdua per als treballadors i 
treballadores del Consell de Mallorca, a més de suposar una vulneració a la negociació col·lectiva,  
conduint als sindicats a convocar diferents mobilitzacions per defensar la negociació i els acords 
adoptats i ratificats dins el marc legal establert. 
 
Per tot això, Unió d’Independents d’Artà, PSOE i El PI–Proposta per les Illes tenen a bé de dur a 
plenari la següent  
 
PROPOSTA D’ACORD: 
 
1. Defensar el compliment de la carrera professional com un dret legítim del personal al servei de 
les administracions públiques i instar la Delegació del Govern a respectar l’autonomia de les entitats 
locals per aprovar els seus propis acords i per regular en matèria de personal, la qual cosa està 
emparada per la Llei de funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears i la legislació 
bàsica estatal. 
 
2. Instar els grups polítics del Parlament de les Illes Balears a aprovar les modificacions normatives 
adients per al desenvolupament de la carrera professional del Consell de Mallorca i de les entitats 
locals, sobre la base de les esmenes presentades a la Llei de funció pública de les Illes Balears, 
mitjançant la Llei de simplificació i racionalització de l’ordenament jurídic. 
 
3. En conseqüència, instar la Delegació del Govern a retirar el contenciós administratiu interposat 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma i a comunicar al Tribunal Superior de Justícia 
de les Illes Balears el desistiment del contenciós.>> 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, llegeix els acords d’una moció presentada pel PP amb els mateixos 
acords. 
 
A continuació, els reunits acorden, per unanimitat: 
 
1. Defensar el compliment de la carrera professional com un dret legítim del personal al servei de 
les administracions públiques i instar la Delegació del Govern a respectar l’autonomia de les entitats 
locals per aprovar els seus propis acords i per regular en matèria de personal, la qual cosa està 
emparada per la Llei de funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears i la legislació 
bàsica estatal. 
 
2. Instar els grups polítics del Parlament de les Illes Balears a aprovar les modificacions normatives 
adients per al desenvolupament de la carrera professional del Consell de Mallorca i de les entitats 
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locals, sobre la base de les esmenes presentades a la Llei de funció pública de les Illes Balears, 
mitjançant la Llei de simplificació i racionalització de l’ordenament jurídic. 
 
3. En conseqüència, instar la Delegació del Govern a retirar el contenciós administratiu interposat 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma i a comunicar al Tribunal Superior de Justícia 
de les Illes Balears el desistiment del contenciós. 
 
 
11. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA per a la 
celebració de la Setmana de la Gent Gran 
 
El regidor d’UIA, Sr. Arnandis, explica la moció, que, copiada literalment, diu: 
 
<<L’Assemblea General de les Nacions Unides, a la Resolució 45/106, de 14 de desembre de 1990, 
va proclamar l’1 d’octubre Dia Internacional de la Gent Gran.  
 
La comunitat internacional insta d’aquesta manera a reflexionar sobre els reptes socials i polítics 
que suposa el creixent envelliment demogràfic i proposa vetllar per una vellesa digna i segura.   
 
Governs, associacions, institucions i totes les persones estan convidades a adherir-se a aquesta 
commemoració i a involucrar-se en el desenvolupament d’una societat apta per a totes les edats.  
 
La finalitat d’aquesta celebració festiva i reivindicativa és fer que les persones grans siguin per uns 
dies els i les veritables protagonistes i centre d’interès, i difondre una imatge més positiva de 
l’envelliment.  
 
La Setmana de la Gent Gran representa també una oportunitat per conscienciar la societat sobre 
l’estat en què es troba la gent gran i els desafiaments i problemes que afronta, així com per 
promoure accions apropiades per defensar-la i per respectar la seva dignitat i saviesa.  
 
Si traslladem aquesta denúncia global al nostre municipi, ens adonem que aquesta és també la 
realitat d’Artà i de la Colònia de Sant Pere.   
 
És per això que Unió d’Independents d’Artà té a bé de dur a plenari la següent  
 
PROPOSTA D’ACORD: 
 
1. Convocar els organismes involucrats (Centre de Salut, associacions de la 3a edat del municipi, 
etc.) per determinar quins són els temes d’interès o les seves inquietuds per fer-ne una selecció de 
manera que s’involucrin i participin activament en tot el procés.  
 
2. Organitzar la I Setmana de la Gent Gran amb xerrades sobre salut, alimentació, sexualitat, etc., 
trobades entre les associacions d’Artà i de la Colònia, activitats d’esbarjo (com ara balls, jocs, 
competicions de petanca, tallers de cuina saludable, de pintura, passejades, etc.), homenatges a les 
persones de major edat del municipi, exposicions, etc.  
 
3. Celebrar-la durant la setmana de l’1 d’octubre, coincidint amb el Dia Internacional de la Gent 
Gran.>>  
 
El batle diu que no donaran suport a la moció, perquè s’ha començat a treballar sobre aquest tema i 



25 

 

ja hi ha coses iniciades. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que la gent major necessita que se’n recordin d’ells tots l’any, 
els 365 dies. Considera una pena que no s’hagi fet qualque cosa al matrimoni més major del 
municipi o a la persona més major, perquè ells ho poguessin recordar. 
 
El regidor d’UIA, Sr. Arnandis, expressa la seva decepció pel vot en contra de l’Equip de Govern. 
 
Tot seguit, es vota la moció, la qual, per 5 vots a favor (UIA i PP) i 6 vots en contra (PSOE i PI), no 
resulta aprovada per manca de quòrum en la votació. 
 
 
12. Aprovació, si s’escau, de l’expedient extrajudicial de crèdits 3/2018 
 
El portaveu d’El PI, Sr. Gili, explica el punt de l’ordre del dia, que, copiat 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 dels següents 
 
ACORDS: 

 
1. Aprovar el reconeixement dels crèdits per un import total d’11.754,95 €, els quals figuren en la 
relació annexa a la qual es remet. 

 
2. Aplicar, amb càrrec al pressupost de l’exercici de 2018, els crèdits corresponents, i amb càrrec a 
les partides respectives, segons consta en l’annex (PDF). 
 
ANNEX. FACTURES NPO 
 
Data de registre Raó social interessada Data de la factura Import líquid 

    
04.01.2018 Ferros Artà, SL 27.12.2017 401,24 
05.01.2018 Mac Insular, SL 31.12.2017 8.192,11 
10.01.2018 Adalmo, SL 31.12.2017 118,80 
10.01.2018 Adalmo, SL 31.12.2017 82,50 
22.01.2018 SCL Sant Salvador 31.10.2017 11,89 
22.01.2018 Roig Cladera, SL 31.12.2017 24,12 
22.01.2018 Pastor Aguiló Maria 29.12.2017 9,90 
30.01.2018 Mascaró Suministros 30.12.2017 73,34 
06.02.2018 El Corte Inglés, SA 23.11.2017 8,49 
16.03.2018 Repsol Butano, SA 20.10.2017 294,25 

 Autoliquidació    model   583 AEAT 268,35 
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14.05.2018 Ascensores Excel, SL 21.02.2017            2.269,96 

TOTAL   11.754,95 
>> 
 
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, diu que no els han contestat les preguntes que varen demanar a 
les comissions informatives. No obstant això, diu que hi votaran a favor. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que hi votarà a favor. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat: 
 
1. Aprovar el reconeixement dels crèdits per un import total d’11.754,95 €, els quals figuren en la 
relació annexa a la qual es remet. 

 
2. Aplicar, amb càrrec al pressupost de l’exercici de 2018, els crèdits corresponents, i amb càrrec a 
les partides respectives, segons consta en l’annex (PDF). 
 
ANNEX. FACTURES NPO 
 
Data de registre Raó social interessada Data de la factura Import líquid 

    
04.01.2018 Ferros Artà, SL 27.12.2017 401,24 
05.01.2018 Mac Insular, SL 31.12.2017 8.192,11 
10.01.2018 Adalmo, SL 31.12.2017 118,80 
10.01.2018 Adalmo, SL 31.12.2017 82,50 
22.01.2018 SCL Sant Salvador 31.10.2017 11,89 
22.01.2018 Roig Cladera, SL 31.12.2017 24,12 
22.01.2018 Pastor Aguiló Maria 29.12.2017 9,90 
30.01.2018 Mascaró Suministros 30.12.2017 73,34 
06.02.2018 El Corte Inglés, SA 23.11.2017 8,49 
16.03.2018 Repsol Butano, SA 20.10.2017 294,25 

 Autoliquidació    model   583 AEAT 268,35 
14.05.2018 Ascensores Excel, SL 21.02.2017            2.269,96 

TOTAL   11.754,95 
 
 
13. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2018 del pressupost 
en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit 
 
El portaveu d’El PI, Sr. Gili, explica aquest punt de l’ordre del dia, que, copiat literalment, diu: 
 
<<En relació amb l’expedient relatiu a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 
núm. 8/2018 del pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, 
per a l’aplicació del superàvit pressupostari amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses 
generals i de conformitat amb allò que estableix l’article 175 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, emet l’informe proposta en base als següents 
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ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Atesa la possibilitat d’aplicar el superàvit pressupostari en l’exercici 2017 al finançament 
d’inversions financerament sostenibles, mitjançant la Provisió d’Alcaldia es va incoar expedient per 
a la concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit. 

 
2. Seguidament, es va emetre l’informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a 
seguir. 

 
3. També s’ha emès l’informe d’Intervenció, en què es posa de manifest el compliment dels 
requisits de la disposició addicional sisena així com l’import del superàvit, susceptible d’aplicació, 
com a màxim, a les destinacions alternatives, que ascendeix a 1.658.459,53 euros. 

 
LEGISLACIÓ APLICABLE 

 
La legislació aplicable a l’assumpte és la següent: 

 
- Els articles 169, 170, 172, 177, 182 i la disposició addicional setzena del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 
- Els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el capítol I del 
títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de 
pressupostos. 
- Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21, 23, 32 i la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
- L’article 16 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat pressupostària, en la seva 
aplicació a les entitats locals. 
- El Reglament de la Unió Europea núm. 2223/96, relatiu al Sistema Europeu de Comptes 
Nacionals i Regionals (SEC-95). 
- L’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
- L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, pel qual s’aprova l’estructura de pressupostos de les 
entitats locals. 
- Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les 
comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic. 
- Reial decret llei 1/2018, de 23 de març, pel qual es prorroga per a 2018 el destí del superàvit de les 
corporacions locals per a inversions financerament sostenibles i es modifica l’àmbit objectiu 
d’aquestes. 
 
Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la legislació 
aplicable i el Ple procedeix a la seva aprovació inicial de conformitat amb el que disposa l’article 
177.2 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, i l’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local. 
 
Per això, d’acord amb el que estableix l’article 175 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
qui subscriu eleva al Ple la següent  
 



28 

 

PROPOSTA D’ACORD: 
 

1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2018 del pressupost en vigor, 
en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, per a l’aplicació del superàvit 
pressupostari amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals, el detall del qual és el 
següent: 

 
Els imports aplicats a les diferents destinacions en base a l’informe d’Intervenció són: 

 
- Inversions financerament sostenibles: 1.658.459,53 euros. 

 
El resum de les aplicacions pressupostàries a què es destinarà el superàvit pressupostari, segons allò 
que estableix l’apartat anterior, serà el següent:  
 
Altes en aplicacions de despeses 
 
SUPLEMENT DE CRÈDIT 
Apl. pressup. Descripció Increment 
1611 60900 01 Proveïment i distribució d’aigua. Inversió en noves 

infraestructures i béns destinats a l’ús general 
20.882,68 

1611 63301 01 Proveïment i distribució d’aigua. Bombes impulsió 
de pous municipals 

9.100,00 

1611 62301 01 Proveïment i distribució d’aigua. Inversió en nova 
en maquinària, inst. tècniques i utillatge 

215.000,00 

4540 61900 01 Camins. Altres inversions. Reposició 
d’infraestructures 

80.000,00 

9331 63200 01 Gestió del patrimoni. Inversió en reposició 
associada al funcionament dels serveis 

980.000,00 

 Total del suplement de crèdit 1.304.982,68 
  

CRÈDIT EXTRAORDINARI 
Apl. pressup. Descripció Increment 
1601 62900 01 Clavegueram. Altres inversions noves en 

infraestructures i béns destinats a l’ús general 
16.856,01 

1650 60900 01 Enllumenat públic. Altres inversions. Noves 
infraestructures i béns d’ús general 

265.000,00 

3423 60900 01 Club Hípic. Altres inversions noves en 
infraestructures i béns 

31.248,37 

9331 61900 01 Gestió del patrimoni. Reposició d’infraestructures i 
béns d’ús general 

40.372,47 

 Total de crèdit extraordinari 353.476,85 
 

Total de l’increment de la modificació: 1.658.459,53 € 
 

Altes en aplicacions d’ingressos 
 
Apl. pressup. Descripció Increment 
870 00 Romanent de tresoreria despeses generals 1.658.459,53 

 Total 1.658.459,53 
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2. Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
les Illes Balears, per un termini de quinze dies, durant els quals les persones interessades el podran 
examinar i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament 
aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple 
disposarà del termini d’un mes per resoldre-les.>> 
 
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, diu que hi votaran a favor. Comenta que ja havien parlat del tema 
de la remodelació de la plaça de l’IBAVI. Lamenta que no es dugui a terme el projecte de l’energia 
renovable a la urbanització de Sos Monjos i considera que hauria estat un projecte innovador.  
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que està content que l’Equip de Govern actual té doblers per 
poder dur a terme tant de temes. Diu que hi votarà a favor amb el compromís de veure on es gasten 
aquests doblers i si es gastaran. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat: 
 
1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2018 del pressupost en vigor, 
en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, per a l’aplicació del superàvit 
pressupostari amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals, el detall del qual és el 
següent: 

 
Els imports aplicats a les diferents destinacions en base a l’informe d’Intervenció són: 

 
- Inversions financerament sostenibles: 1.658.459,53 euros. 

 
El resum de les aplicacions pressupostàries a què es destinarà el superàvit pressupostari, segons allò 
que estableix l’apartat anterior, serà el següent:  
 
Altes en aplicacions de despeses 
 
SUPLEMENT DE CRÈDIT 
Apl. pressup. Descripció Increment 
1611 60900 01 Proveïment i distribució d’aigua. Inversió en noves 

infraestructures i béns destinats a l’ús general 
20.882,68 

1611 63301 01 Proveïment i distribució d’aigua. Bombes impulsió 
de pous municipals 

9.100,00 

1611 62301 01 Proveïment i distribució d’aigua. Inversió en nova 
en maquinària, inst. tècniques i utillatge 

215.000,00 

4540 61900 01 Camins. Altres inversions. Reposició 
d’infraestructures 

80.000,00 

9331 63200 01 Gestió del patrimoni. Inversió en reposició 
associada al funcionament dels serveis 

980.000,00 

 Total del suplement de crèdit 1.304.982,68 
  

CRÈDIT EXTRAORDINARI 
Apl. pressup. Descripció Increment 
1601 62900 01 Clavegueram. Altres inversions noves en 

infraestructures i béns destinats a l’ús general 
16.856,01 

1650 60900 01 Enllumenat públic. Altres inversions. Noves 
infraestructures i béns d’ús general 

265.000,00 
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3423 60900 01 Club Hípic. Altres inversions noves en 
infraestructures i béns 

31.248,37 

9331 61900 01 Gestió del patrimoni. Reposició d’infraestructures i 
béns d’ús general 

40.372,47 

 Total de crèdit extraordinari 353.476,85 
 

Total de l’increment de la modificació: 1.658.459,53 € 
 

Altes en aplicacions d’ingressos 
 
Apl. pressup. Descripció Increment 
870 00 Romanent de tresoreria despeses generals 1.658.459,53 

 Total 1.658.459,53 
 

2. Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
les Illes Balears, per un termini de quinze dies, durant els quals les persones interessades el podran 
examinar i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament 
aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple 
disposarà del termini d’un mes per resoldre-les. 
 
 
A continuació, el batle diu que s’ha de tractar un punt que no figura en l’ordre del dia, que s’ha de 
votar la seva inclusió i que s’ha de debatre, si escau. 
 
P1. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 23, reguladora de la taxa per 
serveis culturals, turístics i de publicitat 
 
A continuació, els reunits acorden, per unanimitat, ratificar la urgència i la inclusió en l’ordre del 
dia de l’aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 23, reguladora de la taxa per 
serveis culturals, turístics i de publicitat. 
 
El portaveu d’El PI, Sr. Gili, comenta la necessitat de modificar l’Ordenança núm. 23, reguladora 
de la taxa per serveis culturals turístics i de publicitat, i proposa les modificacions en els termes que 
s’especifiquen a continuació: 
 
<<1. Afegir els paràgrafs següents a l’article 4: 
 
“[...] 
 
Accés amb vehicle de motor a les platges verges protegides de cala Torta i cala Mitjana: 
4,00 €/entrada. 
 
[…] 
 
3. Transport turístic amb autobús municipal: 
 
- Trajecte al Parc Natural de Llevant / Artà / cala Torta: 2,00 €/trajecte 
 
4. Targeta ArtàCard Turística:  
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- Taxa de la targeta: 3,00 €/targeta 
- Entrada gratuïta a tots els establiments turístics municipals i col·laboradors durant l’estada 
turística. 

 
5. Targeta Artàcard Ciutadana: 
 
- Entrada gratuïta a tots els establiments turístics municipals i col·laboradors. 
- Accés gratuït amb vehicle motor a les platges de cala Torta i cala Mitjana. 
- Trajectes gratuïts amb transport turístic amb autobús municipal al Parc Natural de Llevant / Artà / 
cala Torta. 
- Taxa de la targeta: gratuïta. 
- Taxa de renovació: 2,00 €/ targeta.>> 
 
2. Modificar la disposició final, que ha de quedar redactada de la manera següent: 
 
<<Aquesta Ordenança entrarà en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les 
Illes Balears, d’acord amb el que estableix el Reial decret legislatiu 27/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.>> 
 
A més, el portaveu d’El PI, Sr. Gili, explica que es proposen els acords següents: 
 
<<2. Exposar al públic l’acord anterior mitjançant un anunci que s’ha d’inserir en el tauler 
d’anuncis municipal durant el termini de trenta dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la 
publicació de l’anunci esmentat en el BOIB, durant els quals les persones interessades poden 
examinar l’expedient i presentar les al·legacions que creguin oportunes. 
 
3. En cas que no es presentin al·legacions a l’expedient en el termini indicat anteriorment, entendre 
l’acord aprovat definitivament, sense necessitat d’acord de plenari, de conformitat amb l’article 
17.3 del Reial decret legislatiu 3/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals.>> 
 
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, diu que té una sèrie de dubtes, com ara si es pot aprovar una taxa 
per transitar per un terreny que no és públic. Diu que seria millor llevar la tarifa de l’accés. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que ha demanat si es tenien els permisos dels titulars dels 
terrenys. 
 
El portaveu d’El PI, Sr. Gili, diu que s’està parlant amb els propietaris dels terrenys. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 6 vots a favor (PSOE i PI) i 5 abstencions (UIA i PP): 
 
1. Aprovar la modificació de l’Ordenança número 23, reguladora de la taxa per serveis culturals, 
turístics i de publicitat, que ha de quedar redactada de la manera següent: 
 
<<Article 1. Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb allò que 
disposen els articles 15 a 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per 
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serveis culturals, turístics i de publicitat, que s’ha de regir per aquesta Ordenança fiscal, les normes 
de la qual acompleixen el que preveu l’article 57 del RDLEG 2/2004 esmentat. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis culturals i turístics, com ara l’entrada 
a espais públics gestionats per l’Ajuntament (poblat talaiòtic de ses Païsses, Centre de Visitants, 
Museu, etc.); la venda de llibres i altres elements d’edició municipal; l’activitat municipal, tant 
tècnica com administrativa, destinada a concedir i regular l’ús de locals municipals; l’activitat 
municipal, tant tècnica com administrativa, destinada a concedir i regular l’ús d’un espai visual 
públic amb finalitat de fer publicitat privada, i l’emissió de publicitat en els mitjans de comunicació 
municipals. 
 
Article 3. Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques usuàries dels diferents serveis 
als quals fa referència l’article 2. 
 
Article 4. Quota tributària 
 
1. Entrada a espais públics turístics i culturals gestionats per l’Ajuntament: 

 
- Entrada individual (sense visita guiada): 4,00 € 
- Entrada de grup (més de 10 persones, sense visita guiada): 2,00 €/persona 
- Entrada de grup escolar (sense visita guiada): 1,50 €/alumne 
- Per altres esdeveniments culturals: 25,00 €/persona 
- Accés amb vehicle de motor a les platges verges protegides de cala Torta i cala Mitjana: 
4,00 €/entrada. 
 
2. Venda de productes turístics i culturals: 
 
- Guies: 1,50 €/unitat 
- Postals: 0,60 €/unitat 
- Venda de llibres d’edició municipal: 50,00 €/unitat 
- Venda d’elements, mostres o objectes de marxandatge d’edició municipal: 100,00 €/unitat  
 
3. Transport turístic amb autobús municipal: 
 
- Trajecte Parc Natural de Llevant / Artà / cala Torta: 2,00 €/trajecte. 
 
4. Targeta Artàcard Turística:  
 
- Taxa de la targeta: 3,00 €/targeta 
- Entrada gratuïta a tots els establiments turístics municipals i col·laboradors durant l’estada 
turística. 
 
5. Targeta Artàcard Ciutadana: 
 
- Entrada gratuïta a tots els establiments turístics municipals i col·laboradors. 
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- Accés gratuït amb vehicle motor a les platges de cala Torta i cala Mitjana. 
- Trajectes gratuïts amb transport turístic amb Autobús municipal al Parc Natural de Llevant / Artà / 
cala Torta. 
- Taxa de la targeta: gratuïta. 
- Taxa de renovació: 2,00 €/targeta. 

 
6. Vistes guiades i tallers en espais públics culturals gestionats per l’Ajuntament: 
 
- Visita guiada i taller didàctic per a grup escolar (inclou material didàctic i entrada): 4,50 €/alumne 
- Visita guiada per a grups turístics, entre 15 i 25 persones: 10,00 €/persona 
- Altres tallers didàctics per a grups escolars amb desplaçament de monitors i monitores: 

· Taller didàctic amb desplaçament zona 1 (entre 1 i 15 km): 3,00 €/alumne més 12,00 € en 
concepte de desplaçament 
· Taller didàctic amb desplaçament zona 2 (entre més de 15 km i 30 km): 3,00 €/alumne més 
22,00 € en concepte de desplaçament 
· Taller didàctic amb desplaçament zona 3 (més de 30 km): 3,00 €/alumne més 48,00 € en 
concepte de desplaçament 

 
7. Ús de locals de titularitat municipal: 
 
- Ús de despatxos de l’edifici municipal Ses Escoles: 

· Despatxos fins a 12 m2: 100 €/mes 
· Despatxos de més de 12 m2 fins a 17 m2: 150 €/mes 
· Despatxos de més de 17 m2 fins a 25 m2: 200 €/mes 
· Despatxos de més de 25 m2: 300 €/mes  
· Ús de les sales d’assaig: 3,00 €/hora 

- Ús d’altres locals públics fins a 25 m2 (excepte en el cas d’actes socials): 15,00 €/hora 
- Ús d’altres locals públics de més de 25 m2 (excepte en el cas d’actes socials): 25,00 €/hora 
 
8. Publicitat: 
 
- Per inserció de publicitat a la web municipal, a la web turística municipal o similar: 
150,00 €/trimestre 
- Per emissió de publicitat a la ràdio municipal (la falca publicitària base és de 30 segons): 
6,00 €/falca base 
- Per inserció de publicitat en els elements fixos (marquesines o similars) i senyalística municipal: 
250,00 €/m2/trimestre 
- Per inserció de publicitat en targetes, díptics, programes i altres materials d’edició municipal, per 
tiratge de 5.000 unitats: 25,00 €/cm2 
 
9. Cases de Betlem: 5,00 €/persona/dia 
 
Article 5. Bonificacions i fiança 
 
1. Cases de Betlem  
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a) Bonificacions 
 
- Bonificació del 50 % per a totes les persones empadronades a Artà. 
- Bonificació del 100 % per a les ONG, les associacions inscrites en el Registre d’Entitats 
Ciutadanes, els centres escolars del municipi i els centres esportius del municipi. 
 
b) Fiança 
 
La persona titular de l’autorització està obligada a constituir, amb caràcter previ, una fiança per 
import de 100 € com a garantia per la reparació de possibles danys i l’acompliment de les 
obligacions inherents a les instal·lacions. 
 
Aquest dipòsit previ s’ha de retornar un cop que els serveis tècnics municipals hagin verificat l’estat 
de les instal·lacions. En el cas que el cost dels anys en les instal·lacions resulti superior a l’import 
del dipòsit previ, s’ha d’exigir el pagament de la diferència. 
 
En cas d’anul·lació de la reserva, només s’ha de retornar el 50 % de la tarifa i sempre que s’hagi 
comunicat amb quinze dies d’antelació. 
 
2. Locals de titularitat municipal  
 
a) Bonificacions 
 
S’ha d’aplicar un bonificació del 100 % a les ONG, a les associacions inscrites en el Registre 
d’Entitats Ciutadanes, als centres escolars del municipi i als centres esportius del municipi. 
 
b) Fiança per l’ús de locals de titularitat municipal 
 
La persona titular de l’autorització està obligada a constituir, amb caràcter previ, una fiança per 
import de 300 € com a garantia per la reparació dels possibles danys i l’acompliment de les 
obligacions inherents a les instal·lacions. 
 
Aquest dipòsit previ s’ha de retornar un cop que els serveis tècnics municipals hagin verificat l’estat 
de les instal·lacions. En el cas que el cost dels danys en les instal·lacions resulti superior a l’import 
del dipòsit previ, s’ha d’exigir el pagament de la diferència. 
 
3.La Junta de Govern Local pot establir, de forma excepcional, altres bonificacions sempre que, 
prèviament, s’hagin motivat tant l’interès especial com la utilitat municipal. 
 
Article 6. Acreditació 
 
S’acredita la taxa i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia la prestació dels serveis subjectes a 
gravamen, entenent-se, a aquests efectes, que la iniciació esmentada es produeix amb la seva 
sol·licitud. 
 
Article 7. Declaració, liquidació i ingrés 
 
Aquesta taxa s’ha d’exigir en règim d’autoliquidació en la forma prevista a l’Ordenança general de 
gestió, administració i recaptació. 
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Article 8. Infraccions i sancions 
 
Pel que fa a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que corresponguin en cada cas, 
cal atenir-se a allò que disposa la Llei general tributària. 
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, d’acord amb el que estableix el Reial decret legislatiu 27/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.>> 
 
2. Exposar al públic l’acord anterior mitjançant un anunci que s’ha d’inserir en el tauler d’anuncis 
municipal durant el termini de trenta dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació 
de l’anunci esmentat en el BOIB, durant els quals les persones interessades poden examinar 
l’expedient i presentar les al·legacions que creguin oportunes. 
 
3. En cas que no es presentin al·legacions a l’expedient en el termini indicat anteriorment, entendre 
l’acord aprovat definitivament, sense necessitat d’acord de plenari, de conformitat amb l’article 
17.3 del Reial decret legislatiu 3/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
 
14. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes d’abril de 2018 
 
A continuació, es dona compte de les resolucions de Batlia corresponents al mes d’abril de 2018. 
 
Seguidament, els reunits, per assentiment unànime, es donen per assabentats. 
 
 
15. Precs i preguntes 
 
La secretària informa que UIA i el PP han presentat escrits de precs i preguntes, els quals es 
llegeixen  a continuació. 
 
PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA UIA 
 
Precs 
 
- Celebram la rapidesa amb que s’ha formalitzat el contracte per a la consolidació preventiva del 
sector central de ses Païsses. 
 
Resposta: Gràcies. 
 
- Demanam que l’Equip de Govern contacti amb la propietat de les pistes de tennis situades en el 
camí de Caloscamps a fi que repari la tanca que les protegeix, ja que són un potencial perill per a les 
persones que passegen per la zona. 
 
Resposta: Es tendrà en compte. 
 
Hisenda 
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- Ocupació de la via pública: a diferents plenaris hem insistit en què es delimités l’ocupació de la 
via pública dels locals situats a la plaça del Conqueridor. També vàrem dir que, abans que es tornés 
a ocupar, era convenient fer aquesta actuació. Ens vàreu contestar que havíeu parlat amb el zelador 
d’Urbanisme perquè fes una revisió i llavors hi faria feina la Policia Local. Ja s’ha començat a fer 
feina en aquest tema? 
 
Resposta: Sí. 
 
- Quantes al·legacions en relació a la liquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels 
terrenys (plusvàlues) ha rebut l’Ajuntament? 
 
Resposta: Entre els anys 2017 i 2018, aproximadament de 12 a 15. 
 
- Al plenari d’abril ens diguéreu que ja s’havia contestat el requeriment que va fer la Sindicatura de 
Comptes dia 03/04/2018. L’11/05/2018, amb RGE núm. 3148, la mateixa Sindicatura demana la 
rendició de comptes de 2017, ja que, exhaurit el termini legal per fer-ho, l’Ajuntament d’Artà no 
l’havia entregada encara. Ja ho ha fet? Com així no es va fer dins el termini legal? 
 
Resposta: L’escrit del RGE núm. 3148 no xerra en cap moment del compte de 2017, xerra de la 
tramesa d’informació sobre les resolucions i els acords adoptats contraris a les objeccions 
formulades per l’òrgan interventor corresponent a l’exercici de 2017. És a dir, les objeccions. 
Nosaltres no en vàrem formular cap dins el 2017 i, quan vàrem rebre la comunicació, enteníem que, 
si no en teníem, no feia falta contestar. Ara ens diuen que hem de contestar malgrat que no en 
tenguem. D’altra banda, sí, ja hem contestat. 
 
- Ens podríeu detallar el cost que ha suposat per a l’Ajuntament d’Artà el Club Hípic els anys 2016 i 
2017? 
 
Resposta:  

- 2016: infraestructures, 1.160,70 €; energia elèctrica, 628,78 €; conveni de col·laboració, 25.000 €; 
i reparacions, 1.715,42 €. 

- 2017: maquinària i utillatge, 788,92 €; energia elèctrica, 779,95 €; conveni de col·laboració,  
25.000 €; i reparacions, 1.636,61 €. 

 
Infraestructures 
 
- En plenaris anteriors us hem fet arribar la queixa dels ciutadans envers el mobiliari urbà, 
especialment el del carrer de Ciutat. Ens vàreu dir que s’havien adquirit una sèrie d’elements i que 
esperàveu, en l0 dies, poder instal·lar-los com a primera mesura. Quina és la situació actual? 
 
Resposta: Els bancs ja estan instal·lats i la col·locació de les papereres es farà en breu. 
 
Urbanisme 
 
- S’ha comprovat el compliment de la normativa corresponent respecte de les superfícies dels 
aparcaments del carrer de Ramon Llull? 
 
Resposta: Entenem que sí, perquè tenen el vistiplau del tècnic redactor i que ha fet el seguiment de 
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les obres, com també dels tècnics municipals. 
 
Medi ambient 
 
- En el plenari anterior us demanàrem per les conclusions a què arriba l’empresa Gram respecte de 
l’auditoria de l’empresa de recollida de residus i neteja viària. Ens vàreu dir que n’estàveu pendents. 
Ja en sabeu res? S’ha contractat la mateixa empresa Gram per al seguiment ambiental de la recollida 
selectiva per valor de 9.240 €. Està relacionat aquest contracte amb les conclusions de l’auditoria? 
 
- S’ha restituït l’horari de la recollida de residus tal com denunciàrem en el plenari passat. Què va 
passar? 
 
- S’han remès els dos documents (la declaració responsable i la fe pública d’acreditació) que 
faltaven en la sol·licitud de subvencions per la gestió de residus tal com demana el RGE 
núm. 3149? 
 
Resposta: RGS núm. 2018/1220. També hem rebut la notificació que ho han rebut. 
 
Interior 
 
- L’informe jurídic relatiu al nomenament del cap de la Policia Local mitjançant comissió de serveis 
que va emetre la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques (RGE núm. 3146) ha resultat 
desfavorable. Podríeu explicar per quin motiu i quines opcions hi ha ara? 
 
Resposta: Crec que hi ha una confusió, no és desfavorable. 
 
- En relació al PAM, quan s’ha pensat convocar una assemblea ciutadana per informar del seu 
seguiment tal com ens vàreu dir a l’anterior plenari? Quan està prevista la publicació de la revista 
365? 
 
Resposta: No es té previst. 
 
- Com està la situació amb el personal del Parc Verd d’Artà? 
 
Resposta: A què es refereix? 
 
- Quants animals perillosos hi ha censats en el municipi? 
 
Resposta: 32. 
 
- Aquesta setmana s’han fet fins a dues assemblees de treballadors de l’Ajuntament. Quines són les 
seves demandes? 
 
Resposta: Són assemblees que han organitzat els sindicats i encara no m’han fet arribar les seves 
demandes. 
 
Promoció econòmica 
 
- Què pensa fer el regidor responsable del Mercat Municipal pel que fa al carrer de Montserrat 
Blanes? Ja ha tingut la reunió sol·licitada pels firaires? 
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Resposta: Confiar amb la persona que gestiona els espais. No és una feina fàcil, tothom vol el millor 
lloc o el que es pensa que és el millor per a ell. Nosaltres hem de tenir moltes coses en compte i 
hem de valorar de manera global.  
 
Quant a la segona pregunta, no, tenc moltes peticions de reunions particulars amb l’objectiu de 
demanar accés a un nou lloc o canvi de lloc per un altre, la majoria amb la idea que, políticament, 
interfereixi en favor del sol·licitant de la reunió. Preferesc, en primer lloc, que es tractin aquests 
temes de manera directa amb l’encarregat i, només si es tracta d’un problema generalitzat o greu, 
intervenir des de la Regidoria o des de l’Equip de Govern. 
 
Cultura 
 
- Saben res de la instal·lació de les escultures? 
 
Resposta: Les ordres estan donades a la Brigada; ho faran tant prest com puguin. 

 
- Per què no s’ha corregit la senyalística de les obres al carrer Major de la Colònia que està en 
castellà i no en català? 
 
Resposta: No ho sabem; tornarem a fer a saber a l’empresa que ho rectifiqui. 
 
- Què pensa fer l’Equip de Govern en relació a la comunicació rebuda en data 8 de maig del Jutjat 
Social? 
 
Resposta: Ja ho hem fet; ens hi hem personat designant l’advocat Antonio Baena Martínez. 
 
Educació 
 
- L’AMIPA del CEIP Na Caragol reclama la recaptació íntegra de les entrades de la Mostra Escolar, 
s’ha liquidat? 
 
Resposta: La proposta de liquidació es farà a la JGL de dimecres. 
 
- Ja ha arribat l’enquesta del Consell Escolar de Mallorca? S’ha contestat? 
 
Resposta: Sí, ja la tenim; ara l’estam contestant. 
 
- L’AMIPA del CEIP Rosa dels Vents de la Colònia de Sant Pere ha sol·licitat fer-se càrrec del 
servei de menjador. Se’ls ha contestat? 
 
Resposta: No és exactament això, el que ha demanat. Ha demanat utilitzar l’espai de cuina del Club 
de la Tercera Edat de la Colònia. Els tècnics municipals estan avaluant aquesta proposta i farem una 
reunió amb les parts interessades per tal de veure la viabilitat de la proposta. 
 
- Seguint amb el CEIP Rosa dels Vents de la Colònia de Sant Pere, existeix la possibilitat de 
mantenir els espais tal com estan ara i no haver de partir espais necessaris com el gimnàs? En 
aquesta sala es fan activitats, què passarà amb aquestes? 
 
Resposta: N’estam xerrant amb la Conselleria d’Educació i jo també n’he xerrat amb l’AMIPA. 
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Que jo sàpiga no hi ha cap decisió presa, encara. 
 
Colònia de Sant Pere 
 
- Respecte a les voreres de la Colònia de Sant Pere: al carrer de Sant Joan es feren, es desferen i ara 
s’han tornat a fer, podríeu explicar per què? Què ha costat aquest fet? Quin criteri s’ha seguit per 
fer-les? Quina és la següent passa? 
 
Resposta: Començaré per la darrera pregunta. La idea era fer un eix cívic que ajuntàs els tres punts 
importants de la Colònia: plaça de l’Església, l’escola i plaça de la Bassa d’en Fasol. La idea era 
donar prioritat als vianants i no tant als cotxes. Aquesta idea no la vàrem transmetre i no férem una 
exposició pública del projecte, cosa que ens ha faltat i a l’hora de plantejar aquesta idea a la realitat 
els veïnats no han estat d’acord i ens han fet arribar els seus suggeriments, que hem intentat quadrar 
amb la nostra idea i amb la normativa que hi ha en vigor.  
 
Pel que fa al sobrecost, he de dir que no serà gaire, tot i que, quan acabem l’obra i ens passin el 
desglossament de les diferents partides, li podré contestar amb més detall. 
 
Pel que fa a la passa següent, no entenc la pregunta. 
 
 
PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL PP 
 
1. Ens poden dir quan pensen que serà possible que no ha hagi herbes a les voravies del nostre 
municipi? Quines són les actuacions que es fan al respecte? 
 
Resposta: Mai, perquè les lleven i als quinze dies tornen sortir, encara que cada dia hi fan feina dues 
persones. 
 
2. Han eliminat alguna barrera arquitectònica aquest darrer mes? En aquest cas, quina? 
 
Resposta: Sí, la rampa que hi ha a la plaça de davant L’Almudaina. 
 
3. Ens poden dir quin ha estat el cost de la redacció del Pla estratègic de gestió integral del cicle de 
l’aigua a Artà? 
 
Resposta: 7.145 €. 
 
4. Aquest grup creu que és necessari que s’arregli l’asfalt d’un tram del carrer del Figueral, entre el 
carrer de les Parres i el carrer de Santa Margalida, entre d’altres. Què en pensa l’Equip de Govern? 
 
Resposta: Estam d’acord amb què hi ha molts de carrers d’Artà que necessiten una capa d’asfalt.  
 
5. Ens poden dir si la gent pot beure de l’aigua potable del camp de futbol? 
 
Resposta: La que és potable, sí. Per estar més segurs, la farem analitzar. 
 
6. Ens poden dir quan pensen que es repararan les deficiències del Camp de Futbol Ses Pesqueres, 
com per exemple: els aspersors que reguen la gespa, els vestidors, l’aigua freda i calenta de les 
dutxes, les olors provinents del Parc Verd, els moscards provinents de la depuradora i del torrent 
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des Millac, entre d’altres. 
 
Resposta: En primer lloc, podríem discutir quines són les deficiències. Entenc que vulguin allargar 
la llista, però consider no és tant. Al plenari del mes de juny durem una sèrie de modificacions de 
crèdit que han de permetre fer algunes de les actuacions que ens planteja, com el tema dels 
aspersors i de la millora de la qualitat de l’aigua. 
 
7. Ara tornarà a ser el temps de cabots i oronelles, després del concurs d’idees que es va fer, quines 
mesures prendran respecte als excrements d’aquestes aus? 
 
8. Pensen prendre mesures per evitar la plaga de moscards que al 2017 vàrem patir? 
 
Resposta: Farem les intervencions que estiguin al nostre abast. 
 
9. Per a quan es condicionarà el Parc Verd d’Artà i el Punt d’Emergència de la Colònia de Sant 
Pere, respecte a les herbes i les podes de washingtònies? 
 
Resposta: El Parc d’Artà està controlat. 
 
10. Per a quan s’arreglarà el mur de la carretera de Ses Pesqueres? 
 
Resposta: Aquest mur no és responsabilitat de l’Ajuntament. 
 
11. Quins doblers s’han cobrat anualment durant aquesta legislatura per la taxa d’ocupació de la via 
pública d’Artà i quins a la Colònia de Sant Pere? 
 
Resposta: [Se li entrega la documentació.] 

 
12. Aquest grup creu que seria necessari que els automàtics de l’enllumenat públic s’ajustassin a les 
hores de sol, amb la finalitat d’estalviar doblers per al rebut de llum. Pensen fer alguna actuació al 
respecte? 
 
Resposta: L’enllumenat públic va amb uns rellotges Astranova, els quals activen l’enllumenat en 
funció del temps que fa. De tota manera, ho mirarem. 
 
13. Ens poden dir quantes intervencions ha fet fins ara la grua municipal i quins números des 
personal l’ha conduït? 
 
Resposta: Cap intervenció. 
 
14. Ens poden dir quan es farà efectiu el canvi de lloc del Parc Verd d’Artà? 
 
Resposta: Primer hem de fer el projecte. 
 
15. Ens poden dir per a quan serà la inauguració del Punt Verd de la Colònia de Sant Pere? 
 
Resposta: No ho sabem; saps que vàrem aprovar una moció dins el 2014 per tal de fer un procés de 
participació abans. 
 
16. Aquest grup torna a demanar que és necessari que s’arreglin les llambordes del carrer de Ciutat. 
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Quan s’arreglaran? 
 
17. Aquest grup creu que és necessari canviar les poques papereres que hi ha al nostre municipi pel 
seu mal estat i posar-ne algunes més. Què en pensen al respecte i què pensen fer al respecte? 
 
Resposta: La Brigada té programat fer aquesta feina dins el mes de juny. 
 
18. Aquest grup demana si seria possible que el Centre de Dia romangués obert els dissabtes i 
diumenges? 
 
Resposta: Emplaçam la resposta a Aina Comas. 
 
19. Demanem que l’Equip de Govern faci tot el possible perquè l’heliport sigui a Betlem i que les 
avionetes puguin aterrar i enlairar-se, com fa uns anys, a sa Canova? 
 
Resposta: Pel que fa a l’helicòpter, ja li hem fet arribar aquesta proposta.  
 
20. Demanam que hi hagi tanquetes de l’Ibanat que puguin actuar de manera ràpida i contundent 
dins els punts més sensibles a incendis dins el nostre municipi. 
 
Resposta: Això ho haurem de demanar a la institució que li correspongui. 
 
21. Quants de camins del nostre municipi s’han desbrossat des de principis d’any fins ara? 
 
Resposta: Cap. 
 
22. Quins doblers ha gastat el Departament de Carreteres des Consell de Mallorca en el “reforç” 
d’aglomerat o antilliscant a les carreteres del nostre municipi? 
 
Resposta: Jo no ho sé, tal volta és un pregunta a fer pels representants del PP al Consell de 
Mallorca. 

 
23. Els ciclistes demanen que es facin nets els vorals de les carreteres del nostre municipi, 
especialment les de la carretera Ma-15 d’Artà a Capdepera. Què pensa l’Equip de Govern? 
 
Resposta: Hi estam d’acord. 
 
24. Aquest grup demana a l’Equip de Govern que insti el Consell de Mallorca a fer una 
incorporació directa per als vehicles que venen de la zona de Llevant a la rotonda de Manacor, punt 
quilomètric 47, direcció cap a Palma, per evitar els embossos quilomètrics que es produeixen a 
determinades hores. 
 
Resposta: Crec que aquesta proposta l’hauria de fer el seu grup polític en un dels plens de Consell 
de Mallorca. Serà més efectiu. 
 
25. Aquest grup els demana si seria possible que es poguessin pagar els rebuts d’impostos i taxes a 
totes les oficines d’entitats bancàries, incloent-hi Bankia, que hi ha al nostre municipi. 
 
Resposta: Ja es fa pràcticament a totes, excepte a Bankia, que ens ho estan gestionant en aquests 
moments. 
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26. Ens poden dir en quin punt es troba el tema de les murades de Sant Salvador? 
 
Resposta: No sabem res més del que hem anat informat fins ara. No tenc confirmació oficial, però 
m’han dit que dins aquesta setmana podria sortir la resolució. 
 
27. Ens poden dir en quin punt es troba el tema del Molí d’en Regalat? 
 
Resposta: Es va remetre la informació al Consell de Mallorca i estam pendents que resolgui i que 
ens ho notifiquin. 
 
28. Ens poden dir quan es col·locaran les escultures que hi ha dipositades a l’edifici de 
l’Escorxador, per tal d’embellir el nostre municipi? 
 
Resposta: La Brigada les col·locarà tan aviat com sigui possible.  
 
29. A aquest grup i a tota la ciutadania, els agradaria saber si durant el que resta de legislatura seran 
una realitat: 
 
a) La ronda Ma-3333 de ses Pesqueres 
 
Resposta: Donaria gràcies si tenim enllestit el projecte d’execució. 

 
b) El tanatori de la Colònia de Sant Pere 

 
Resposta: Esperem que dins el 2018 sigui una realitat. 

 
c) La restauració del Monestir de Bellpuig 

 
Resposta: Segons ens varen informar, dins el mes de juny començaven algunes actuacions. 

 
d) El funcionament de la Bassa des Racó 

 
Resposta: Esperem que sí, és un desig que compartim tots. 

 
e) Les possibles responsabilitats derivades del Poliesportiu de la Colònia de Sant Pere 

 
Resposta: No li puc garantir. 

 
f) Si tendrem un municipi lliure de barreres arquitectòniques 
 
Resposta: N’haurem llevades moltes, però supòs que encara en quedaran bastantes. 

 
g) Si tendrem un municipi cardioprotegit 

 
Resposta: Ja hi estam fent feina. 

 
 
Acords 
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1. Acordar, per unanimitat, essent tretze el nombre legal de membres del consistori i onze els 
assistents, aprovar l’acta de la sessió de 26 de març de 2018. 
 
2. Acordar, per unanimitat: 
2.1. Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local a la sessió de 18 d’abril de 2018, referent 
a la designació de les festes locals per a l’any 2019. 
2.2. Trametre aquest acord a la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral, de la 
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears. 
 
4. Acordar, per unanimitat: 
4.1. Aprovar el document Pla estratègic de gestió integral del cicle de l’aigua a Artà 2018-2023 que 
va elaborar l’Ajuntament d’Artà al desembre de 2017. 
4.2. Realitzar dues reunions participatives als nuclis d’Artà i la Colònia de Sant Pere per donar a 
conèixer el contingut del Pla estratègic. 
 
5. Acordar, per 7 vots a favor (PSOE, PI i PP) i 4 abstencions (UIA): 
5.1. Desestimar les al·legacions 1 a 3 presentades per l’Associació Animalistes d’Artà, amb 
NIF G57897217 (RGE núm. 1869, de 22/03/2018), i l’al·legació 1 presentada per Miquel Àngel 
Caldentey Crego (RGE núm. 2136, de 06/04/2018), pels motius expressats en l’informe 
d’al·legacions a la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la convivència, la defensa i 
la protecció animal en l’entorn humà de data 16/05/2018, del qual es remetrà una còpia als 
interessats, juntament amb la notificació d’aquest acord. 
5.2. Estimar parcialment les al·legacions 2, 3, 4 i 5 presentades per Miquel Àngel Caldentey Crego 
(RGE núm. 2136, de 06/04/2018), pels motius expressats en l’informe d’al·legacions a la 
modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la convivència, la defensa i la protecció animal 
en l’entorn humà de data 16/05/2018, del qual es remetrà una còpia als interessats, juntament amb la 
notificació d’aquest acord, i, en conseqüència, introduir en l’expedient les modificacions indicades 
en aquest informe. 
5.3. Estimar totalment les al·legacions 6 i 7 presentades per Miquel Àngel Caldentey Crego (RGE 
núm. 2136, de 06/04/2018), pels motius expressats en l’informe d’al·legacions a la modificació de 
l’Ordenança municipal reguladora de la convivència, la defensa i la protecció animal en l’entorn 
humà de data 16/05/2018, del qual es remetrà una còpia als interessats, juntament amb la notificació 
d’aquet acord, i, en conseqüència, introduir en l’expedient les modificacions indicades en aquest 
informe. 
5.4. Aprovar definitivament l’Ordenança municipal reguladora de la convivència, la defensa i la 
protecció animal en l’entorn humà, una vegada resoltes les reclamacions presentades i incorporades 
a aquesta les modificacions derivades de les al·legacions estimades, en els termes en què figura a 
l’expedient. 
5.5. Notificar aquest acord a les persones interessades que haguessin presentat al·legacions durant la 
informació pública, amb indicació dels recursos pertinents.  
5.6. Publicar aquest acord, juntament amb el text íntegre de l’Ordenança municipal reguladora de la 
convivència, la defensa i la protecció animal en l’entorn humà, en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, no produint l’Ordenança efectes jurídics mentre no hagin transcorregut quinze dies 
comptadors des de l’endemà de la publicació. Així mateix, publicar-lo en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament. I, a més, posar-lo a la disposició de les persones interessades a la seu electrònica 
d’aquest Ajuntament (www.arta.cat). 
 
6. Acordar, per unanimitat: 
6.1. Reconèixer a Caterina Amengual Morro la compatibilitat de la seva feina a l’Ajuntament 
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d’Artà com a tècnica de medi ambient amb l’exercici d’activitats no permanents d’assessorament 
tècnic i docència a l’Observatori de l’Aigua de les Illes Balears, així com amb la realització de 
cursos, conferències i formació de funcionaris de manera no permanent a l’EBAP. 
6.2. Indicar a la sol·licitant que aquest reconeixement de compatibilitat no pot suposar la 
modificació de la jornada de treball, ni del seu horari i quedarà automàticament sense efecte en cas 
de canvi de lloc de treball en el sector públic. 
6.3. Trametre aquest acord a la persona interessada. 
 
7. Acordar, per 10 vots a favor (PSOE, PI i UIA) i 1 abstenció (PP): 
7.1. Condemnar totes les violacions i agressions que s’estan realitzant a Palestina, especialment a 
Jerusalem i als assentaments de colons israelians en territoris palestins, en suposar una violació greu 
del dret internacional i els drets humans. 
7.2. Condemnar les darreres actuacions contra les persones que es manifestaren dissabte 30 de març 
a Gaza, que provocaren més de 35 morts i més de 5.500 persones ferides, sumant-se a l’exigència 
de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans perquè l’estat d’Israel rendeixi comptes per 
aquestes actuacions, així com les produïdes amb l’apertura de l’ambaixada dels Estats Units a 
Jerusalem dia 14 de maig. 
7.3. Instar el Govern balear per a què, per la seva banda, insti l’Estat espanyol a tenir un paper actiu 
en pro d’una solució pacífica del conflicte israelianopalestí que es basi en el compliment de les 
resolucions de les Nacions Unides, que respecti el dret internacional i els drets humans, i que es 
promogui una investigació per part de relators internacionals. 
7.4. Instar el Govern balear i el Govern de l’Estat espanyol a incrementar l’aportació a l’Agència de 
les Nacions Unides per a les persones refugiades de Palestina. 
7.5. Instar l’Equip de Govern municipal a donar suport a programes de cooperació que actuïn en els 
territoris palestins. 
7.6. Instar el Govern de les Illes Balears i el de l’Estat espanyol a prioritzar acords, convenis i 
contractacions amb empreses que respecten els drets humans i que no obtenen beneficis de 
violacions del dret internacional o de drets humans. 
7.7. Reafirmar-se en els acords presos el juliol de 2014 i, especialment, els següents: “L’Ajuntament 
d’Artà reclama al Govern espanyol que aturi el comerç d’armes amb l’Estat d’Israel. L’Ajuntament 
d’Artà demana a la ciutadania de Mallorca que no compri productes israelians. L’Ajuntament 
d’Artà demana al Govern espanyol la suspensió de relacions diplomàtiques amb Israel, mentre es 
mantinguin les agressions i violacions del dret internacional i dels drets humans, causants de la greu 
situació d’aquestes darreres setmanes.” 
 
8. Acordar, per 10 vots a favor (PSOE, PI i UIA) i 1 abstenció (PP): 
8.1. Donar suport a les administracions públiques que treballen per fomentar i promoure el català, 
especialment aquelles afectades pel recurs de l’Advocacia de l’Estat.   
8.2. Comprometre’s a publicar una convocatòria pública de subvencions per a la retolació de 
comerços en llengua catalana, per fomentar-ne l’ús. 
 
9. Acordar, per unanimitat: 
9.1. Donar suport al Projecte de llei per declarar la Mediterrània zona lliure de prospeccions 
petrolieres, aprovat per unanimitat al Parlament de les Illes Balears el 2017 i que el Govern 
espanyol va vetar.  
9.2. Instar el Govern central a paralitzar el projecte de sondejos MEDSALT-2 (publicat al BOE de 
21 d’abril).  
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9.3. Donar suport a renovar la tramitació de la Llei esmentada al punt 1, iniciada el passat 
09/05/2017 amb el suport de tots els grups parlamentaris, i instar el Govern central, davant el 
pronunciament del Tribunal Constitucional respecte de l’actuació de la Mesa del Congrés, a aixecar 
el vet i a aprovar la llei per declarar la mar Mediterrània zona lliure de prospeccions, que té el 
suport unànime de tots els grups polítics del Parlament balear. 
 
10. Acordar, per unanimitat: 
10.1. Defensar el compliment de la carrera professional com un dret legítim del personal al servei 
de les administracions públiques i instar la Delegació del Govern a respectar l’autonomia de les 
entitats locals per aprovar els seus propis acords i per regular en matèria de personal, la qual cosa 
està emparada per la Llei de funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears i la 
legislació bàsica estatal. 
10.2. Instar els grups polítics del Parlament de les Illes Balears a aprovar les modificacions 
normatives adients per al desenvolupament de la carrera professional del Consell de Mallorca i de 
les entitats locals, sobre la base de les esmenes presentades a la Llei de funció pública de les Illes 
Balears, mitjançant la Llei de simplificació i racionalització de l’ordenament jurídic. 
10.3. En conseqüència, instar la Delegació del Govern a retirar el contenciós administratiu 
interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma i a comunicar al Tribunal Superior de 
Justícia de les Illes Balears el desistiment del contenciós. 
 
12. Acordar, per unanimitat: 
12.1. Aprovar el reconeixement dels crèdits per un import total d’11.754,95 €, els quals figuren en 
la relació annexa a la qual es remet. 
12.2. Aplicar, amb càrrec al pressupost de l’exercici de 2018, els crèdits corresponents, i amb càrrec 
a les partides respectives, segons consta en l’annex (PDF). 
ANNEX. FACTURES NPO 
Data de registre Raó social interessada Data de la factura Import líquid 

    
04.01.2018 Ferros Artà, SL 27.12.2017 401,24 
05.01.2018 Mac Insular, SL 31.12.2017 8.192,11 
10.01.2018 Adalmo, SL 31.12.2017 118,80 
10.01.2018 Adalmo, SL 31.12.2017 82,50 
22.01.2018 SCL Sant Salvador 31.10.2017 11,89 
22.01.2018 Roig Cladera, SL 31.12.2017 24,12 
22.01.2018 Pastor Aguiló Maria 29.12.2017 9,90 
30.01.2018 Mascaró Suministros 30.12.2017 73,34 
06.02.2018 El Corte Inglés, SA 23.11.2017 8,49 
16.03.2018 Repsol Butano, SA 20.10.2017 294,25 

 Autoliquidació    model   583 AEAT 268,35 
14.05.2018 Ascensores Excel, SL 21.02.2017            2.269,96 

TOTAL   11.754,95 
 
13. Acordar, per unanimitat: 
13.1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2018 del pressupost en 
vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, per a l’aplicació del superàvit 
pressupostari amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals, el detall del qual és el 
següent: 
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Els imports aplicats a les diferents destinacions en base a l’informe d’Intervenció són: 
- Inversions financerament sostenibles: 1.658.459,53 euros. 
El resum de les aplicacions pressupostàries a què es destinarà el superàvit pressupostari, segons allò 
que estableix l’apartat anterior, serà el següent:  
Altes en aplicacions de despeses 
SUPLEMENT DE CRÈDIT 
Apl. pressup. Descripció Increment 
1611 60900 01 Proveïment i distribució d’aigua. Inversió en noves 

infraestructures i béns destinats a l’ús general 
20.882,68 

1611 63301 01 Proveïment i distribució d’aigua. Bombes impulsió 
de pous municipals 

9.100,00 

1611 62301 01 Proveïment i distribució d’aigua. Inversió en nova 
en maquinària, inst. tècniques i utillatge 

215.000,00 

4540 61900 01 Camins. Altres inversions. Reposició 
d’infraestructures 

80.000,00 

9331 63200 01 Gestió del patrimoni. Inversió en reposició 
associada al funcionament dels serveis 

980.000,00 

 Total del suplement de crèdit 1.304.982,68 
CRÈDIT EXTRAORDINARI 
Apl. pressup. Descripció Increment 
1601 62900 01 Clavegueram. Altres inversions noves en 

infraestructures i béns destinats a l’ús general 
16.856,01 

1650 60900 01 Enllumenat públic. Altres inversions. Noves 
infraestructures i béns d’ús general 

265.000,00 

3423 60900 01 Club Hípic. Altres inversions noves en 
infraestructures i béns 

31.248,37 

9331 61900 01 Gestió del patrimoni. Reposició d’infraestructures i 
béns d’ús general 

40.372,47 

 Total de crèdit extraordinari 353.476,85 
Total de l’increment de la modificació: 1.658.459,53 € 
Altes en aplicacions d’ingressos 
Apl. pressup. Descripció Increment 
870 00 Romanent de tresoreria despeses generals 1.658.459,53 

 Total 1.658.459,53 
13.2. Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
de les Illes Balears, per un termini de quinze dies, durant els quals les persones interessades el 
podran examinar i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament 
aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple 
disposarà del termini d’un mes per resoldre-les. 
 
P1. Acordar: 
1. Acordar, per unanimitat, ratificar la urgència i la inclusió en l’ordre del dia de l’aprovació, si 
s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 23, reguladora de la taxa per serveis culturals, 
turístics i de publicitat. 
2. Acordar, per 6 vots a favor (PSOE i PI) i 5 abstencions (UIA i PP): 
2.1. Aprovar la modificació de l’Ordenança número 23, reguladora de la taxa per serveis culturals, 
turístics i de publicitat, que ha de quedar redactada de la manera següent: 
<<Article 1. Fonament i naturalesa 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb allò que 
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disposen els articles 15 a 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per 
serveis culturals, turístics i de publicitat, que s’ha de regir per aquesta Ordenança fiscal, les normes 
de la qual acompleixen el que preveu l’article 57 del RDLEG 2/2004 esmentat. 
Article 2. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis culturals i turístics, com ara l’entrada 
a espais públics gestionats per l’Ajuntament (poblat talaiòtic de ses Païsses, Centre de Visitants, 
Museu, etc.); la venda de llibres i altres elements d’edició municipal; l’activitat municipal, tant 
tècnica com administrativa, destinada a concedir i regular l’ús de locals municipals; l’activitat 
municipal, tant tècnica com administrativa, destinada a concedir i regular l’ús d’un espai visual 
públic amb finalitat de fer publicitat privada, i l’emissió de publicitat en els mitjans de comunicació 
municipals. 
Article 3. Subjecte passiu 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques usuàries dels diferents serveis 
als quals fa referència l’article 2. 
Article 4. Quota tributària 
1. Entrada a espais públics turístics i culturals gestionats per l’Ajuntament: 
- Entrada individual (sense visita guiada): 4,00 € 
- Entrada de grup (més de 10 persones, sense visita guiada): 2,00 €/persona 
- Entrada de grup escolar (sense visita guiada): 1,50 €/alumne 
- Per altres esdeveniments culturals: 25,00 €/persona 
- Accés amb vehicle de motor a les platges verges protegides de cala Torta i cala Mitjana: 
4,00 €/entrada. 
2. Venda de productes turístics i culturals: 
- Guies: 1,50 €/unitat 
- Postals: 0,60 €/unitat 
- Venda de llibres d’edició municipal: 50,00 €/unitat 
- Venda d’elements, mostres o objectes de marxandatge d’edició municipal: 100,00 €/unitat  
3. Transport turístic amb autobús municipal: 
- Trajecte Parc Natural de Llevant / Artà / cala Torta: 2,00 €/trajecte. 
4. Targeta Artàcard Turística:  
- Taxa de la targeta: 3,00 €/targeta 
- Entrada gratuïta a tots els establiments turístics municipals i col·laboradors durant l’estada 
turística. 
5. Targeta Artàcard Ciutadana: 
- Entrada gratuïta a tots els establiments turístics municipals i col·laboradors. 
- Accés gratuït amb vehicle motor a les platges de cala Torta i cala Mitjana. 
- Trajectes gratuïts amb transport turístic amb autobús municipal al Parc Natural de Llevant / Artà / 
cala Torta. 
- Taxa de la targeta: gratuïta. 
- Taxa de renovació: 2,00 €/targeta. 
6. Vistes guiades i tallers en espais públics culturals gestionats per l’Ajuntament: 
- Visita guiada i taller didàctic per a grup escolar (inclou material didàctic i entrada): 4,50 €/alumne 
- Visita guiada per a grups turístics, entre 15 i 25 persones: 10,00 €/persona 
- Altres tallers didàctics per a grups escolars amb desplaçament de monitors i monitores: 

· Taller didàctic amb desplaçament zona 1 (entre 1 i 15 km): 3,00 €/alumne més 12,00 € en 
concepte de desplaçament 
· Taller didàctic amb desplaçament zona 2 (entre més de 15 km i 30 km): 3,00 €/alumne més 
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22,00 € en concepte de desplaçament 
· Taller didàctic amb desplaçament zona 3 (més de 30 km): 3,00 €/alumne més 48,00 € en 
concepte de desplaçament 

7. Ús de locals de titularitat municipal: 
- Ús de despatxos de l’edifici municipal Ses Escoles: 

· Despatxos fins a 12 m2: 100 €/mes 
· Despatxos de més de 12 m2 fins a 17 m2: 150 €/mes 
· Despatxos de més de 17 m2 fins a 25 m2: 200 €/mes 
· Despatxos de més de 25 m2: 300 €/mes  
· Ús de les sales d’assaig: 3,00 €/hora 

- Ús d’altres locals públics fins a 25 m2 (excepte en el cas d’actes socials): 15,00 €/hora 
- Ús d’altres locals públics de més de 25 m2 (excepte en el cas d’actes socials): 25,00 €/hora 
8. Publicitat: 
- Per inserció de publicitat a la web municipal, a la web turística municipal o similar: 
150,00 €/trimestre 
- Per emissió de publicitat a la ràdio municipal (la falca publicitària base és de 30 segons): 
6,00 €/falca base 
- Per inserció de publicitat en els elements fixos (marquesines o similars) i senyalística municipal: 
250,00 €/m2/trimestre 
- Per inserció de publicitat en targetes, díptics, programes i altres materials d’edició municipal, per 
tiratge de 5.000 unitats: 25,00 €/cm2 
9. Cases de Betlem: 5,00 €/persona/dia 
Article 5. Bonificacions i fiança 
1. Cases de Betlem  
a) Bonificacions 
- Bonificació del 50 % per a totes les persones empadronades a Artà. 
- Bonificació del 100 % per a les ONG, les associacions inscrites en el Registre d’Entitats 
Ciutadanes, els centres escolars del municipi i els centres esportius del municipi. 
b) Fiança 
La persona titular de l’autorització està obligada a constituir, amb caràcter previ, una fiança per 
import de 100 € com a garantia per la reparació de possibles danys i l’acompliment de les 
obligacions inherents a les instal·lacions. 
Aquest dipòsit previ s’ha de retornar un cop que els serveis tècnics municipals hagin verificat l’estat 
de les instal·lacions. En el cas que el cost dels anys en les instal·lacions resulti superior a l’import 
del dipòsit previ, s’ha d’exigir el pagament de la diferència. 
En cas d’anul·lació de la reserva, només s’ha de retornar el 50 % de la tarifa i sempre que s’hagi 
comunicat amb quinze dies d’antelació. 
2. Locals de titularitat municipal  
a) Bonificacions 
S’ha d’aplicar un bonificació del 100 % a les ONG, a les associacions inscrites en el Registre 
d’Entitats Ciutadanes, als centres escolars del municipi i als centres esportius del municipi. 
b) Fiança per l’ús de locals de titularitat municipal 
La persona titular de l’autorització està obligada a constituir, amb caràcter previ, una fiança per 
import de 300 € com a garantia per la reparació dels possibles danys i l’acompliment de les 
obligacions inherents a les instal·lacions. 
Aquest dipòsit previ s’ha de retornar un cop que els serveis tècnics municipals hagin verificat l’estat 
de les instal·lacions. En el cas que el cost dels danys en les instal·lacions resulti superior a l’import 
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del dipòsit previ, s’ha d’exigir el pagament de la diferència. 
3.La Junta de Govern Local pot establir, de forma excepcional, altres bonificacions sempre que, 
prèviament, s’hagin motivat tant l’interès especial com la utilitat municipal. 
Article 6. Acreditació 
S’acredita la taxa i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia la prestació dels serveis subjectes a 
gravamen, entenent-se, a aquests efectes, que la iniciació esmentada es produeix amb la seva 
sol·licitud. 
Article 7. Declaració, liquidació i ingrés 
Aquesta taxa s’ha d’exigir en règim d’autoliquidació en la forma prevista a l’Ordenança general de 
gestió, administració i recaptació. 
Article 8. Infraccions i sancions 
Pel que fa a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que corresponguin en cada cas, 
cal atenir-se a allò que disposa la Llei general tributària. 
Disposició final 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, d’acord amb el que estableix el Reial decret legislatiu 27/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.>> 
2.2. Exposar al públic l’acord anterior mitjançant un anunci que s’ha d’inserir en el tauler d’anuncis 
municipal durant el termini de trenta dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació 
de l’anunci esmentat en el BOIB, durant els quals les persones interessades poden examinar 
l’expedient i presentar les al·legacions que creguin oportunes. 
2.3. En cas que no es presentin al·legacions a l’expedient en el termini indicat anteriorment, 
entendre l’acord aprovat definitivament, sense necessitat d’acord de plenari, de conformitat amb 
l’article 17.3 del Reial decret legislatiu 3/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
 
El batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària       Vist i plau 

El batle 
 


