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

ordinària
22 de febrer de 2021
18 hores
sala de sessions de l’Ajuntament d’Artà

Hi assisteixen:
Manuel Galán Massanet,
Maria Bel Llinàs Pastor,
Antonio Bonet Company,
Maria Isabel Nieto Sepúlveda,
Maria Paula Ginard Vílchez,
Maria Antònia Sureda Martí,
Manuel Rocha Barrientos,
Sebastián Carrió Dalmau,
Ana María Comas Delgado,
Immaculada Moreno Mayal,
Maria Pastor Gelabert,
Juan Lliteras Espinosa,

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

Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza, secretària
No hi assisteix:
Jeroni Esteva Alzamora,

regidor

Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 25 de gener de 2021.
2. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals El PI–Proposta per les
Illes, Unió Independents d’Artà, Alternativa per Artà i PSOE, per a la commemoració dels 500 anys
de la revolta de les Germanies (1521-2021).
3. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal El PI–Proposta per les Illes per
a la vacunació immediata de les treballadores i treballadors familiars municipals.
4. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal El PI–Proposta per les Illes per
fer modificacions normatives que permetin als ajuntaments reduir taxes i imposts.
5. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal Unió Independents d’Artà per
al desenvolupament d’un pla de gestió i conservació de les murades de Sant Salvador d’Artà.
6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal Alternativa per Artà relativa a
la nova instància al poder legislatiu de l’Estat espanyol que modifiqui la legislació vigent
despenalitzant els actuals delictes d’injúries a la corona, ultratge a la bandera, enaltiment del
terrorisme, etc., amb l’objectiu de garantir la llibertat d’expressió i harmonitzar el dret espanyol
amb l’europeu; i per sol·licitar l’indult dels rapers Pablo Hasel i Josep Valtònyc.
7. Aprovació, si s’escau, de la Proposta de l’assumpció de la declaració en favor de l’Agenda 2030
aprovada en el XII Ple de la FEMP.
8. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2021.
9. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de gener de 2021.
10. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 25 de gener de 2021
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 la sessió de
25 de gener de 2021, 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.
A continuació, els reunits acorden, per unanimitat, essent tretze el nombre legal de membres del
consistori i dotze els assistents, aprovar l’acta de la sessió de 25 de gener de 2021.
2. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals El PI–Proposta per
les Illes, Unió Independents d’Artà, Alternativa per Artà i PSOE, per a la commemoració dels
500 anys de la revolta de les Germanies (1521-2021)
La regidora d’UIA, Sra. Pastor, explica la moció, que, copiada literalment, diu:
<<Atès que dia 7 de febrer es compliren cinc-cents anys de l’inici de la revolta de les Germanies,
aixecament que s’inicià el 7 de febrer del 1521 i acabà el 7 de març del 1523. Cal fer memòria.
Ha de quedar palès que les motivacions que provocaren l’esclat de l’aixecament agermanat són
múltiples i provenen de segles anteriors, a les quals no se’ls havia posat remei.
Entre els principals objectius dels alçats, trobem els de posar fre a la corrupció de les oligarquies, el
reclam d’una redistribució justa dels imposts i gaudir de llibertats polítiques i socials per als més
humils i majoritaris que formaven la societat illenca, proclamant que “cap captiu de la terra no
podia ser esclau”.
Els agermanats havien arribat al convenciment que el Regne de Mallorca mai seria lliure, si no eren
els mateixos afectats els que transformessin les estructures del poder, que els mantenia en la
captivitat més abjecta, tant a ciutat com a la part forana.
En el cas d’Artà, destacaren els alçats Antoni Esplugues, membre de la Junta dels Tretze, Guillem
Esplugues, prevere, Pere Crespí, Antoni Nicolau, Bernat Mir i Marc Brech. Tots foren membres
actius que patiren, d’una o altra manera, les conseqüències de les repressions essent confiscats els
seus béns, torturats i executats en el cas dels tres darrers.
La fèrria oposició dels sectors més allerats, conscients que tals reformes podien perjudicar els seus
privilegis, juntament amb l’oposició de l’emperador Carles I a escoltar els seus súbdits, no deixà
altra opció als revoltats que el reclam per la força dels seus drets.
En poc temps, l’avanç de les tropes reials per l’illa va ser imparable i l’últim reducte agermanat,
Ciutat, va ser ocupat el 7 de març de 1523 d’acord amb unes capitulacions que no serien
respectades.
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A més de la repressió i les sentències a mort, es confiscaren centenars de béns i s’imposaren multes
econòmiques. Però també es va pretendre eliminar qualsevol record de vindicació col·lectiva dels
mallorquins.
Les conseqüències de tot plegat foren la minva i l’empobriment de la població, que tardà més de
trenta anys en començar a recuperar-se. La minva de població perdurà i el 1531 es constatà una
pèrdua de 4.828 focs (un 41,06 %), però aquesta reducció de població va ser més important a les
viles que no a Ciutat. Sencelles, Binissalem, Felanitx, Pollença, Alcúdia, Bunyola, Santanyí i
Llucmajor perderen més de la meitat dels habitants.
Avui és d’estricta justícia rememorar les Germanies, no solament pel coratge que tingueren els
nostres avantpassats i avantpassades en enfrontar-se a una administració pública corrupta i combatre
un model social injust i opressor, sinó perquè els valors que empararen aquesta lluita són ben
vigents: democratitzar les estructures governamentals, per tal que es faci una millor redistribució del
poder i la riquesa i totes les persones gaudeixin dels mateixos drets.
Cal, per tant, honorar la seva obra i atorgar-los la justícia que en el seu moment els fou negada i que
ha estat ignorada per la historiografia conservadora i tradicionalista. El discurs dels vencedors ha
estat el que ha prevalgut dins determinats cercles oficials, predisposats a criminalitzar les accions
dels agermanats, segurament perquè, abans i ara, els seus principis i actituds fan nosa a
determinades ideologies.
Servar i difondre la memòria col·lectiva, tant popular com institucional, dels moviments socials que
han perseguit un futur millor per al poble de Mallorca és un deure per a tota persona que es vulgui
comprometre amb la democràcia i amb el benestar d’aquesta terra.
Així doncs, fem servir aquesta commemoració per reivindicar també les lluites compartides que
durant anys han combatut en diferents àmbits, per fer-nos avançar com a poble.
ACORDS:
1. Adherir-se, l’Ajuntament d’Artà, a la commemoració dels 500 anys de les Germanies (15212021) i en memòria dels nostres avantpassats.
2. Dedicar un carrer o una plaça a “les Germanies”, quan se n’obri un de nou o es canviï un nom.
3. Promoure, des de l’Ajuntament, conferències, presentacions de llibres i taules rodones al voltant
de les Germanies de Mallorca, amb especial esment als aspectes relacionats amb la història del
municipi.
4. Convidar als últims cursos de l’escola a participar en activitats entorn de la commemoració.
5. Impulsar activitats divulgatives i didàctiques que contribueixin a la recuperació de la memòria
històrica i el coneixement dels fets, fomentant la creativitat entorn de les Germanies, exposicions,
concerts, gloses o representacions teatrals.
6. Procurar que tots els actes entorn de les Germanies portin el segell de la commemoració.>>
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que aquests fets van passar fa molts d’anys. Recorda que demà
també es commemora un fet històric. Diu que s’abstendrà en la votació. Opina que hi ha persones
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més importants a Artà per dedicar-los el nom d’un carrer.
La regidora del PSOE, Sra. Ginard, en relació al tema del nom del carrer, diu que totes les
aportacions són bones. En relació a l’aniversari del 23, diu que es fan actes commemoratius.
Explica que aquest tema de les Germanies es va iniciar en el regne de la corona catalanoaragonesa.
Es posa en valor la gran repressió dels que varen participar, que va donar lloc a una gran pobresa.
El regidor d’El PI, Sr. Carrió, explica què demanaven històricament, Diu que és una important
commemoració d’aquest fet, una de les revoltes més importants de la història.
La portaveu d’ AA, Sra. Comas, diu que no té res més a afegir; diu que és necessari recuperar
aquesta part de la història. Diu que votarà a favor de la moció.
Tot seguit, els reunits acorden, per 11 vots a favor (PSOE, PI, AA i UIA) i 1 abstenció (PP):
1. Adherir-se, l’Ajuntament d’Artà, a la commemoració dels 500 anys de les Germanies (15212021) i en memòria dels nostres avantpassats.
2. Dedicar un carrer o una plaça a “les Germanies”, quan se n’obri un de nou o es canviï un nom.
3. Promoure, des de l’Ajuntament, conferències, presentacions de llibres i taules rodones al voltant
de les Germanies de Mallorca, amb especial esment als aspectes relacionats amb la història del
municipi.
4. Convidar als últims cursos de l’escola a participar en activitats entorn de la commemoració.
5. Impulsar activitats divulgatives i didàctiques que contribueixin a la recuperació de la memòria
històrica i el coneixement dels fets, fomentant la creativitat entorn de les Germanies, exposicions,
concerts, gloses o representacions teatrals.
6. Procurar que tots els actes entorn de les Germanies portin el segell de la commemoració.
3. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal El PI–Proposta per les
Illes per a la vacunació immediata de les treballadores i treballadors familiars municipals
La portaveu d’El PI, Sra. Sureda, explica la moció, que, copiada literalment, diu:
<<EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19 els poders públics han iniciat el procés de
vacunació per immunitzar la població, protegir la salut pública i acabar amb els efectes devastadors
de tot tipus que ha generat aquesta epidèmia.
Dins el procés de vacunació, un dels col·lectius que està previst que hagin de ser vacunats
prioritàriament és el del personal adscrit o que fa feina a sectors essencials.
Molts d’ajuntaments compten amb un servei d’ajuda a domicili, la finalitat del qual és atendre en el
propi habitatge persones o famílies en situació de manca d’autonomia personal, malaltia, dificultats
de desenvolupament o altres problemàtiques. Aquest servei, normalment, el duen a terme
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treballadors i treballadores familiars.
Aquests treballadors i treballadores familiars es dediquen a la neteja i cuidats bàsics dels usuaris
d’aquest servei públic. Realitzen, per tant, una feina amb contacte directe amb persones grans o en
risc que són clarament persones vulnerables a la Covid-19. Aquest persona fa una tasca clarament
sociosanitària i el seu lloc de feina té aquesta caracterització sociosanitària.
Sorprenentment, però, resulta que aquests treballadors i treballadores familiars no formen part del
col·lectiu que serà vacunat prioritàriament per fer feina a sectors essencials. És a dir, que els
treballadors sociosanitaris de residències privades sí que són objecte de vacunació prioritària, però
els treballadors i treballadores familiars dels ajuntaments que realitzen tasques sociosanitàries no
són objecte de vacunació prioritària. Aquesta situació no té cap lògica, ja que fan feina amb el
mateix col·lectiu humà.
Per tot això, es proposa al Ple que adopti el següent
ACORD:
Instar el Govern de l’Estat i el Govern de la comunitat autònoma a incloure els treballadors i
treballadores familiars dels ajuntaments dins els sectors essencials que han de ser objecte de
vacunació prioritària per la Covid-19, atès que fan feina a primera línia amb col·lectius de persones
vulnerables.>>
La regidora del PSOE, Sra. Ginard, diu que està a favor de la moció. Opina que és necessari que
tothom es pugui vacunar al més aviat possible.
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, diu que hi està a favor.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que hi està a favor.
La portaveu d’AA, Sra. Comas, diu que hi està a favor per solidaritat amb els pobles veïnats.
A continuació, els reunits acorden, per unanimitat, instar el Govern de l’Estat i el Govern de la
comunitat autònoma a incloure els treballadors i treballadores familiars dels ajuntaments dins els
sectors essencials que han de ser objecte de vacunació prioritària per la Covid-19, atès que fan feina
a primera línia amb col·lectius de persones vulnerables.
4. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal El PI–Proposta per les
Illes per fer modificacions normatives que permetin als ajuntaments reduir taxes i imposts
El regidor d’Hisenda, Sr. Rocha, explica la moció, que, copiada literalment, diu:
<<ANTECEDENTS
Des de l’inici de l’actual crisi sanitària i econòmica El PI ha estat al costat dels ciutadans,
associacions i empreses, els quals manifesten la seva inquietud sobre les ajudes que s’han posat en
marxa per ser del tot insuficients. Les ajudes directes són un import fix per unitat empresarial, sense
tenir en compte barems com ara el volum de negoci o el nombre de treballadors. Per a molts,
aquestes ajudes no són més que retxes dins l’aigua, ja que no suposen un cop d’aire a la seva
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malparada economia.
El passat 15 de gener el Govern balear va anunciar una sèrie de mesures per pal·liar els efectes de la
crisi: una d’elles, destinar 3,5 milions d’euros per reduir taxes municipals tals com la d’ocupació de
via pública o la de gestió de residus.
L’article 12 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 (TRLRHL) diu “la gestió, liquidació, inspecció i recaptació
dels tributs locals es realitzarà en la forma, terminis i condicions que s’estableixen en la Llei general
tributària i en les altres lleis de l’Estat reguladores de la matèria, així com les disposicions dictades
per desplegar-les”.
Això vol dir que les ordenances fiscals no es poden interpretar de manera contrària al que regulen la
LGT o el TRLRHL, doncs la seva finalitat és el desenvolupament i l’adaptació del que es disposa
en aquests textos legals.
Aquest fet és important a l’hora d’analitzar possibles beneficis als imposts i les taxes municipals,
com poden ser les de la recollida de fems, ja que, igual que passa amb els impostos, no es poden
establir condonacions, reduccions, bonificacions o exempcions al marge de les normes i del
procediment establert.
D’aquesta forma, en les taxes per a la recollida de fems, no es podran establir prorratejos, rebaixes,
exempcions o bonificacions que no estiguin recollides prèviament a la seva meritació en la
corresponent ordenança fiscal reguladora de la taxa.
En definitiva, hi ha d’haver canvis normatius per dotar de més autonomia, garanties jurídiques i
recursos als ajuntaments per fer modificacions d’imposts, taxes i preus públics.
Hem de gestionar amb garanties aquesta nova realitat que se’ns ha plantejat amb la Covid-19 i
necessitem valentia i anticipació en la presa de decisions. Els empresaris i autònoms necessiten
facilitats i liquiditat, per això, s’han de prendre mesures per a ciutadans i empreses en l’àmbit
institucional. Ara més que mai hem d’estar units i no utilitzar la situació per fer-ne una batalla
política.
Per tot el que s’ha exposat, proposam al Ple d’aquest Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Instar el Govern de l’Estat, el Parlament balear i el Consell de Mallorca a modificar les normes
oportunes, entre elles la Llei reguladora de les hisendes locals i la Llei general tributària per donar
autonomia i garanties als ajuntaments per poder fer rebaixes i/o condonacions de taxes i imposts
dins l’any 2021.>>
El batle diu que està d’acord en redactar un acord genèric per dotar d’autonomia els ajuntaments per
aplicar el més adient en aquest tema. Explica que l’Ajuntament va intentar establir bonificacions en
l’Ordenança reguladora de l’IBI i que no els varen deixar fer, perquè no estaven previstes en la llei.
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, diu que està d’acord amb el fons de la moció. Sol·licita que
s’afegeixi a la petició dirigida al Govern de l’Estat, al Parlament balear i al Consell de Mallorca, la
modificació de la Llei de subvencions i de la Llei de contractes.
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El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que no entén per què es demana la modificació només per a
l’any 2021.
La portaveu d’AA, Sra. Comas, diu que està d’acord amb el paràgraf setè de la part expositiva que
s’ha afegit, però diu que la part dispositiva només es refereix a taxes i impostos.
El regidor d’Hisenda, Sr. Rocha, diu que poden consensuar la part dispositiva de la moció; diu que
està d’acord amb el que ha demanat la portaveu d’UIA.
Seguidament, el Sr. Rocha, explica el text definitiu de la moció, que, copiat literalment, diu:
<<ANTECEDENTS
Des de l’inici de l’actual crisi sanitària i econòmica El PI ha estat al costat dels ciutadans,
associacions i empreses, els quals manifesten la seva inquietud sobre les ajudes que s’han posat en
marxa per ser del tot insuficients. Les ajudes directes són un import fix per unitat empresarial, sense
tenir en compte barems com ara el volum de negoci o el nombre de treballadors. Per a molts,
aquestes ajudes no són més que retxes dins l’aigua, ja que no suposen un cop d’aire a la seva
malparada economia.
El passat 15 de gener el Govern balear va anunciar una sèrie de mesures per pal·liar els efectes de la
crisi: una d’elles, destinar 3,5 milions d’euros per reduir taxes municipals tals com la d’ocupació de
via pública o la de gestió de residus.
L’article 12 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 (TRLRHL) diu “la gestió, liquidació, inspecció i recaptació
dels tributs locals es realitzarà en la forma, terminis i condicions que s’estableixen en la Llei general
tributària i en les altres lleis de l’Estat reguladores de la matèria, així com les disposicions dictades
per desplegar-les”.
Això vol dir que les ordenances fiscals no es poden interpretar de manera contrària al que regulen la
LGT o el TRLRHL, doncs la seva finalitat és el desenvolupament i l’adaptació del que es disposa
en aquests textos legals.
Aquest fet és important a l’hora d’analitzar possibles beneficis als imposts i les taxes municipals,
com poden ser les de la recollida de fems, ja que, igual que passa amb els impostos, no es poden
establir condonacions, reduccions, bonificacions o exempcions al marge de les normes i del
procediment establert.
D’aquesta forma, en les taxes per a la recollida de fems, no es podran establir prorratejos, rebaixes,
exempcions o bonificacions que no estiguin recollides prèviament a la seva meritació en la
corresponent ordenança fiscal reguladora de la taxa.
En definitiva, hi ha d’haver canvis normatius per dotar de més autonomia, garanties jurídiques i
recursos als ajuntaments per fer modificacions d’imposts, taxes i preus públics.
Hem de gestionar amb garanties aquesta nova realitat que se’ns ha plantejat amb la Covid-19 i
necessitem valentia i anticipació en la presa de decisions. Els empresaris i autònoms necessiten
facilitats i liquiditat, per això, s’han de prendre mesures per a ciutadans i empreses en l’àmbit
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institucional. Ara més que mai hem d’estar units i no utilitzar la situació per fer-ne una batalla
política.
Per tot el que s’ha exposat, proposam al Ple d’aquest Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
1. Instar el Govern de l’Estat, el Parlament balear i el Consell de Mallorca a modificar les normes
oportunes, entre elles la Llei reguladora de les hisendes locals i la Llei general tributària per donar
autonomia i garanties als ajuntaments per poder fer ús de tots els seus recursos, i per poder engegar
totes les polítiques que necessiten els ciutadans i el teixit econòmic de les Illes Balears.
2. Instar el Govern de l’Estat, el Congrés dels Diputats i el Senat espanyols a modificar la Llei de
contractes del sector públic i la Llei general de subvencions, per poder dinamitzar, així, l’economia
local i de proximitat d’una forma més àgil i efectiva.>>
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que divendres passat varen tenir una junta de portaveus i avui
han tengut una altra junta de portaveus. També diu que dilluns passat varen tenir Comissió
Informativa. Demana com es pot canviar una moció d’aquesta manera; considera que no és molt
elegant que es modifiqui una moció 2 o 3 hores abans de l’inici del Ple.
La portaveu d’AA, Sra. Comas, diu que, una vegada modificada la moció, hi està d’acord.
El regidor d’Hisenda, Sr. Rocha, diu al portaveu del PP, Sr. Lliteras, que la moció s’ha completat i
que no s’ha modificat.
A continuació, els reunits acorden, per unanimitat:
1. Instar el Govern de l’Estat, el Parlament balear i el Consell de Mallorca a modificar les normes
oportunes, entre elles la Llei reguladora de les hisendes locals i la Llei general tributària per donar
autonomia i garanties als ajuntaments per poder fer ús de tots els seus recursos, i per poder engegar
totes les polítiques que necessiten els ciutadans i el teixit econòmic de les Illes Balears.
2. Instar el Govern de l’Estat, el Congrés dels Diputats i el Senat espanyols a modificar la Llei de
contractes del sector públic i la Llei general de subvencions, per poder dinamitzar, així, l’economia
local i de proximitat d’una forma més àgil i efectiva.
A continuació, el batle diu que es retira el punt cinquè de l’ordre del dia.
6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal Alternativa per Artà
relativa a la nova instància al poder legislatiu de l’Estat espanyol que modifiqui la legislació
vigent despenalitzant els actuals delictes d’injúries a la corona, ultratge a la bandera,
enaltiment del terrorisme, etc., amb l’objectiu de garantir la llibertat d’expressió i
harmonitzar el dret espanyol amb l’europeu; i per sol·licitar l’indult dels rapers Pablo Hasel i
Josep Valtònyc
La portaveu d’AA, Sra. Comas, explica la moció, que, copiada literalment, diu:
8

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
1. Aquesta corporació ha aprovat, als darrers anys, diferents mocions a favor del dret de llibertat
d’expressió, com ara els següents:
- A la sessió de dia 27 de juliol de 2015, la de rebuig de la Llei 4/2015 de protecció de la seguretat
ciutadana, en què s’acordà: 1. Exigir al Govern de l’Estat la immediata derogació de la Llei
orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. 2. Sol·licitar un debat
consensuat entre totes les forces polítiques per a l’elaboració d’un text que reguli la matèria de
seguretat ciutadana, incloent-hi, en el debat així mateix, la reforma de la Llei 2/1986, de 13 de març,
de forces i cossos de seguretat de l’Estat, superada i obsoleta en molts dels seus aspectes, així com
la Llei orgànica general penitenciària. Tot això, amb l’objectiu, de reformar, amb caràcter integral,
tots aquells relacionats amb la seguretat, que haurà de conformar un debat social ampli, enfocat no
únicament des dels tradicionals aspectes reactius sinó, i fonamentalment, preventius, enfocant
l’anàlisi del delicte i la seva contenció com un problema social que abraça variables
socioeconòmiques i que requereix un ample treball de caràcter transversal.
- A la sessió de dia 27 de març de 2017 s’aprovà una altra Moció, en defensa de la llibertat
d’expressió, per la qual s’acordà manifestar la preocupació de l’Ajuntament d’Artà per l’extensió
del delicte d’enaltiment del terrorisme en actes i missatges que haurien d’estar emparats per
l’exercici de la llibertat d’expressió i per les recents condemnes per aquest càrrec que fan retrocedir
els ciutadans i les ciutadanes a Espanya en els seus drets fonamentals; instar el Govern espanyol a
modificar la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del codi penal, i suprimir o bé modificar
l’apartat 3 de l’article 490 i l’article 491; i instar el Govern de l’Estat i les corts espanyoles a
derogar la Llei orgànica 4/2015, de seguretat ciutadana, coneguda com a “llei mordassa”.
2. Ja al 2015, a la Moció esmentada es recollia la preocupació per la deriva lliberticida de l’Estat
espanyol en aquest aspecte, recollint opinions per exemple del Consell d’Europa, institució
encarregada de vetlar pel respecte als drets humans en el continent, que ja qualificà la llavors
proposta de llei “d’altament problemàtica”. Nils Muiznieks, el seu responsable de drets humans,
dubtava que “aquestes restriccions siguin necessàries en una societat democràtica” i creu que
s’hauria de vetlar per la seguretat “sense interferir gaire en la llibertat de reunió” i de manifestació.
3. A la Moció esmentada de 2017, es recollia la sentència de Tribunal Europeu de Drets Humans
pel cas Otegui: la manifestació escrita, oral, cantada o “piulada” d’una opinió crítica o dissident per
motius ideològics pot expressar-se amb actes i missatges que haurien d’estar emparats pel legítim
exercici de la llibertat d’expressió, consagrat en l’art. 20.1.a de la Constitució. Així ho va entendre
el Tribunal Europeu de Drets Humans quan va condemnar l’Estat espanyol en el denominat “cas
Otegi”, en què es castigava aquest dirigent polític basc amb una pena d’un any de presó per haverse referit a l’anterior cap de l’Estat com a “jefe de los torturadores”: en sentència de 15 de març de
2011 afirmava aquest Tribunal que “és precisament quan es presenten idees que ofenen, xoquen o
pertorben l’ordre establert quan la llibertat d’expressió és més preciosa”.
4. El passat dia 28 de gener, el president del Tribunal Europeu de Drets Humans Robert Spano,
advertia que la doctrina d’Estrasburg sobre els delictes d’injúries a la corona és “clara”: Un
personatge públic ha de poder rebre un marge més ampli de crítiques, ha alertat, quan li han
demanat per les condemnes contra artistes a l’Estat espanyol per haver difamat o insultat el rei.
Spano ha dit que també rebien casos similars d’alguns altres països. Per exemple, de Turquia, va
dir.
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5. Davant l’imminent ingrés a presó del raper Pablo Hasel, condemnat en sentència ferma del
Tribunal Suprem per enaltiment del terrorisme i injúries i calúmnies contra la monarquia.
Per aquests motius, es formula la següent
PROPOSTA D’ACORDS:
1. Instar, per tercera vegada, el Govern d’Espanya i el poder legislatiu a derogar de forma
immediata la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana.
2. Instar novament el Govern espanyol a modificar la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre,
del Codi penal, i suprimir o bé modificar l’apartat 3 de l’article 490 i els articles 491 i 543.
3. Instar el Govern d’Espanya a indultar els rapers Josep Valtònyc (per al qual ja en demanà
l’absolució al 2017) i Pablo Hasel.>>
La regidora del PSOE, Sra. Ginard, demana la votació per separat dels punts de la part dispositiva.
Diu que volen condemnar els actes vandàlics que s’han produït en haver-se dictat aquesta sentència.
Opina que les persones es poden manifestar, però sense fer mal al mobiliari urbà. Diu que
s’abstendran en el punt tercer de la part dispositiva, ja que opina que tothom ha de tenir llibertat
d’expressió.
La portaveu d’El PI, Sra. Sureda, també demana la votació per separat. Manifesta que aquest tema
és molt complicat; diu que els arriben tot tipus de notícies. Diu que estan a favor de la llibertat
d’expressió i d’imposar multes com a conseqüència d’una infracció administrativa en lloc
d’imposar penes d’aquesta gravetat. Diu que votaran a favor dels punts primer i segon de la part
dispositiva. Exposa que, en el punt tercer, ells respecten les decisions judicials. Explica que amb
aquest jove hi ha una sèrie de delictes, hi ha una acumulació de penes. Diu que no donen suport i
condemnen els actes violents comesos.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que, fa uns anys, tots els regidors varen rebre un document del
Ministeri de l’Interior d’allò que havien de fer, pel fet de ser regidors. Els terroristes, ETA,
GRAPO, en aquells temps, no anaven de bromes, mataven. Explica que el PP opina que tothom té
dret a manifestar-se sense violència i si la manifestació està autoritzada. Considera que no tots els
que van a aquestes manifestacions duen a terme actes vandàlics. Diu que, amb aquestes
manifestacions, alguns titulars de negocis han vist que els han romput els negocis, i, a més, els han
robat.
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, dona les gràcies a la portaveu d’AA per haver explicat tan bé la
moció. Diu que no està d’acord en què, per cantar el que una persona pensa, se li imposi una
infracció administrativa; diu que, en cap moment, vol pensar que aquests rapers siguin terroristes.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, comenta que li varen dir que, si una mentida es repeteix moltes
vegades, per ventura es converteix en una veritat. Diu que, al raper Hasel, l’han enviat a la presó per
un cúmul d’actes; diu que ha de quedar clar que ha estat un jutge qui l’ha enviat a la presó.
A continuació, se sotmet a votació el primer punt de la part dispositiva i els reunits acorden, per 11
vots a favor (PSOE, PI, AA i UIA) i 1 vot en contra (PP):
1. Instar, per tercera vegada, el Govern d’Espanya i el poder legislatiu a derogar de forma
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immediata la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana.
Tot seguit, es vota el segon punt de la part dispositiva i els reunits acorden, per 11 vots a favor
(PSOE, PI, AA i UIA) i 1 vot en contra (PP):
2. Instar novament el Govern espanyol a modificar la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre,
del Codi penal, i suprimir o bé modificar l’apartat 3 de l’article 490 i els articles 491 i 543.
Finalment, se sotmet a votació el tercer punt de la part dispositiva i els reunits acorden, per 3 vots a
favor (UIA i AA), 1 vot en contra (PP) i 8 abstencions (PSOE i PI):
3. Instar el Govern d’Espanya a indultar els rapers Josep Valtònyc (per al qual ja en demanà
l’absolució al 2017) i Pablo Hasel.
7. Aprovació, si s’escau, de la Proposta de l’assumpció de la declaració en favor de l’Agenda
2030 aprovada en el XII Ple de la FEMP
El batle explica la proposta, que, copiada literalment, diu:
<<Vist que el Ple de l’Ajuntament, en data 25 de gener de 2021 va acordar adherir-se a la Xarxa
d’Entitats Locals per al Desenvolupament dels ODS de l’Agenda 2030 de la Federació Espanyola
de Municipis i Províncies (FEMP).
Vist que, per a la plena adhesió a la Xarxa, és necessari que l’Ajuntament d’Artà assumeixi la
Declaració en favor de l’Agenda 2030, aprovada en el XII Ple de la FEMP.
Vist que, segons l’escrit de declaracions en favor de l’Agenda 2030 dels objectius de
desenvolupament sostenible, el XII Ple de la FEMP assumeix un compromís polític i ètic amb
l’Agenda 2030 per convertir-la en una prioritat estratègica d’àmbit nacional i internacional,
convençuts de què és el marc de polítiques públiques a seguir en els propers anys per al
desenvolupament d’una societat més justa, lliure i igualitària.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament que adopti els següents
ACORDS:
1. Assumir la Declaració en favor de l’Agenda 2030, aprovada en el XII Ple de la FEMP.
2. Trametre aquest acord a la FEMP.>>
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, diu que no té res a dir i que votarà a favor de la proposta.
La portaveu d’El PI, Sra. Sureda, també diu que hi votarà a favor.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que votarà a favor de la proposta.
La portaveu d’AA, Sra. Comas, diu que votarà a favor de la proposta.
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat:
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1. Assumir la Declaració en favor de l’Agenda 2030, aprovada en el XII Ple de la FEMP.
2. Trametre aquest acord a la FEMP.
8. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2021
El regidor delegat d’Hisenda, Sr. Rocha, explica la proposta, que, copiada literalment, diu:
<<En relació amb l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2021 i de conformitat
amb la normativa d’aplicació vigent, s’emet aquesta proposta amb base als següents
ANTECEDENTS
1. Mitjançant provisió de Batlia es va veure la necessitat de tramitar un reconeixement extrajudicial
de crèdits.
2. S’ha emès l’informe corresponent per part de la interventora.
Per això, de conformitat amb l’establert en l’article 175 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, es proposa el següent
ACORD:
Aprovar el reconeixement dels crèdits provinents de les despeses corresponents a l’exercici 2020,
que sumen un total de 365.706,14 euros i que s’aplicaran al pressupost de 2021 amb càrrec a les
seves partides respectives.>>
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, diu que, a pesar que les factures corresponen als mesos de
novembre i desembre i, que, segurament, el proper mes no hi haurà moltes factures anteriors,
s’abstendran en la votació.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu al regidor d’Hisenda que es nota que ha fet feina damunt aquest
tema. Diu que s’abstendrà en la votació.
A continuació, els reunits acorden, per 9 vots a favor (PSOE, PI i AA) i 3 abstencions (UIA i PP):
Aprovar el reconeixement dels crèdits provinents de les despeses corresponents a l’exercici 2020,
que sumen un total de 365.706,14 euros i que s’aplicaran al pressupost de 2021 amb càrrec a les
seves partides respectives.
9. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de gener de 2021
A continuació, es dona compte de les resolucions de Batlia corresponents al mes de gener de 2021.
Seguidament, els reunits, per assentiment unànime, es donen per assabentats.
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10. Precs i preguntes
La secretària informa que UIA i PP han presentat escrits de precs i preguntes, els qual es llegeixen a
continuació.
PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA UIA
Precs
- Ara que les murades de Sant Salvador són de titularitat pública, ens ha arribat la preocupació de
part de la població per la futura gestió i manteniment. Per això, demanam que es treballi en un pla
d’usos i en un pla de conservació i manteniment de les murades i que es doti del pressupost
necessari.
Resposta: D’acord, seguirem fent feina, tal com hem demostrat aquests darrers anys.
Preguntes
- Ens han fet arribar la preocupació per l’estat de conservació de la cova prehistòrica/hipogeu de la
Colònia de Sant Pere. S’estan desenvolupant tasques al solar on està ubicada. Aquesta cova ja va ser
protagonista d’una moció aprovada al plenari del mes de juny de l’any 2017. Volem saber en quin
estat d’execució es troben els acords que s’hi aprovaren:
○ Convenir amb el propietari del terreny on es troba l’esmentat monument l’accés a personal
autoritzat per tal de realitzar un estudi de l’estat de conservació.
○ Convenir amb el propietari del terreny la possibilitat d’obrir l’espai a visites, sempre
concertades.
○ Demanar al Consell de Mallorca que adquireixi la parcel·la, que col·labori en les despeses de
neteja i adequació de la parcel·la i que s’impliqui en la gestió de l’estudi de l’estat de
conservació.
○ Aprovar la partida econòmica pertinent per a la realització de l’estudi d’actualització de l’estat
de conservació del monument.
○ Estudiar la possibilitat de becar estudiants d’història, arqueologia, paleontologia o similar,
d’Artà, que participin i col·laborin en l’elaboració de l’estudi.
Resposta: Durant la sessió plenària es varen modificar els tres primers acords que es varen presentar
inicialment. Els acords que es varen aprovar per unanimitat varen ser:
<<1. Estudiar la possibilitat de convenir amb el propietari del terreny on es troba l’esmentat
monument l’accés a personal autoritzat per tal de realitzar un estudi de l’estat de conservació.
2. Estudiar la possibilitat de convenir amb el propietari del terreny la possibilitat d’obrir l’espai a
visites, sempre concertades.
3. Demanar al Consell de Mallorca que adquireixi la parcel·la· la, amb el vistiplau previ del
propietari, que col· labori en les despeses de neteja i adequació de la parcel·la· la i que s’impliqui
en la gestió de l’estudi de l’estat de conservació.
4. Aprovar la partida econòmica pertinent per a la realització de l’estudi d’actualització de l’estat de
conservació del monument.
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5. Estudiar la possibilitat de becar estudiants d’Història, Arqueologia, Paleontologia o similar,
d’Artà que participin i col· laborin en l’elaboració de l’estudi.>>
Tot i que no s’ha executat cap dels acords que es varen aprovar, sí que s’ha de dir que, per a
l’obtenció de la llicència municipal, és prescriptiva la contractació d’un arqueòleg que vetli per la
seguretat d’aquest jaciment. Entenem que també farà informe sobre l’estat.
- El passat mes d’octubre fèiem el següent prec a l’Equip de Govern: “Hem detectat que al nucli
antic d’Artà es posen portes i persianes d’alumini i amb colors no tradicionals. Això no contradiu
les normes? Hauríem de fer el possible per complir les normes”. Des de l’Equip de Govern ens
varen donar la raó. Volem saber quines accions s’han pres al respecte.
Resposta: Sí, tot i que no hem realitzat la part inspectora de tots aquests elements; però sí li puc dir
que tots aquells que han demanat llicència d’obra i després la llicència de primera ocupació no se’ls
ha donat la llicència de primera ocupació amb aquests tipus d’elements.
- Hi ha prevista qualque acció per netejar els camins?
Resposta: Sí, cada any es fa una campanya de neteja de camins que sol començar de forma rotatòria
en el mes d’abril o maig.
- Fa uns mesos informàrem d’un pou amb aigua al camí de Can Canals, un pou que està obert i és
perillós, a un lloc on fàcilment passen infants. Per què no s’ha fet res al respecte? Podeu fer que la
propietat hi posi remei?
Resposta: Instarem la propietat que, a petició del grup Independents d’Artà, ha de col·locar una
tapadora a aquest pou que du més de cinquanta anys així.
- Al carrer de Ciutat hi ha arbres morts, també hi ha carrers que els arbres molesten els veïnats i no
s’han podat fa molta estona. Hi ha previst fer-hi qualque cosa i quan?
Resposta: Com heu pogut veure, s’estan podant molts d’aquests arbres i hi ha prevista la substitució
d’un o dos arbres morts al carrer de Ciutat.
PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL PP
1. Ens poden dir quants de doblers es gastaren en serveis socials l’any 2019 i l’any 2020?
Resposta:
2019
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2020

2. Ens poden informar sobre quantes persones s’acolliren als serveis socials el 2019 i el 2020?
Resposta:
- 2018: 844 persones
- 2019: 861 persones
- 2020: 1.428 persones
L’augment ha estat d’un 62 % en relació als anys anteriors
3. Ens poden dir si ja hi ha acord amb la propietat del terreny de la depuradora de la Colònia de Sant
Pere?
Resposta: No ens hem posat en contacte amb ells, encara.
4. Ens poden dir quan s’entregaran les obres del mercat municipal? Quan es podrà visitar?
Resposta: Com vaig dir, queden dos detalls i, en principi, podríem obrir aquesta instal·lació per a
la visita de la ciutadania en breu.
5. Ens poden informar quan es col·locaran les plaques d’identificació dels nous carrers municipals?
Resposta: A quins nous carrers municipals es refereixen?
6. Ens poden informar quantes denúncies i/o actes i/o avisos s’han aixecat o fet amb motiu de les
defecacions de cans?
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Resposta: Cap.
7. Ens poden dir si s’ha fet l’estudi de seguretat del nou accés que s’ha ubicat sobre la síquia?
Resposta: Encara no.
8. A partir que la sentència del judici sobre la titularitat de les murades de Sant Salvador és ferma i
que dona la titularitat i la potestat d’aquestes així com dels patis interiors al poble, ens poden dir qui
obrirà i tancarà les diferents entrades al recinte?
Resposta: A les diferents converses que hem tengut amb membres de l’església no hem xerrat
d’aquest tema; entenem que, ara per ara, tot segueix igual.
- Qui farà net, qui s’encarregarà del manteniment i de la seguretat adequada a la normativa vigent
tant de les murades com del patis?
Resposta: A les diferents converses que hem tingut amb membres de l’església no hem xerrat
d’aquest tema; entenem que, ara per ara, tot segueix igual.
9. Ens poden informar sobre qui farà nets, s’encarregarà del seu manteniment i seguretat dels
vàters, del passeig de fora de la murada, de l’escalonada i de la cova?
Resposta: De moment, tot segueix igual.
10. Ens poden dir si es prohibirà posar domassos, pancartes a les murades o serà el teló de fons per
reivindicar? Així mateix, es continuaran fent l’endavallament, el betlem vivent i altres activitats que
s’han duit a terme abans de la sentència?
Resposta: Entenem que és bo arribar a un consens sobre l’ús d’aquest espai i començarem a fer-hi
feina en aquest sentit. No tenc cap intenció de canviar cap d’aquests actes.
11. Ens poden informar quan es posarà en funcionament la bassa des Racó? Quan es faran les
proves a les canonades? O haurem d’esperar un altre any perquè els pagesos puguin regar amb
aquesta aigua?
Resposta: Segons m’acaben d’informar de la Conselleria d’Agricultura, la bassa de regants està en
marxa i sense incidents.
12. Ens poden dir quin temps més hem de vessar i tudar l’aigua de la depuradora al torrent? Per
cert, i com demanaren al plenari de gener, ja han analitzat aquesta aigua?
Resposta: Ens hem posat en contacte amb els gestors de la depuradora, que ens informen que la
depuradora serveix aigua a la bassa de regants, però quan aquesta està plena i una vegada depurada
es vessa al torrent. Per tant, segons el que ens informen, l’aigua que es vessa al torrent és aigua
depurada i que no pot anar a la bassa de regants perquè està plena. Nosaltres no analitzarem aquesta
aigua, perquè entenem que no és competència nostra.
13. Ens pot informar aquest Equip de Govern sobre el motiu o motius pels quals es poden obrir les
grans superfícies al 30 % del seu aforament i els espectacles teatrals, circs i altres al 50 %, i, en
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canvi no es poden obrir les terrasses del bars i restaurants i tampoc no es pot fer el mercadet de
segona mà?
Resposta: Nosaltres no podem ni sabem contestar aquesta pregunta, ho hauria de demanar en seu
parlamentària.
14. Ens poden informar quan s’acabaran de tallar els pins de Costa i Llobera i altres? Qui va fer la
poda dels arbres de la plaça del Conqueridor i quin ha estat el seu cost?
Resposta: No hi ha prevista cap tala d’arbres a Costa i Llobera de moment. Sí que és ver que hem
requerit al Consell de Mallorca que inclogui en el projecte que s’està acabant de preparar la tala de
tots els pins. No tenc per costum donar noms al plenari; sí li puc dir que ha estat una empresa
d’Artà, perquè entenem que és moment de donar feina a totes les nostres empreses. El cost ha estat
d’uns 1.000 euros.
15. Ens poden dir o informar quan tenen previst començar la campanya contra la processionària, el
becut vermell i altres?
Resposta: Entre setembre i octubre es feren les campanyes de la processionària. Per a les altres
plagues, com ara rates o cuques, tenim un contracte per a tot l’any que inclou 8 actuacions a Artà i
la Colònia. Puntualment també feim qualque servei extraordinari quan fa falta.
16. S’han adonat que als horts de les Escoles hi ha fems? Quines mesures prendran o pensen
prendre al respecte? Així mateix, ens poden dir amb quina periodicitat es fan nets els contenidors
del Parc Verd d’Artà i del Punt d’Emergència de la Colònia de Sant Pere?
Resposta: No ens havia arribat cap queixa sobre això, però ho revisarem. Hi ha els alumnes de
Sembram Futur que hi fan feina i toca estar en bones condicions.
17. Ens poden dir o informar sobre quan es condicionaran o adequaran els pàrquings de la nostra
contrada?
Resposta: Constantment s’està fent el manteniment.
18. Ens poden dir si tenen previst regalar rellotges per als habitants i usuaris de la plaça de
l’Ajuntament?
Resposta: Tenim una sèrie de rellotges que es varen fer i es posaran a disposició de tota la
ciutadania i no sols de les persones que viuen a la plaça de l’Ajuntament.
19. Ens poden dir o informar sobre quantes llicencies d’obra es varen donar o expedir al 2019, al
2020 i al duim d’aquest any 2021?
Resposta: Amb una mica més de temps li podem buscar, però li he de dir que, de forma mensual, es
passa tota aquesta informació a tots els regidors. Concretament, es passa el número de llicències que
es demanen, les que es concedeixen, els finals de primera ocupació que es demanen, els que es
donen, els expedients que s’envien als altres organismes, etc.
20. Ens poden dir quan es col·locaran miralls als diversos punts del nostre municipi, com per
exemple a la cantonada del carrer del Castellet amb el carrer del Pou Nou, o a la cantonada del
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carrer del Figueral amb el carrer de Santa Margalida, o a la cantonada del carrer del Coll del Grec
amb el de Rafel Blanes, entre d’altres?
Resposta: Demanarem informe a la policia i, si escau, els col·locarem. Sobre el mirall que hi havia
al carrer de Rafel Blanes, estam esperant com s’acaba la façana on estava col·locat.
21. No sabem si aquest Equip de Govern o l’Ajuntament pot fer alguna cosa o no. Vàrem veure que
el carrer de Francesc de Borja Moll, que és el carrer transversal del fons de Sos Monjos, al Google
Maps surt com a continuació del carrer de Maria Ignàsia Morell. Tal vegada l’Ajuntament pot
demanar a Google canviar-ho o adequar aquesta incidència a la realitat?
Resposta: Ho podem mirar.
22. Ens poden dir quantes persones han participat als Darrers Dies a Casa?
Resposta: Han participat una quarantena de persones i aquestes, a la vegada, han participat en
pràcticament totes les categories establertes. Vull aprofitar per agrair-los l’esforç que han fet i donar
les gràcies per la seva col·laboració i dir que, a pesar que han estat uns darrers dies molt diferents,
almanco han donat un poc d’alegria. També vull dir que avui a les 20 h es trobarà el jurat per
decidir les disfresses premiades.
23. Ens poden dir en quina fase es troba la licitació de la marca D’Artà? I si ja s’ha adjudicat, ens
poden dir qui ha estat el guanyador?
Resposta: Encara no s’ha adjudicat aquesta licitació.
Acords
1. Acordar, per unanimitat, essent tretze el nombre legal de membres del consistori i dotze els
assistents, aprovar l’acta de la sessió de 25 de gener de 2021.
2. Acordar, per 11 vots a favor (PSOE, PI, AA i UIA) i 1 abstenció (PP):
2.1. Adherir-se, l’Ajuntament d’Artà, a la commemoració dels 500 anys de les Germanies (15212021) i en memòria dels nostres avantpassats.
2.2. Dedicar un carrer o una plaça a “les Germanies”, quan se n’obri un de nou o es canviï un nom.
2.3. Promoure, des de l’Ajuntament, conferències, presentacions de llibres i taules rodones al
voltant de les Germanies de Mallorca, amb especial esment als aspectes relacionats amb la història
del municipi.
2.4. Convidar als últims cursos de l’escola a participar en activitats entorn de la commemoració.
2.5. Impulsar activitats divulgatives i didàctiques que contribueixin a la recuperació de la memòria
històrica i el coneixement dels fets, fomentant la creativitat entorn de les Germanies, exposicions,
concerts, gloses o representacions teatrals.
2.6. Procurar que tots els actes entorn de les Germanies portin el segell de la commemoració.
3. Acordar, per unanimitat, instar el Govern de l’Estat i el Govern de la comunitat autònoma a
incloure els treballadors i treballadores familiars dels ajuntaments dins els sectors essencials que
han de ser objecte de vacunació prioritària per la Covid-19, atès que fan feina a primera línia amb
col·lectius de persones vulnerables.
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4. Acordar, per unanimitat:
4.1. Instar el Govern de l’Estat, el Parlament balear i el Consell de Mallorca a modificar les normes
oportunes, entre elles la Llei reguladora de les hisendes locals i la Llei general tributària per donar
autonomia i garanties als ajuntaments per poder fer ús de tots els seus recursos, i per poder engegar
totes les polítiques que necessiten els ciutadans i el teixit econòmic de les Illes Balears.
4.2. Instar el Govern de l’Estat, el Congrés dels Diputats i el Senat espanyols a modificar la Llei de
contractes del sector públic i la Llei general de subvencions, per poder dinamitzar, així, l’economia
local i de proximitat d’una forma més àgil i efectiva.
6. Acordar:
6.1. Acordar, per 11 vots a favor (PSOE, PI, AA i UIA) i 1 vot en contra (PP):
6.1.1. Instar, per tercera vegada, el Govern d’Espanya i el poder legislatiu a derogar de forma
immediata la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana.
6.2. Acordar, per 11 vots a favor (PSOE, PI, AA i UIA) i 1 vot en contra (PP):
6.2.1. Instar novament el Govern espanyol a modificar la Llei orgànica 10/1995, de 23 de
novembre, del Codi penal, i suprimir o bé modificar l’apartat 3 de l’article 490 i els articles 491 i
543.
7. Acordar, per unanimitat:
7.1. Assumir la Declaració en favor de l’Agenda 2030, aprovada en el XII Ple de la FEMP.
7.2. Trametre aquest acord a la FEMP
8. Acordar, per 9 vots a favor (PSOE, PI i AA) i 3 abstencions (UIA i PP), aprovar el
reconeixement dels crèdits provinents de les despeses corresponents a l’exercici 2020, que sumen
un total de 365.706,14 euros i que s’aplicaran al pressupost de 2021 amb càrrec a les seves partides
respectives.

El batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
El batle
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