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

ordinària
25 de gener 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,
Jeroni Esteva Alzamora,
Juan Lliteras Espinosa,

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

Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza, secretària
Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 30 de novembre de 2020.
2. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació puntual 3a de les Normes subsidiàries de
planejament del terme municipal d’Artà: ampliació del sistema general (EDAR Colònia de Sant
Pere) (2a aprovació).
3. Aprovació, si s’escau, de l’aprovació del registre d’activitats de tractament.
4. Aprovació, si s’escau, de la modificació d’unes fitxes de la relació de llocs de treball.
5. Ratificació, si s’escau, dels acords de la Junta de Govern Local de 17 de desembre de 2020
referents a l’aprovació de les certificacions 1a, 2a, 3a i 4a de l’obra “Reforçament de punts de
recollida de pluvials als carrers de Pere Amorós, de Gabriel Garau Caselles, de Santa Margalida,
plaça del Conqueridor, carrers de Ciutat i Batlessa i noves xarxes fecals al carrer de Gabriel Garau
Caselles (Artà”.
6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals PSOE, El PI–Proposta per
les Illes i AA, per adherir-se a la Xarxa d’Entitats Locals per desenvolupar els ODS de l’Agenda
2030 de la FEMP.
7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’AA, PSOE i El PI–
Proposta per les Illes en relació a les àrees recreatives de les finques públiques propietat del Govern
al terme municipal d’Artà que, segons s’estableix a la Llei 2/2020 (“Llei Covid”), es preveu que
realitzi l’Institut Balear de la Natura (IBANAT).
8. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de novembre i desembre de
2020.
9. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del 30 de novembre de 2020
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
30 de novembre de 2020, 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 tretze els assistents, aprovar l’acta de la sessió de 30 de novembre de 2020.
2. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació puntual 3a de les Normes subsidiàries de
planejament del terme municipal d’Artà: ampliació del sistema general (EDAR Colònia de
Sant Pere) (2a aprovació)
El batle explica la proposta, que, copiada literalment, diu:
<<I. Vist l’informe tècnic i jurídic emès en data 18 de setembre de 2019, que conclou:
“Revisada la documentació citada, redactada per l’empresa GAAT, es considera que és adient per a
la tramitació d’aquesta modificació puntual, l’objectiu de la qual és el d’ampliar la superfície del
sistema general en sòl rústic de l’EDAR la Colònia de Sant Pere, amb la finalitat de poder realitzar
una ampliació de la depuradora que respongui a les necessitats indicades als informes de
l’ABAQUA.
En el projecte de Modificació de 28 de desembre de 2018 es raona i justifica l’oportunitat i la
conveniència de la iniciativa en relació als interessos públics exposats.
Per altra banda, el contingut de la documentació presentada s’ajusta a les determinacions de la
normativa urbanística vigent, concretament al disposat als articles 58.4 i de l’article 171 del
Reglament LOUS per a l’illa de Mallorca.
Els organismes que es poden veure afectats per aquesta modificació puntual, i als que s’ha de
demanar informe en el tràmit d’informació pública són els següents:
- Direcció General de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern
de les Illes Balears.
- Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA) de la Conselleria de Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears.
- Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient i Territori
del Govern de les Illes Balears.
- Departament del Territori del Consell de Mallorca.
- Departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca.
- Direcció Insular de Patrimoni del Consell de Mallorca.
- Demarcació de Costes a les Illes Balears del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte
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Demogràfic.
Els propietaris de terrenys afectats per la modificació puntual als que han de ser comunicat l’acord
d’aprovació inicial són els Srs. Jose Maria Gelabert Vicens i Juan Luis Gelabert Vicens, propietaris
de la parcel·la amb referència cadastral 07006A003000070000IH.
Per tot l’exposat, es considera que es pot continuar amb la tramitació de l’expedient i es sotmet a la
consideració del Ple de l’Ajuntament d’Artà per una segona aprovació inicial de la modificació de
planejament.”
II. Vist l’informe de la secretària municipal emès en data 18 de setembre de 2020, que literalment diu:
“S’ha presentat la documentació de la modificació puntual 3 de les Normes subsidiàries de
planejament terme municipal d’Artà, ampliació del sistema general (EDAR Colònia de Sant Pere)
per tal de procedir a la seva segona aprovació inicial per part del Ple de l’Ajuntament:
- la Memòria justificativa de la modificació puntual 3 de les NS d’Artà per a ampliació del sistema
general (EDAR Colònia de Sant Pere), acompanyada del document resum i de la documentació
gràfica corresponent de 28 de desembre de 2018.
- l’Estudi ambiental estratègic de la modificació puntual 3 de les NS d’Artà per a ampliació del
sistema general (EDAR Colònia de Sant Pere), i el seu document resum, de 28 de desembre de
2018.
L’aprovació inicial de la modificació de planejament general és competència exclusiva del plenari
de la corporació municipal, tal com estableix l’article 22.2.c de la Llei 7/1985, reguladora de les
bases de règim local, i s’exigeix quòrum de majoria absoluta d’acord amb el 47.2.II d’aquest text
legal.
La fase d’aprovació inicial es regula als articles 59, 54 i 55.1 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre,
d’urbanisme de les Illes Balears; i als 171.1 i 154 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de
març, d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa de Mallorca.
Aquesta modificació de NS conté la documentació que requereix l’article 59.4 de la Llei 12/2017,
de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears; i el 171 de Reglament general de la
Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa de Mallorca.
El Ple de la corporació municipal, a la sessió ordinària de dia 25 de setembre de 2017, ja va adoptar
l’acord d’aprovació inicial de la modificació puntual núm. 3 de les Normes subsidiàries de
planejament del terme municipal, consistent en l’ampliació del SSGG EDAR de la Colònia de Sant
Pere.
Com a resultat de la seva informació pública i dels informes sectorials emesos, la documentació
corresponent a dita aprovació inicial juntament amb el seu Estudi ambiental estratègic ha sofert
modificacions substancials que es recullen en la nova documentació sotmesa a aprovació de data 28
de desembre de 2018.
D’acord amb el disposat als articles 55.4 de la LUIB, 155 i 165 del Reglament general de la
Llei 2/2014, d’ordenació i ús del sòl per a l’illa de Mallorca, el projecte de pla urbanístic modificat
s’ha d’aprovar inicialment per segona vegada abans de ser sotmès a informació pública novament.
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Per tot plegat es considera que, conforme a la normativa esmentada, es pot sotmetre a la
consideració del Ple la segona aprovació inicial d’aquesta modificació puntual 4 de les Normes
subsidiàries de planejament terme municipal d’Artà.”
III. Vist el disposat a l’article 21 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental estatal i a
l’article 10 de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears.
IV. Vist el disposat als articles 52 i 53 de la LOUS, que disposen que la formulació i aprovació inicial
de la modificació de planejament proposada correspon a l’Ajuntament d’Artà, i a l’article 54 que en
regula la seva tramitació.
V. I vist el disposat als articles 55.4 de la LUIB, 155 i 165 del Reglament general de la Llei 2/2014,
d’ordenació i ús del sòl per a l’illa de Mallorca, que preveuen els supòsits de modificacions
substancials durant la tramitació del planejament que exigeixen una segona aprovació inicial i un
nou període d’informació pública.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament d’Artà l’adopció dels següents
ACORDS
1. Aprovar inicialment la modificació puntual 3a de les Normes subsidiàries de planejament del
terme municipal d’Artà, consistent en l’ampliació del sistema general (EDAR Colònia de Sant
Pere) a una superfície de 5.954 m2, d’acord amb la documentació elaborada per l’empresa GAAT,
Gabinet d’Anàlisi Ambiental i Territorial, en data 28 de desembre de 2018.
2. Sotmetre a informació pública la documentació corresponent a l’aprovació inicial de la
Modificació puntual 3a de les Normes subsidiàries de planejament terme municipal d’Artà:
ampliació del sistema general EDAR Colònia de Sant Pere, juntament amb el seu Estudi ambiental
estratègic, per un termini de 45 dies hàbils, anunciant l’acord en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, en un dels diaris de major difusió de les Illes Balears i en la seu electrònica de
l’Ajuntament d’Artà.
3. Sol·licitar informe a les següents administracions afectades per la modificació puntual:
- Direcció General de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern
de les Illes Balears.
- Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA) de la Conselleria de Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears.
- Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient i Territori
del Govern de les Illes Balears.
- Departament del Territori del Consell de Mallorca.
- Departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca.
- Direcció Insular de Patrimoni del Consell de Mallorca.
- Demarcació de Costes a les Illes Balears del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte
Demogràfic.
4. Comunicar personalment l’acord d’aprovació als propietaris afectats, José María Gelabert Vicens
i Juan Luis Gelabert Vicens, propietaris de la parcel·la amb referència cadastral
07006A003000070000IH.>>
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La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, considera que aquesta modificació de NS és una necessitat i diu
que ja varen votar a favor l’any 2017 i que, per tant, hi votaran a favor.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, també opina que aquesta modificació és molt important per a la
Colònia de Sant Pere. Manifesta que hi votarà a favor. Finalment, diu que el que no li agrada és que
no s’hagi arribat a un acord amb la propietat.
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat, la qual cosa suposa el vot de la majoria absoluta
legal requerida per a aquest tipus d’acords per l’article 47.2.ll de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i per l’article 94.3.m de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears:
1. Aprovar inicialment la modificació puntual 3a de les Normes subsidiàries de planejament del
terme municipal d’Artà, consistent en l’ampliació del sistema general (EDAR Colònia de Sant
Pere) a una superfície de 5.954 m2, d’acord amb la documentació elaborada per l’empresa GAAT,
Gabinet d’Anàlisi Ambiental i Territorial, en data 28 de desembre de 2018.
2. Sotmetre a informació pública la documentació corresponent a l’aprovació inicial de la
Modificació puntual 3a de les Normes subsidiàries de planejament terme municipal d’Artà:
ampliació del sistema general EDAR Colònia de Sant Pere, juntament amb el seu Estudi ambiental
estratègic, per un termini de 45 dies hàbils, anunciant l’acord en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, en un dels diaris de major difusió de les Illes Balears i en la seu electrònica de
l’Ajuntament d’Artà.
3. Sol·licitar informe a les següents administracions afectades per la modificació puntual:
- Direcció General de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern
de les Illes Balears.
- Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA) de la Conselleria de Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears.
- Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient i Territori
del Govern de les Illes Balears.
- Departament del Territori del Consell de Mallorca.
- Departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca.
- Direcció Insular de Patrimoni del Consell de Mallorca.
- Demarcació de Costes a les Illes Balears del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte
Demogràfic.
4. Comunicar personalment l’acord d’aprovació als propietaris afectats, José María Gelabert Vicens
i Juan Luis Gelabert Vicens, propietaris de la parcel·la amb referència cadastral
07006A003000070000IH.
3. Aprovació, si s’escau, de l’aprovació del registre d’activitats de tractament
El batle explica la proposta, que, copiada literalment, diu:
<<FETS
1. El registre d’activitats de tractament és una de les obligacions que estableix l’article 30 del
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les
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persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades
i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (en endavant,
RGPD), el qual s’ha d’aprovar pel Ple d’acord amb la potestat d’autoorganització administrativa
que reconeix l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (en
endavant, LBRL), amb l’objectiu d’implantar a l’Ajuntament d’Artà les mesures i els procediments
que permeten un compliment efectiu dels requeriments legals per al respecte del dret fonamental
regulat, per una banda, en l’article 18.4 de la Constitució espanyola, sobre la protecció de dades
personals de las persones, que, d’una manera o d’una altra, es relacionen amb el municipi; i, per una
altra banda, en el RGPD i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i
garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD).
2. Des del 25 de maig de 2018 és aplicable, amb efectes jurídics plens, el RGPD, d’aplicació directa
a Espanya, que afecta un dels drets fonamentals que reconeix la Constitució, com és la protecció de
dades personals. Aquest Reglament es completa, en alguns aspectes concrets, amb la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals.
3. La normativa de protecció de dades vigent imposa obligacions que fins ara no preveia la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, entre les quals hi
ha el disseny i la planificació d’un nou model que millora els drets de la ciutadania en la protecció
de dades personals, un dels principis rectors del qual és l’actuació proactiva d’aquelles entitats que
tracten les dades esmentades, entre les quals hi ha les administracions públiques i, per tant, els
ajuntaments, la qual cosa obliga a evidenciar les actuacions realitzades, com ara, entre d’altres, la
creació d’un registre d’activitats del tractament.
FONAMENTS JURÍDICS
1. L’article 30 del RGPD estableix l’obligatorietat per a les administracions públiques d’identificar
les operacions de tractament de dades personals en un registre únic quan actuïn com a responsables
del tractament d’acord amb el que disposa l’article 4.7 del RGPD.
2. L’article 30 del RGPD identifica, detalladament, la informació que ha de contenir el registre
esmentat i cada tractament, en aplicació del principi de transparència que reconeix l’article 5 del
RGPD, però deixa a la capacitat d’autoorganització de cada entitat l’agrupació de les distintes
operacions del tractament en funció de les competències, els serveis que presta o l’organització
interna.
3. En el mateix sentit, l’article 31 de la LOPDGDD indica que: “El registre, que es pot organitzar
entorn de conjunts estructurats de dades, ha d’especificar, segons les seves finalitats, les activitats
de tractament dutes a terme i les altres circumstàncies que estableix el Reglament esmentat.”
4. Les circumstàncies a les quals es fa referència són la descripció detallada dels tractaments de
dades personals i, concretament, el contingut ha de ser el següent:
-

Identificació de la persona responsable del tractament.
Finalitats del tractament.
Descripció de les categories de persones afectades i de dades personals tractades.
Categories de persones destinatàries a qui se’ls cediran o comunicaran les dades personals,
incloent-hi les destinatàries de països tercers o organitzacions internacionals.

6

- Transferències internacionals de dades fora de la Unió Europea si se’n produeixen, identificantne el país de destinació i les garanties adequades per a la realització de la transferència
esmentada.
- Terminis de supressió de les dades.
- Mesures de seguretat aplicables al tractament descrites de forma general.
5. Aquesta organització dels tractaments, a causa de la transcendència que té per a les persones
afectades en relació amb el dret a la protecció de dades personals, és objecte de publicació per al
coneixement del públic en general, com a part de la transparència corresponent abans esmentada,
per la qual cosa ha de ser objecte de publicitat activa de conformitat amb l’article 6 bis de la
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, d’acord amb
l’addició de l’article esmentat a la disposició final onzena de la LOPDGDD.
6. L’Ajuntament ha comunicat a la persona delegada de protecció de dades de l’Ajuntament, de
conformitat amb l’article 31 de la LOPDGDD, la creació del registre d’activitats esmentat, i l’ha
d’informar i obtenir el seu assessorament per a qualsevol addició, modificació o exclusió en el seu
contingut.
7. Aquest registre d’activitats de tractament, configurat d’acord amb les competències i l’estructura
municipal de l’Ajuntament d’Artà, com a disposició de caràcter general amb efecte a les persones
en general que es relacionen d’una forma o d’una altra amb aquesta corporació, i en el marc de les
potestats d’autoorganització, s’ha d’elevar al Ple, de conformitat amb les facultats que li reconeixen
l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 50 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.
Per tot això, es proposa al Ple que adopti els següents
ACORDS
1. Aprovar el registre d’activitats de tractament de l’Ajuntament d’Artà, de conformitat amb el que
estableix l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 de abril,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades.
2. Publicar el registre d’activitats de tractament en el portal de transparència de l’Ajuntament
d’Artà, d’acord amb l’article 6 bis de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació i bon govern.>>
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, diu que hi està a favor.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que hi està a favor.
A continuació, els reunits acorden, per unanimitat:
1. Aprovar el registre d’activitats de tractament de l’Ajuntament d’Artà, de conformitat amb el que
estableix l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 de abril,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades.
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2. Publicar el registre d’activitats de tractament en el portal de transparència de l’Ajuntament
d’Artà, d’acord amb l’article 6 bis de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació i bon govern.
4. Aprovació, si s’escau, de la modificació d’unes fitxes de la relació de llocs de treball
El batle explica la proposta, que, copiada literalment, diu:
<<Al Butlletí Oficial de les Illes Balears de 7 de març de 2019 es va publicar l’aprovació inicial de
l’Acord regulador complementari de condicions de treballs comunes del personal funcionari i
laboral de l’Ajuntament d’Artà (relació de llocs de treball), que es va aprovar en la sessió del Ple de
25 de febrer de 2019.
A la citada relació de llocs de treball, al seu annex 6.a, “Fitxes individualitzades personal funcionari
de programa”, i al seu annex 7.a, “Resum personal funcionari de programa”, s’hi recullen les fitxes i
el resum de les característiques de tres llocs de feina de tècnics A1 interins de programa. En
concret, es tracta del següents: enginyer/a industrial interí/ina de programa de l’Ajuntament d’Artà,
tècnic/a esportiu interí/ina de programa de l’Ajuntament d’Artà i tècnic/a de medi ambient interí/ina
de programa.
Per la seva part, l’article 7 de l’acord complementari esmentat, quant a la modificació de les
característiques i els requisits dels llocs de treball, indica que podran ser modificades per acords de
l’Ajuntament en Ple, fets prèviament els tràmits legalment preceptius, excepte d’allò previst
expressament per les lleis.
Vist que, per acord del Ple de 30 de novembre de 2020, es va aprovar el pressupost municipal per a
l’exercici de 2021, amb les seves bases d’execució i la plantilla de personal, l’aprovació inicial del
qual es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, núm. 203, de 3 de desembre de 2020.
Vist que no es varen presentar al·legacions al pressupost municipal de l’exercici de 2021 i que es va
publicar definitivament en el BOIB núm. 216, de 31 de desembre.
Vist que, a la plantilla aprovada per a l’any 2021, hi figuren els llocs d’enginyer/a, tècnic/a de medi
ambient i de tècnic/a d’esports i que a la memòria del pressupost aprovat s’explica que “[…] s’han
previst dues noves places de policia local, i les places d’enginyer i tècnic de medi ambient s’han
dotat per un període de 9 mesos com a places estructurals, no de programa. Així mateix, la plaça de
tècnic esportiu s’ha dotat per als 12 mesos, però amb la previsió que també s’ocupi com una plaça
estructural, no de programa”.
Atès que les modificacions puntuals de les fitxes dels llocs d’enginyer/a, tècnic/a de medi ambient i
tècnic/a d’esports ja figuren en la plantilla per a l’any 2021, atès que es tracta de llocs de treball en
els qual es realitzen serveis bàsics obligatoris prevists a l’article 25 de la LBRL i a la Llei 20/2006,
de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
Atès que la modificació proposada s’adequa a les previsions que, amb relació a aquesta matèria,
estableixen el text refós de l’Estatut de l’empleat públic, la Llei 7/1985, reguladora de les bases de
règim local, i el Reial decret legislatiu 781/1986, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de funció pública i que ha estat objecte de negociació en la mesa
negociadora d’empleats públics de l’Ajuntament d’Artà
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Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament d’Artà que adopti els següents
ACORDS
1. Canviar les característiques dels llocs de treball d’enginyer/a industrial interí/ina de programa de
l’Ajuntament d’Artà, de tècnic/a esportiu/iva interí/ina de programa de l’Ajuntament d’Artà i de
tècnic/a de medi ambient interí/ina de programa, els quals passen a ser llocs d’estructura i a
denominar-se “enginyer/a industrial”, “tècnic/a d’esports” i “tècnic/a de medi ambient”.
2. Aprovar les noves fitxes: “enginyer/a industrial”, “tècnic/a d’esports” i “tècnic/a de medi
ambient”.
3. Publicar aquest acord en el BOIB.
4. Trametre aquest acord al Departament de Recursos Humans i a la representació sindical.>>
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, diu que hi està d’acord.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que s’abstendrà en la votació. Exposa que hi ha una plaça
ocupada i demana que el punt de l’ordre del dia quedi damunt la taula, per estudiar la possibilitat
que els doblers d’aquestes places, que actualment estan vacants, es destinin a persones que més ho
necessiten.
El batle li diu que no suposa una nova partida pressupostària, perquè ja existeix la dotació
pressupostària. Li diu que no es dupliquen les places. Explica que es prepara per poder elaborar les
bases per a la selecció de les places a cobrir interinament, que es tracta de les places d’enginyer i
tècnic de medi ambient.
[A les 18.15 hores, el regidor Sr. Bonet s’incorpora a la sessió.]
A continuació, els reunits acorden, per 11 vots a favor (PSOE, PI, AA i UIA) i 1 abstenció (PP):
1. Canviar les característiques dels llocs de treball d’enginyer/a industrial interí/ina de programa de
l’Ajuntament d’Artà, de tècnic/a esportiu/iva interí/ina de programa de l’Ajuntament d’Artà i de
tècnic/a de medi ambient interí/ina de programa, els quals passen a ser llocs d’estructura i a
denominar-se “enginyer/a industrial”, “tècnic/a d’esports” i “tècnic/a de medi ambient”.
2. Aprovar les noves fitxes: “enginyer/a industrial”, “tècnic/a d’esports” i “tècnic/a de medi
ambient”.
3. Publicar aquest acord en el BOIB.
4. Trametre aquest acord al Departament de Recursos Humans i a la representació sindical.
5. Ratificació, si s’escau, dels acords de la Junta de Govern Local de 17 de desembre de 2020
referents a l’aprovació de les certificacions 1a, 2a, 3a i 4a de l’obra “Reforçament de punts de
recollida de pluvials als carrers de Pere Amorós, de Gabriel Garau Caselles, de Santa
Margalida, plaça del Conqueridor, carrers de Ciutat i Batlessa i noves xarxes fecals al carrer
de Gabriel Garau Caselles (Artà)”
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El batle explica la proposta, que, copiada literalment, diu:
<<Vist que la Junta de Govern Local de 17 de desembre de 2020 va aprovar les certificacions 1a,
2a, 3a i 4a de l’obra “Reforçament de punts de recollida de pluvials als carrers de Pere Amorós, de
Gabriel Garau Caselles, de Santa Margalida, plaça del Conqueridor, carrers de Ciutat i Batlessa i
noves xarxes fecals al carrer de Gabriel Garau Caselles (Artà)”;
Vist el punt 5 dels acords esmentats, que, copiat textualment, diu:
“5. Ratificar aquest acord a la propera sessió de Ple que es dugui a terme, per correspondre aquesta
despesa a reconeixements extrajudicials de crèdits.”;
Per això, es proposa al Ple que adopti el següent
ACORD:
Ratificar els acords adoptats per la Junta de Govern Local a la sessió de 17 de desembre de 2020
referents a l’aprovació de les certificacions 1a, 2a, 3a i 4a de l’obra “Reforçament de punts de
recollida de pluvials als carrers de Pere Amorós, de Gabriel Garau Caselles, de Santa Margalida,
plaça del Conqueridor, carrers de Ciutat i Batlessa i noves xarxes fecals al carrer de Gabriel Garau
Caselles (Artà)”.>>
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, diu que s’abstendran en la votació i explica que en aquell moment
ja no hi estigueren d’acord, perquè eren unes obres mal fetes.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que s’abstendrà en la votació; diu que no hi està d’acord i opina
que s’hauria de demanar responsabilitat a l’empresa adjudicatària de les obres.
Tot seguit, els reunits acorden, per 8 vots a favor (PSOE i PI) i 4 abstencions (UIA i PP), ratificar
els acords adoptats per la Junta de Govern Local a la sessió de 17 de desembre de 2020 referents a
l’aprovació de les certificacions 1a, 2a, 3a i 4a de l’obra “Reforçament de punts de recollida de
pluvials als carrers de Pere Amorós, de Gabriel Garau Caselles, de Santa Margalida, plaça del
Conqueridor, carrers de Ciutat i Batlessa i noves xarxes fecals al carrer de Gabriel Garau Caselles
(Artà)”.
6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals PSOE, El PI–
Proposta per les Illes i AA [UIA i PP s’adhereixen a la moció], per adherir-se a la Xarxa
d’Entitats Locals per desenvolupar els ODS de l’Agenda 2030 de la FEMP
El batle explica la proposta, que, copiada literalment, diu:
<<EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Agenda 2030 dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS), aprovada per l’Assemblea
General de les Nacions Unides el 25 de setembre de 2015, s’ha convertit en la primera agenda
internacional aprovada per aquest organisme que integra aspectes socials, culturals, econòmics i
ambientals en àmbit global.
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Cinc anys després de la seva adopció, l’Agenda constitueix una fita fonamental per afrontar els
grans reptes del nostre temps: posar fi a la pobresa, reduir la desigualtat, aprofundir en la igualtat de
gènere, atallar l’emergència climàtica i garantir unes millors condicions laborals en els països que
l’adoptin.
Transcorreguts aquests cinc anys, cal que valorem el treball realitzat fins ara, però també que
reconeguem que només tenim una dècada per davant i que necessitam aprofundir en les nostres
accions si volem complir amb l’Agenda 2030.
L’Ajuntament d’Artà és membre de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (d’ara
endavant, FEMP).
La FEMP ha estat inclosa en el Pla d’acció d’Espanya per a la implementació de l’Agenda 2030,
com a institució palanca en l’impuls de l’Agenda 2030.
El passat 21 de setembre de 2019, en el XII Ple de la FEMP, es va renovar el compromís d’integrar
els ODS a les ciutats i els territoris, a través de la Declaració específica en favor de l’Agenda 2030 i
els objectius de desenvolupament sostenible. A la vegada, la Junta de Govern de la FEMP va
aprovar el 26 de novembre de 2019 la creació de la Xarxa d’Entitats Locals per desenvolupar els
ODS de l’Agenda 2030.
Aquesta Xarxa es constituirà amb les entitats locals que es comprometin a implementar els ODS de
l’Agenda 2030 de manera transversal en les polítiques públiques municipals. El seu principal
objectiu serà afavorir la coordinació d’actuacions entre les entitats locals permetent aconseguir
millors resultats en la implementació de l’Agenda 2030 en els municipis, a través de la localització i
desenvolupament dels ODS en l’àmbit local.
La Xarxa serà l’instrument que oferirà eines a les entitats locals perquè aconsegueixin els seus
objectius, oferint pautes, informació i propostes d’actuació per fer front a la crisi provocada per la
Covid-19.
Però aquest camí només l’aconseguirem recórrer si comptam amb el paper fonamental dels
ajuntaments, la labor dels quals és clau per a la implementació de l’Agenda 2030 atesa la seva
proximitat a la ciutadania.
L’Agenda 2030 suposa apostar per una educació i una sanitat de qualitat, per unes ciutats i pobles
sostenibles, per una mobilitat i una economia respectuosa amb el nostre entorn natural.
Els objectius de la Xarxa són els següents:
- Promoure el coneixement, la sensibilització i la implantació dels ODS de l’Agenda 2030 en les
entitats locals, mitjançant l’enfortiment institucional i la implicació dels diferents actors locals.
- Enfortir i legitimar el paper estratègic que juguen les autoritats locals en el desenvolupament de
l’Agenda 2030 de cara a aconseguir la millor incidència política, promovent el treball en xarxa i la
cerca d’aliances que impulsin polítiques de cohesió en àmbit local i una adequada articulació
multinivell (central, autonòmica i local) i multiactor per a la construcció i implementació de
l’Agenda 2030 en àmbit local.
- Actuar com a fòrum d’intercanvi i experiències entre les entitats locals que integren la Xarxa.
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- Oferir serveis d’assessorament i assistència per als seus membres, formació de tècnics i la mútua
cooperació entre les autoritats de les entitats locals en la implementació dels ODS de l’Agenda
2030.
- Treballar, amb les entitats locals, línies d’actuació concretes després de la crisi provocada per la
Covid-19 atesa una resposta alineada amb l’Agenda 2030.
Per tot això, els grups municipals PSOE, El PI–Proposta per les Illes i AA de l’Ajuntament d’Artà
presenten al Ple, perquè els consideri i accepti si s’escau, els següents
ACORDS
1. 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).
2. Instar la Batlia a realitzar els tràmits oportuns per a aquesta adhesió.
3. Instar el Govern local a iniciar els treballs per aprovar un pla d’actuació o estratègia local en el
qual s’elabori una anàlisi de situació i un pla de localització i implementació dels ODS de l’Agenda
2030.>>
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, demana adherir-se a la moció.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que considera que és una moció interessant. Demana adherir-se
a la moció.
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat:
1. 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).
2. Instar la Batlia a realitzar els tràmits oportuns per a aquesta adhesió.
3. Instar el Govern local a iniciar els treballs per aprovar un pla d’actuació o estratègia local en el
qual s’elabori una anàlisi de situació i un pla de localització i implementació dels ODS de l’Agenda
2030.
7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’AA, PSOE i El PI–
Proposta per les Illes [UIA s’adhereix a la moció] en relació a les àrees recreatives de les
finques públiques propietat del Govern al terme municipal d’Artà que, segons s’estableix a la
Llei 2/2020 (“Llei Covid”), es preveu que realitzi l’Institut Balear de la Natura (IBANAT)
La portaveu d’El PI, Sra. Sureda, demana disculpes en nom de la portaveu d’AA, Sra. Comas, la
qual havia d’explicar la moció i no ha pogut estar present a la sessió per motius personals.
La portaveu d’El PI, Sra. Sureda, explica la moció, que, copiada literalment, diu:
<<EXPOSAM:
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Vista la Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de
l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques
de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la Covid-19 (en endavant, Llei
Covid), on la disposició addicional 5a preveu la creació per part de l’IBANAT, així com la seva
gestió, d’un seguit d’equipaments recreatius com a infraestructures d’ús públic destinades al gaudi i
l’esbarjo de la ciutadania de les Illes Balears al medi natural, molts dels quals estan ubicats a les
finques públiques propietat del Govern al nostre terme municipal (vegeu l’annex 1, mapes que
acompanyen la disposició addicional cinquena).
Vist que aquesta Llei estableix també a la disposició 5a, als punts 3r, 4t i 5è, que:
“3. Els equipaments recreatius gestionats per l’IBANAT que figuren en l’annex 1 d’aquesta llei
quedaran exempts de llicència d’activitat. No Obstant això hauran de complir els plans especials
d’ANEI, plans de gestió de Xarxa Natura, PORN o PRUG d’espais naturals protegits o qualsevol
instrument anàleg de conservació de la natura. Així mateix, per a l’adopció dels actes administratius
que en regulin l’ús i les activitats, caldrà demanar informes sectorials preceptius que escaiguin.
4. Les actuacions de manteniment i millora en aquests equipaments recreatius han de ser en tot cas
considerades actuacions pròpies de gestió de la infraestructura, i no quedaran subjectes a la
tramitació de la llicència municipal.
5. Per dur a terme les actuacions previstes en els punts 3 i 4 anteriors, l’IBANAT haurà de
sol·licitar l’informe preceptiu a l’ajuntament corresponent. L’informe s’haurà d’emetre en el termini
d’un mes. Si no s’ha emès en el termini esmentat l’informe es considerarà favorable.”
Vist que la totalitat de les finques públiques propietat del Govern de les Illes es troben incorporades
al lloc d’importància comunitària (LIC) i zona d’especial protecció de les aus (ZEPA) Muntanyes
d’Artà (ES0000227), que no compten encara amb els corresponents i obligatoris plans de gestió
aprovats.
Vistes les diferents mocions aprovades per aquest Ple, l’any 1999 i el passat 2016, d’instància al
Govern de les Illes reclamant que “es redacti d’un pla d’ordenació de recursos naturals (PORN) a la
serra de Llevant; que es recuperi l’abast del Parc Natural de Llevant, al terme municipal d’Artà, a la
seva extensió de 200 i que inclogui, com a mínim, la seva extensió al LIC Muntanyes d’Artà; i que
es comprometin tots els mitjans indispensables per dotar el Parc Natural de Llevant dels
instruments necessaris per a una gestió adequada, confluint amb les eines que ja són d’obligatori
compliment per part de la UE, com ara els plans de gestió dels LIC”.
Vist que als darrers anys i, especialment, als anys 2019 i 2020, l’afluència d’excursionistes i
visitants als espais naturals protegits del nostre municipi s’ha vist disparada, de manera especial a
indrets propers a la mar i fràgils, com ara Caloscamps, a la finca des Canons, na Clara, es Caló,
camí de l’Ermita de Betlem, per centrar-nos només en la zona propera a la finca pública des
Canons.
Vist el comunicat emès per la Conselleria de Medi Ambient i Territori el passat dia 5 de desembre,
amb què s’anunciaven “actuacions que s’estan duent a terme des de l’IBANAT per a habilitar la
zona d’acampada a la finca pública. Així, aquesta nova instal·lació permetrà un màxim de 250
persones i comptarà amb una zona amb bancs, taules i fogons, a més d’altres equipaments
recreatius. Tant l’espai d’acampada com el recreatiu, comptaran amb zones adaptades per a
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persones amb mobilitat reduïda. A més, hi haurà lavabos i dutxes, a banda de dues instal·lacions de
fusta que serviran com a recepció i magatzem de llenya. Energèticament, la zona d’acampada
funcionarà de forma autosuficient i amb energia renovable”.
Vista la reacció popular contrària a aquest nou equipament recreatiu, a partir de la publicació al
diari Última Hora dia 16 de desembre, materialitzada en diferents recollides de signatures (com ara,
“¡No instale un camping en la reserva natural de Llevant!” o “No ens toqueu es Canons” que, en
poques hores, varen signar ja gairebé un milenar de persones).
Vist que, a la mateixa finca des Canons, la Llei Covid hi preveu, així mateix, l’habilitació d’una
àrea d’aparcament que ocuparia una zona de 10.500 metres quadrats, aparcament que ha d’afegir
necessàriament més pressió humana a la ja existent.
Vist el comunicat emès pel Grup d’Ornitologia Balear dia 21 de desembre, que feim nostre en la
seva integritat, incloent-hi les reclamacions al Govern, i que reproduïm a continuació:
“El GOB considera inadequades les dues zones d’acampada projectades per Medi Ambient a Artà.
Implicaran un important increment de la pressió d’ús públic a dues zones on no s’ha avaluat la
capacitat de càrrega ni l’impacte d’aquestes instal·lacions.
La Conselleria de Medi Ambient i Territori va anunciar la setmana passada que el proper estiu
estarà habilitada una nova zona d’acampada a la finca artanenca des Canons. La capacitat prevista
és de 250 persones, i comptarà amb els equipaments, instal·lacions i serveis necessaris.
Aquest projecte deriva de la Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a
l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions
públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la Covid-19 (en
endavant, Llei Covid). Aquesta Llei preveu, a la disposició addicional cinquena, que una sèrie
d’equipaments recreatius gestionats per l’IBANAT no requeriran llicència d’activitat. Entre ells es
troben refugis, àrees recreatives, zones d’acampada i aparcaments, entre d’altres instal·lacions.
Pel que fa a les zones d’acampada, a part de les tres ja existents a l’entorn de Lluc (es Pixarells, sa
Font Coberta i Marjanor), en planteja dues de noves a Artà, a les finques des Canons i s’Alqueria
Vella.
La zona projectada a es Canons ocuparia 13.500 metres quadrats i s’ubicaria entre les cases des
Canons i la carretera de Betlem, a una zona antigament conrada i ara coberta per garriga i pinar. La
zona d’acampada duria associada una àrea d’aparcament, situada a l’altre costat de la carretera, i
que ocuparia una zona de 10.500 metres quadrats que tal com s’han grafiat s’estenen sobre garriga
amb pinar i també sobre vials de l’avortada urbanització des Canons.
La proximitat a la mar i la facilitat d’accés, precisament destacades per responsables de la CMAT
durant la seva visita a la zona, consideram que són factors de risc per a aquest espai natural, que
previsiblement patirà problemes de massificació i de gestió de l’ús públic si el projecte va endavant.
Actualment no existeix cap altra zona d’acampada litoral a Mallorca, pel que ja es pot imaginar que
el seu ús serà ben intens. A això li hem d’afegir l’impacte de l’aparcament associat, que a més de
ser utilitzat pels senderistes que ja hi aparquen actualment haurà de donar cabuda a aquesta nova
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necessitat, i per tant haurà de tenir capacitat per a més de 150 cotxes.
La segona àrea d’acampada prevista se situaria a la finca de s’Alqueria Vella, on actualment
s’ubica el centre de visitants del Parc Natural de la Península de Llevant. La capacitat prevista per a
aquesta altra zona d’acampada no ha estat declarada per part de la CMAT, però tal com apareix a
l’annex de la Llei Covid s’estendria sobre 13.836 metres quadrats de zona de conreus. En aquest
segon cas, la Llei no preveu cap aparcament associat, suposam que perquè ja existeix un
aparcament vora en centre de visitants. Però s’ha de tenir en compte que l’actual aparcament ja
queda ple els caps de setmana només amb els cotxes dels senderistes. Consideram que preveure
aquesta nova zona d’acampada a un indret sense capacitat per acollir més vehicles demostra una
greu manca de previsió i apunta, igual que en el cas anterior, a una insuficient reflexió prèvia sobre
els efectes de les noves instal·lacions projectades.
La Llei Covid estableix que els equipaments disposats “hauran de complir els plans especials
d’ANEI, plans de gestió de Xarxa Natura, PORN o PRUG d’espais naturals protegits o qualsevol
instrument anàleg de conservació de la natura”. El Pla de gestió Natura 2000 Muntanyes d’Artà
(que afectaria les dues zones) encara no existeix, tot i que el termini que va establir la Comissió
Europea per disposar d’ell va finalitzar el 2012 (aquesta situació és compartida amb la resta
d’espais Natura 2000 que encara no tenen pla de gestió aprovat, que lamentablement són bastants).
El Parc Natural de la Península de Llevant es troba des de l’abril de 2019 en procés d’ampliació i de
redacció d’un nou PORN. Així, sembla bastant irresponsable preveure noves instal·lacions d’ús
públic de magnitud i impacte molt rellevant quan no es disposa prèviament dels corresponents
instruments de planificació (PORN i Pla de gestió Natura 2000) que estableixin les necessitats
d’equipament del parc natural i defineixin les seves característiques atenent a la capacitat de càrrega
de l’espai i a la salvaguarda dels valors naturals que es podrien veure afectats.
Davant això, instam la Conselleria de Medi Ambient i Territori a:
- Descartar les dues zones d’acampada d’Artà tal com estan previstes a la Llei Covid i paralitzar
qualsevol intervenció sobre les zones on s’havien projectat.
- Impulsar amb la urgència requerida el nou PORN de la Península de Llevant i el Pla de gestió
Natura 2000 de les Muntanyes d’Artà.
- Definir les futures instal·lacions d’ús públic en funció dels criteris establerts als documents de
planificació esmentats, i no fer-ho prèviament com ens trobam en aquest cas. Una vegada que
s’hagin proposat als documents de planificació, acordar prèviament les noves instal·lacions amb
l’ajuntament, al que tanmateix s’haurà de demanar informe segons el que disposa la Llei Covid, i
que en el cas d’Artà sempre ha destacat pel seu impuls a la protecció i gestió sostenible dels seus
espais naturals.
Per aquests motius, proposam els següents
ACORDS
1. Tal com marca l’acord del Consell de Govern de 12 d’abril de 2019, d’inici de procediment
d’elaboració del Pla de recursos naturals de la Península de Llevant i d’ampliació del Parc Natural
de la Península de Llevant, instar la Conselleria de Medi Ambient i Territori a incloure la finca
pública des Canons en el Parc Natural de Llevant, així com impulsar, amb la urgència requerida i
amb la participació ciutadana i el consens de l’Ajuntament d’Artà, el nou PORN de la Península de
Llevant i el Pla de gestió Natura 2000 de les Muntanyes d’Artà.
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2. Mentre no estigui redactada aquesta documentació, descartar la zona d’acampada des Canons i
l’aparcament associat, tal com estan previstos a la Llei 2/2020, i paralitzar qualsevol intervenció
sobre les zones on s’havien projectat.
3. Proposar que la zona d’aparcament es limiti a una zona d’uns 2.500 metres quadrats i sempre
situat vora la carretera, a la zona que ja està degradada.
4. Per tal de definir les futures instal·lacions d’ús públic que s’hagin d’ubicar a es Canons i a la
resta dels espais naturals protegits del nostre municipi, tenir en compte els criteris establerts en els
documents de planificació.
5. Tot i que la propietat de la finca és de la comunitat autònoma, instar perquè es consensuïn amb
l’Ajuntament d’Artà, com a part interessada, i sempre sobre la base de la preceptiva planificació i
ordenació de l’espai natural, les futures actuacions que la Conselleria hi prevegi desenvolupar.
6. Instar perquè també es tenguin en compte, dins aquesta planificació, tant el refugi que hi ha
projectat a la Llei 2/2020 com les cases que l’Ajuntament d’Artà té cedides i que aquest empra en
moltes ocasions com a zona d’acampada.
7. Instar perquè els acords als quals puguin arribar l’Ajuntament d’Artà i la Conselleria de Medi
Ambient es reflecteixin en els instruments jurídics pertinents.
8. Remetre aquest acord a la Conselleria de Medi Ambient i Territori.>>
La regidora d’UIA, Sra. Pastor, dona les gràcies per haver pogut consensuar aquesta moció.
Considera que és molt important que aquest tema es dugui endavant. Dona les gràcies a la gent que
s’ha mobilitzat i opina que és una victòria de tota la gent.
La portaveu d’El PI, Sra. Sureda, diu que, com a ajuntament, estan contents de la cessió que es va
fer en aquell moment. Diu que ja hi ha un espai d’acampada. Considera que, en relació al tema de
crear altres espais, s’han de fer informes d’impacte ambiental, de càrrega, d’incendis, en definitiva,
tots els informes preceptius necessaris. Remarca la coordinació entre l’Ajuntament i la Conselleria
de Medi Ambient i diu que és necessari un consens entre les propietats privades i l’Ajuntament.
Com a grup municipal, diu que és conscient que la finca és propietat del Govern balear.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que la Conselleria de Medi Ambient publicà en el BOIB que
faria una zona d’aparcament i d’acampada en es Canons sense modificar la seva capacitat. Diu que
pensa diferent d’altres grups municipals, perquè creu que hi ha molta de gent que vol anar a
acampar i no pot anar-hi. Opina que és una finca amb molts de metres quadrats, on hi pot haver un
aparcament regulat i on podrien anar les persones discapacitades. El Sr. Lliteras diu que la
Llei 2/2020, de 15 d’octubre, va ser publicada en el BOIB fora demanar res a l’Ajuntament, on es
preveu la construcció d’un aparcament i d’un lloc d’acampada de fusta regulat per l’IBANAT. La
Conselleria de Medi Ambient anuncià que el proper estiu estaria habilitada una zona d’acampada a
es Canons. Diu que l’Ajuntament d’Artà no està d’acord amb el Govern balear. Finalment, el
Sr. Lliteras, diu que, en el plenari del mes de juliol, demanarà la dimissió del conseller de Medi
Ambient si no s’ha duit a terme el tema de es Canons.
El batle dona les gràcies a totes les formacions polítiques per haver arribat a un acord. Considera
important l’esforç d’anar a xerrar amb col·lectius per saber d’altres visions sobre el tema. Diu que
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tots defensen una planificació i ordenació de la zona i explica que ningú diu que no a una zona
d’acampada, sinó que aquesta zona d’acampada estigui ordenada.
[A les 18.45 hores, la portaveu d’AA, Sra. Comas, s’incorpora a la sessió.]
El batle diu que s’ha explicat molt bé la moció. Considera que s’ha de parlar en positiu, que no són
incompatibles les estades ordenades, controlades. Opina que les postures del PP generen certa
situació d’inseguretat jurídica per la Llei Covid. Demana el PORN i el Pla de gestió.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que avui no demana la dimissió del conseller de Medi Ambient,
que la demanarà en el plenari del mes de juliol si aquest tema queda aturat, perquè, segons ell,
aquestes equivocacions se xerren abans. Opina que hi ha molta de gent que agrairia poder anar
tranquil·lament a una zona d’acampada. Diu que el portaveu del PP no va anar a la Junta de
Portaveus perquè no el varen convidar.
La portaveu d’El PI, Sra. Sureda, diu que el seu grup està a l’oposició en el Parlament i que està a
l’Equip de Govern municipal de l’Ajuntament d’Artà, que varen fer una junta de portaveus en la
qual varen arribar a uns acords que es varen traslladar al conseller de Medi Ambient.
La regidora d’UIA, Sra. Pastor, diu que UIA forma part del partit Més per Mallorca, que, en un
principi ja varen dir que no estaven a favor del projecte. Entén que la Conselleria de Medi Ambient,
si hi ha un desacord popular, rectifiqui les seves actuacions i, això, opina la Sra. Pastor, no és motiu
per demanar la dimissió del conseller, sinó d’aplaudir-ho.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que només demanarà la dimissió si el conseller de Medi
Ambient no fa res respecte de la declaració de la llei publicada en el BOIB.
La portaveu d’AA, Sra. Comas, afegeix que espera que la bona voluntat amb el conseller de Medi
Ambient quedi de manifest amb la redacció del PORN, que reiteradament ha demanat l’Ajuntament
d’Artà.
Tot seguit, els reunits acorden, per 12 vots a favor (PSOE, PI, AA i UIA) i 1 vot en contra (PP):
1. Tal com marca l’acord del Consell de Govern de 12 d’abril de 2019, d’inici de procediment
d’elaboració del Pla de recursos naturals de la Península de Llevant i d’ampliació del Parc Natural
de la Península de Llevant, instar la Conselleria de Medi Ambient i Territori a incloure la finca
pública des Canons en el Parc Natural de Llevant, així com impulsar, amb la urgència requerida i
amb la participació ciutadana i el consens de l’Ajuntament d’Artà, el nou PORN de la Península de
Llevant i el Pla de gestió Natura 2000 de les Muntanyes d’Artà.
2. Mentre no estigui redactada aquesta documentació, descartar la zona d’acampada des Canons i
l’aparcament associat, tal com estan previstos a la Llei 2/2020, i paralitzar qualsevol intervenció
sobre les zones on s’havien projectat.
3. Proposar que la zona d’aparcament es limiti a una zona d’uns 2.500 metres quadrats i sempre
situat vora la carretera, a la zona que ja està degradada.
4. Per tal de definir les futures instal·lacions d’ús públic que s’hagin d’ubicar a es Canons i a la
resta dels espais naturals protegits del nostre municipi, tenir en compte els criteris establerts en els
documents de planificació.
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5. Tot i que la propietat de la finca és de la comunitat autònoma, instar perquè es consensuïn amb
l’Ajuntament d’Artà, com a part interessada, i sempre sobre la base de la preceptiva planificació i
ordenació de l’espai natural, les futures actuacions que la Conselleria hi prevegi desenvolupar.
6. Instar perquè també es tenguin en compte, dins aquesta planificació, tant el refugi que hi ha
projectat a la Llei 2/2020 com les cases que l’Ajuntament d’Artà té cedides i que aquest empra en
moltes ocasions com a zona d’acampada.
7. Instar perquè els acords als quals puguin arribar l’Ajuntament d’Artà i la Conselleria de Medi
Ambient es reflecteixin en els instruments jurídics pertinents.
8. Remetre aquest acord a la Conselleria de Medi Ambient i Territori.
8. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de novembre i desembre de
2020
A continuació, es dona compte de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de novembre i
desembre de 2020.
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, demana un explicació sobre el Decret 1380/2020, criteris per
donar un complement de productivitat.
El batle explica que ha volgut reconèixer la feina feta als treballadors i treballadores municipals que
han estat a primera línia. Diu que el personal dels Serveis Socials encara tenen moltíssima feina. A
més, comenta el tema del personal de la Brigada Municipal d’Obres i el de Neteja, que formava part
dels serveis essencials i que no podien teletreballar i que han estat a primera línia.
Seguidament, els reunits, per assentiment unànime, es donen per assabentats.
A continuació, el regidor d’UIA, Sr. Alzamora, vol donar l’enhorabona pel comportament de la
ciutadania per les festes de Sant Antoni.
El batle dona els molts d’anys a dues persones del municipi que compleixen 100 i 101 anys.
9. Precs i preguntes
La secretària informa que el PP ha presentat un escrit de precs i preguntes, el qual es llegeix a
continuació.
PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL PP
1. Ens poden dir si han contractat una nova persona al Teatre Municipal? En cas afirmatiu, quines
funcions té?
Resposta: No, el que tenim és un jove que fa pràctiques.
2. Ens poden informar sobre les proves de l’aigua de la depuradora d’Artà que es vessa al Torrent
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des Millac?
Resposta: No hem fet les consultes a Medi Ambient.
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, esperam prest poder-ho fer.
4. Ens poden dir quan es posarà en funcionament l’edifici del Mercat Municipal?
Resposta: Dins el mes de febrer. Ara s’estan fent algunes cosetes, com posar els vinils a les portes,
anivellar les portes, posar miralls als banys, etc.
5. Ens poden informar quin temps es tarda de mitjana en aquests moments en resoldre les llicències
d’obra major des del moment de la seva sol·licitud?
Resposta: És molt difícil fer una mitjana, però li puc assegurar que feim tot el possible perquè els
informes surtin al més aviat possible.
6. Ens poden informar sobre la situació de l’escoleta de 0-3 anys?
Resposta: Hem contractat una empresa externa per elaborar els estudis econòmics i a partir d’aquí
tornar treure els plecs. Ens han demanant una sèrie de documentació i la preparam per poder enviarli i fer l’estudi al més aviat possible.
7. Ens poden dir si s’ha fet l’estudi de seguretat del nou accés que s’ha ubicat sobre la síquia? I ens
poden dir quin ha estat el cost de les barreres?
Resposta: De moment el pas està tancat. M’ha estat impossible xerrar amb els tècnics de la casa,
perquè tenien reunions programades. Aquest projecte el va desenvolupar el tècnic de Medi
Ambient, que ja no fa feina amb nosaltres, per aprofitar una subvenció. Les barreres costaren
6.521,88 €
8. Ens poden dir el motiu o els motius pels quals el Museu Regional està tancat?
Resposta: Com cada any, el Museu d’Artà es tanca per vacances del personal. Es va decidir, ja fa
estona, tancar el mes de gener, perquè era quan hi havia menys visites al Museu.
9. Ens poden informar sobre la incidència de la Covid-19 tant a Artà com a la Colònia de Sant Pere?
Resposta: Divendres teníem 32 casos positius a Artà i cap a la Colònia de Sant Pere, segons les
dades del PAC.
10. Ens poden dir si durant l’any 2020 i el que duim d’aquest algun o alguns nouvinguts han
demanat ajudes per tornar al seu país?
Resposta: Sí, tres famílies han demanat informació per tornar al seu país. Des dels Serveis Socials
es deriven a Creu Roja, entitat que té un programa específic de retorn. Sabem que una d’aquestes
família ha tornat al seu país.
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11. Ens poden informar sobre si hi ha molta demanda d’habitatges de protecció oficial a Artà i si
n’hi ha a la Colònia de Sant Pere? En cas afirmatiu, s’ha plantejat aquest Equip de Govern de ferne? I si l’Ajuntament té solars per edificar-ne?
Resposta: No tenim accés directe a la informació de l’IBAVI sobre la demanda d’habitatges de
protecció oficial a Artà, però podem demanar-la. Sí que tenim molta gent amb problemes per fer
front al pagament del lloguer i de la hipoteca de ca seva.
Ens hem plantejat comprar sòl per poder fer-ne, ja que l’Ajuntament no té sòl per posar-lo a
disposició de la Conselleria d’Habitatge perquè se’n facin.
12. Ens poden dir si té previst aquest Equip de Govern donar ajudes al sector de la restauració (bars
i restaurants) que el Govern balear ha ordenat tancar fins a nova ordre?
Resposta: Sí, demà surt el BOIB i explicarà amb més detall com s’aportaran els diners als
ajuntaments de manera compartida per ajudar el sector empresarial. En concret, per a bars i
restaurants, aquesta setmana posam en marxa una campanya de suport als que fan menjar per endur,
amb uns sortejos per potenciar les compres (aquí hi haurà una partida d’uns 5.000 €). Tornarem fer
un decret pel no cobrar l’ocupació de via pública almanco fins al 30 de juny de 2021.
També preparam una campanya de vals descompte per utilitzar a bars i restaurants a partir del 15 de
febrer (o bé quan puguin obrir) i fins a final de març (d’uns 25.000 € més). Aquí, hi podem afegir
una partida (de 25.000 €) d’ajudes directes a totes les empreses que varen haver de tancar el 13 de
gener. En aquesta partida, hi analitzam poder donar unes ajudes per bonificar els fems i
clavegueram, però estam estudiant de quina quantitat podem parlar i esperam a veure si el govern
també farà aportacions. Això demà ho sabrem.
Tot i que només em demana per bars i restaurants, també li inform que es farà una altra campanya
de vals per als comerços, des del 15 de febrer fins al 31 de març (de 25.000 €.). Totes aquestes
campanyes m’agradaria comentar-les a una junta de portaveus aquesta mateixa setmana, són un
esborrany exposat a Artà Empresarial i pendent del BOIB de demà; per tant, no us don les quantitats
tancades, però parlam d’un mínim de 80.000 €.
13. Ens pot informar aquest Equip de Govern de com es du a terme el manteniment i la neteja dels
parcs infantils de tot el municipi, i del seguiment dels protocols Covid?
Resposta: Els parcs infantils es fan nets, com a mínim, un pic cada dia, o per personal de neteja o
per personal propi.
14. Per les festes de Sant Antoni s’ha editat un llibre sobre la festa per explicar i fer arribar als
infants el sentiment de la mateixa. Ens poden informar sobre quants d’exemplars s’han editat? Quin
cost ha tengut? I si ha arribat a tothom?
Resposta: 1.060 llibres i s’han distribuït entre les escoletes i els nins i nines de 3 a 12 anys d’Artà i
de la Colònia. L’import total és de 10.716,16 €. Ja es va preveure al pressupost de 2021 i es va dotar
a Cultura d’aquesta quantitat en sacrifici de la partida de Sant Antoni.
15. Ens poden dir o informar sobre quan es farà manteniment al municipi, ja que hi ha llocs on
falten fanals o estan espenyats, com és el cas del fanal de davant el Bar Na Caragol o la de davant
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del taller de can Joaquín, entre d’altres. Així mateix, hi ha senyals romputs o tirats a terra, com és el
cas del carrer de Maria Ignasià Morell i Font dels Olors, entre d’altres?
Resposta: El manteniment del poble es fa a diari pel personal de la Brigada, però li he de reconèixer
que hi ha aquests punts i d’altres on fa falta fer una passa més. Un dels motius pels quals pot fallar
el manteniment és per la quantitat de baixes que tenim en aquesta àrea de l’Ajuntament.
16. Ens poden informar sobre el tipus de seguiment, en cas que n’hi hagi, de les persones que duen
a terme el programa Activa Artà?
Resposta: El programa és Impulsam Artà i, per suposat, que se’n fa el seguiment des dels Serveis
Socials. És la treballadora social d’atenció primària qui deriva les persones usuàries al programa i
qui fa el seguiment de la situació de la família. La treballadora social de serveis comunitaris es
reuneix amb les persones que fan el programa i amb personal tècnic municipal de referència per tal
de fer el seguiment del dia a dia i recollir la informació d’assistència, evolució de les persones dins
el programa i també s’encarrega de la part formativa.
17. Ens poden dir si se’ls ha fet arribar o si se’ls ha informat de queixes sobre el Centre de Salut
Nuredduna d’Artà?
Resposta: Sí, tenim constància d’algunes queixes i els he traslladat al coordinador del Centre de
Salut.
Acords
1. Acordar, per unanimitat, essent tretze el nombre legal de membres del consistori i tretze els
assistents, aprovar l’acta de la sessió de 30 de novembre de 2020.
2. Acordar, per unanimitat, la qual cosa suposa el vot de la majoria absoluta legal requerida per a
aquest tipus d’acords per l’article 47.2.ll de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i per l’article 94.3.m de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local
de les Illes Balears:
2.1. Aprovar inicialment la modificació puntual 3a de les Normes subsidiàries de planejament del
terme municipal d’Artà, consistent en l’ampliació del sistema general (EDAR Colònia de Sant
Pere) a una superfície de 5.954 m2, d’acord amb la documentació elaborada per l’empresa GAAT,
Gabinet d’Anàlisi Ambiental i Territorial, en data 28 de desembre de 2018.
2.2. Sotmetre a informació pública la documentació corresponent a l’aprovació inicial de la
Modificació puntual 3a de les Normes subsidiàries de planejament terme municipal d’Artà:
ampliació del sistema general EDAR Colònia de Sant Pere, juntament amb el seu Estudi ambiental
estratègic, per un termini de 45 dies hàbils, anunciant l’acord en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, en un dels diaris de major difusió de les Illes Balears i en la seu electrònica de
l’Ajuntament d’Artà.
2.3. Sol·licitar informe a les següents administracions afectades per la modificació puntual:
- Direcció General de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern
de les Illes Balears.
- Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA) de la Conselleria de Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears.
- Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient i Territori
del Govern de les Illes Balears.
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- Departament del Territori del Consell de Mallorca.
- Departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca.
- Direcció Insular de Patrimoni del Consell de Mallorca.
- Demarcació de Costes a les Illes Balears del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte
Demogràfic.
2.4. Comunicar personalment l’acord d’aprovació als propietaris afectats, José María Gelabert
Vicens i Juan Luis Gelabert Vicens, propietaris de la parcel·la amb referència cadastral
07006A003000070000IH.
3. Acordar, per unanimitat:
3.1. Aprovar el registre d’activitats de tractament de l’Ajuntament d’Artà, de conformitat amb el
que estableix l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 de abril,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades.
3.2. Publicar el registre d’activitats de tractament en el portal de transparència de l’Ajuntament
d’Artà, d’acord amb l’article 6 bis de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació i bon govern.
4. Acordar, per 11 vots a favor (PSOE, PI, AA i UIA) i 1 abstenció (PP):
4.1. Canviar les característiques dels llocs de treball d’enginyer/a industrial interí/ina de programa
de l’Ajuntament d’Artà, de tècnic/a esportiu/iva interí/ina de programa de l’Ajuntament d’Artà i de
tècnic/a de medi ambient interí/ina de programa, els quals passen a ser llocs d’estructura i a
denominar-se “enginyer/a industrial”, “tècnic/a d’esports” i “tècnic/a de medi ambient”.
4.2. Aprovar les noves fitxes: “enginyer/a industrial”, “tècnic/a d’esports” i “tècnic/a de medi
ambient”.
4.3. Publicar aquest acord en el BOIB.
4.4. Trametre aquest acord al Departament de Recursos Humans i a la representació sindical.
5. Acordar, per 8 vots a favor (PSOE i PI) i 4 abstencions (UIA i PP), ratificar els acords adoptats
per la Junta de Govern Local a la sessió de 17 de desembre de 2020 referents a l’aprovació de les
certificacions 1a, 2a, 3a i 4a de l’obra “Reforçament de punts de recollida de pluvials als carrers de
Pere Amorós, de Gabriel Garau Caselles, de Santa Margalida, plaça del Conqueridor, carrers de
Ciutat i Batlessa i noves xarxes fecals al carrer de Gabriel Garau Caselles (Artà)”.
6. Acordar, per unanimitat:
6.1. 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).
6.2. Instar la Batlia a realitzar els tràmits oportuns per a aquesta adhesió.
6.3. Instar el Govern local a iniciar els treballs per aprovar un pla d’actuació o estratègia local en el
qual s’elabori una anàlisi de situació i un pla de localització i implementació dels ODS de l’Agenda
2030.
7. Acordar, per 12 vots a favor (PSOE, PI, AA i UIA) i 1 vot en contra (PP):
7.1. Tal com marca l’acord del Consell de Govern de 12 d’abril de 2019, d’inici de procediment
d’elaboració del Pla de recursos naturals de la Península de Llevant i d’ampliació del Parc Natural
de la Península de Llevant, instar la Conselleria de Medi Ambient i Territori a incloure la finca
pública des Canons en el Parc Natural de Llevant, així com impulsar, amb la urgència requerida i
amb la participació ciutadana i el consens de l’Ajuntament d’Artà, el nou PORN de la Península de
Llevant i el Pla de gestió Natura 2000 de les Muntanyes d’Artà.
7.2. Mentre no estigui redactada aquesta documentació, descartar la zona d’acampada des Canons i
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l’aparcament associat, tal com estan previstos a la Llei 2/2020, i paralitzar qualsevol intervenció
sobre les zones on s’havien projectat.
7.3. Proposar que la zona d’aparcament es limiti a una zona d’uns 2.500 metres quadrats i sempre
situat vora la carretera, a la zona que ja està degradada.
7.4. Per tal de definir les futures instal·lacions d’ús públic que s’hagin d’ubicar a es Canons i a la
resta dels espais naturals protegits del nostre municipi, tenir en compte els criteris establerts en els
documents de planificació.
7.5. Tot i que la propietat de la finca és de la comunitat autònoma, instar perquè es consensuïn amb
l’Ajuntament d’Artà, com a part interessada, i sempre sobre la base de la preceptiva planificació i
ordenació de l’espai natural, les futures actuacions que la Conselleria hi prevegi desenvolupar.
7.6. Instar perquè també es tenguin en compte, dins aquesta planificació, tant el refugi que hi ha
projectat a la Llei 2/2020 com les cases que l’Ajuntament d’Artà té cedides i que aquest empra en
moltes ocasions com a zona d’acampada.
7.7. Instar perquè els acords als quals puguin arribar l’Ajuntament d’Artà i la Conselleria de Medi
Ambient es reflecteixin en els instruments jurídics pertinents.
7.8. Remetre aquest acord a la Conselleria de Medi Ambient i Territori.
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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