
ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ 
 
 
Caràcter:  ordinari 
Data:  26 de març de 2018 
Horari:  18 hores 
Lloc:  sala de sessions de l’Ajuntament d’Artà 
 
 
Hi assisteixen: 
Manuel Galán Massanet, batle 
Maria Paula Ginard Vílchez, regidora 
Onofre Serra Vila, regidor 
Bartomeu Gili Nadal,   regidor 
Maria Antònia Sureda Martí, regidora 
Manuel Rocha Barrientos,  regidor 
Ana María Comas Delgado, regidora 
Jaume Alzamora Riera, regidor 
Magdalena Maria Fernández, regidora 
Assumpció Santandreu Ginard, regidora 
Immaculada Moreno Mayal, regidora 
Amalio Arnandis Puig,  regidor 
Juan Lliteras Espinosa,  regidor 
 
Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza, secretària 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 25 de setembre de 2017. 
2. Aprovació, si s’escau, del Pla quinquennal de manteniment i conservació restauració dels jaciments 
de ses Païsses , talaiot de ses Llenques, talaiot de sa Clova des Xot, dolmen de s’Aigua Dolça i 
s’Arenalet de Son Colom. Artà. 2018-2022. 
3. Aprovació, si s’escau, de la modificació de la plantilla de personal per crear una plaça de segona 
activitat de la Policia Local. 
4. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals PSIB–PSOE, El Pi–
Proposta per les Illes i Unió Independents d’Artà, sobre la Llei Montoro, una expressió 
antimunicipalista que nega de forma conscient l’autonomia de les entitats locals. 
5. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’El PI–Proposta per les Illes 
Balears per a la proposta d’al·legacions al document de delimitació provisional de les zones aptes 
per a la comercialització d’estades turístiques en habitatges d’ús residencial. 
6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten el grup municipal d’El PI–Proposta per les Illes 
i el Partit Popular a favor d’un canvi legal que permeti ampliar els habitatges legals en sòl rústic. 
7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’Unió Independents 
d’Artà, PSIB-PSOE, El PI–Proposta per les Illes i Alternativa per Artà, d’adhesió de l’Ajuntament 
d’Artà a la campanya “Per un bon finançament per a les Illes Balears”. 
8. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’Unió Independents 
d’Artà, PSIB–PSOE, El PI–Proposta per les Illes i Alternativa per Artà, de declaració institucional 
per instar el Govern de l’Estat espanyol a mantenir les funcions íntegres dels jutjats de pau. 
9. Aprovació, si s’escau,  de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA per a la creació d’una 
pista de patinatge i d’un espai de creació d’art urbà. 
10. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’El PI–Proposta per les 
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Illes, PSIB–PSOE, Alternativa per Artà i Unió Independents d’Artà, per garantir la revaloració de 
les pensions i un tracte just als nostres pensionistes. 
11. Aprovació, si s’escau, de l’expedient extrajudicial de crèdits 2/2018. 
12. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de febrer de 2018. 
13. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 25 de setembre de 2017 
 
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 27 de 
setembre de 2017, de la qual se n’ha expedit, prèviament, una còpia de l’esborrany a cada regidor 
per al seu coneixement, rectificació d’errades o possible formulació d’al·legacions, si s’escau. 
 
Els reunits acorden, per unanimitat, essent tretze el nombre legal de membres del consistori i tretze 
els assistents, aprovar l’acta de la sessió de 25 de setembre de 2017. 
 
 
2. Aprovació, si s’escau, del Pla quinquennal de manteniment i conservació restauració dels 
jaciments de ses Païsses , talaiot de ses Llenques, talaiot de sa Clova des Xot, dolmen de 
s’Aigua Dolça i l’Arenalet de Son Colom. Artà. 2018-2022 
 
La regidora delegada de les àrees de projectes municipals, medi ambient, patrimoni, serveis socials i 
sanitat, Sra. Comas, explica aquest punt, que, copiat literalment, diu: 
 
<<ANTECEDENTS 
 
1. Dia 4 de maig de 2016 dues tècniques del Servei de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca 
visitaren el poblat talaiòtic de ses Païsses, declarat BIC amb categoria de “Monument” per Decret 
2.563 de 1966. 
 
Aquesta visita tenia l’objectiu específic de fer una valoració del seu estat de conservació actual i 
identificar-ne possibles degradacions per tal de planificar futures intervencions. 
 
Arran d’aquesta inspecció, s’emeté l’Informe sobre l’estat de conservació del jaciment arqueològic 
i proposta d’actuacions urgents (registre d’entrada a l’Ajuntament d’Artà núm. 3.151, de 10 de 
juny de 2016) que, des de la Regidoria de Patrimoni, es pren com a guia de les actuacions 
prioritàries a realitzar vers el jaciment i les principals problemàtiques que s’hi assenyalen. 
 
2. El treball tècnic de l’equip del Servei de Patrimoni Històric del Consell destaca un seguit de 
factors mediambientals i humans que afecten el jaciment, que resumim en els punts següents: 
 
a) Deficiències en el manteniment: principalment, causades per una manca o insuficient intervenció 
sistemàtica de consolidació estructural després de les successives campanyes d’excavació, que fa 
que hi hagi un nombre important de murs en risc de despreniment. 
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b) Riscs derivats de processos naturals: segons apunta l’informe, “les accions de manteniment 
realitzades en anys anteriors; neteja periòdica del jaciment, eliminant la brossa i les restes de 
vegetació morta, han resultat insuficients”. Això, sumat a la manca de consolidació esmentada al 
punt anterior, provoca que hi hagi estructures en perill d’esfondrament. 
c) Planificació de les intervencions: la valoració tècnica apunta a una manca de planificació en les 
intervencions efectuades en els darrers anys i conclou que “El jaciment ha dut una dinàmica de 
campanyes d’excavació sense especial atenció a les tasques de consolidació i restauració (tret de les 
intervencions de puntuals realitzades sobre les restes de les excavacions de Lilliu i les darreres dues 
actuacions de Bernat Font). Entenem que s’ha d’elaborar un pla i la conservació és prioritària.” 
 
3. Després de consulta expressa amb el Departament de Patrimoni del Consell de Mallorca, s’ha 
considerat adient incorporar al Pla els jaciments de sa Canova (talaiot de ses Llenques, talaiot de sa 
Clova des Xot), el dolmen de s’Aigua Dolça i l’Arenalet de Son Colom, a fi de regular i planificar, 
a mitjà i llarg termini, les fases de les intervencions i els criteris de treball als monuments 
arqueològics més destacats del municipi d’Artà. 
 
Per tot això, es formula al Ple de l’Ajuntament la següent 
 
PROPOSTA D’ACORD: 
 
Aprovar el Pla quinquennal de manteniment i conservació restauració dels jaciments de ses Païsses, 
talaiot de ses Llenques, talaiot de sa Clova des Xot, Dolmen de s’Aigua Dolça i s’Arenalet de Son 
Colom 2018-2022.>> 
 
La portaveu d’AA, Sra. Comas, diu que aquest acord s’ha de trametre al Consell de Mallorca. 
 
El regidor d’UIA, Sr. Arnandis, dona l’enhorabona a l’Equip de Govern que ha elaborat el Pla i diu 
que hi votaran a favor. A més, diu que fa uns mesos es varen aprovar, pel Ple, els tràmits per 
catalogar el monument pretalaiòtic de la cova del Turó del Molí de la Colònia de Sant Pere i que no 
es troba inclòs en la moció. Diu que els agradaria que hi formàs part a l’any 2019. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que està d’acord amb el punt i que, per la inversió, poca cosa es 
farà. Finalment, diu que vol fets i no paraules. 
 
La portaveu d’AA, Sra. Comas, diu que no s’inclou el que ha dit el regidor d’UIA, però comenta 
que es posaran a fer feina. També diu, quant a les paraules que ha dit el portaveu del PP, que cada 
any es presenta un projecte al Consell de Mallorca amb la màxima quantia a sol·licitar. 
 
Seguidament, els reunits acorden, per unanimitat, aprovar el Pla quinquennal de manteniment i 
conservació restauració dels jaciments de ses Païsses, talaiot de ses Llenques, talaiot de sa Clova 
des Xot, Dolmen de s’Aigua Dolça i s’Arenalet de Son Colom 2018-2022. 
 
 
3. Aprovació, si s’escau, de la modificació de la plantilla de personal per crear una plaça de 
segona activitat de la Policia Local 
 
El batle explica la proposta, que, copiada literalment, diu:          
   
<<PROPOSTA 
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Vista la sol·licitud de Jeroni Mestre Ginard, amb registre general d’entrada núm. 484, de 
24/01/2018, on demana passar a segona activitat amb destinació. 
 
Vist l’informe del cap de policia de 22/02/2018, on proposa una descripció del lloc de policia local 
en segona activitat. 
 
Vist el certificat de la secretària de la mesa de negociació dels empleats públics de l’Ajuntament 
d’Artà, on certifica “Que la mesa de negociació, en la sessió de data 6 de març de 2018, va adoptar, 
entre d’altres i per unanimitat, l’acord de crear un lloc de feina de Policia Local de segona activitat 
amb les funcions descrites en l’informe del cap de policia presentat a la mesa”. 
 
Vist l’informe jurídic sobre la modificació de la plaça de feina existent d’oficial de policia en una 
plaça de segona activitat, segons el qual: 
 
“PRIMER. La Llei 11/2017, de 20 de desembre, de modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, 
de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, ha incorporat les modalitats de la segona 
activitat per raó d’edat amb destinació i sense destinació, enfront de la situació anterior en què 
només es permetia la situació de segona activitat sense destinació. Es pretén, amb la modificació 
operada, possibilitar que els ajuntaments puguin gaudir del valor afegit que suposa l’experiència i la 
qualificació professional dels membres de les policies locals en arribar a una determinada edat. 

  
SEGON. Pel que fa al pas a la segona activitat per raó d’edat amb destinació, la nova redacció de 
l’article 57 de la Llei 4/2013 permet que el canvi a la situació de segona activitat es produeixi a 
sol·licitud de les persones interessades, sempre que s’hagi estat en una situació activa i prestant 
serveis durant un mínim de quinze anys, cinc dels quals han de ser immediatament anteriors a la 
data de la petició i en complir les següents edats: 
 
a) Escala tècnica: 60 anys. 
b) Escala executiva: 58 anys. 
c) Escala bàsica: 56 anys. 

 
Quant als seus efectes, la segona activitat és una modalitat de la situació administrativa de servei 
actiu dels funcionaris dels cossos de policia local que tenen per objecte fonamental garantir una 
adequada aptitud psicofísica per prestar els serveis amb eficàcia. Durant aquesta situació de segona 
activitat es manté la categoria de la qual el funcionari gaudia en el moment de produir-se el pas a la 
segona activitat i es garanteix, al personal que passi a segona activitat amb destinació, la percepció 
de les retribucions pròpies del lloc de feina efectivament desenvolupades i en tot cas les 
corresponents al seu últim lloc de feina, incloses les actualitzacions (art. 60.4). 

 
TERCER. La Llei 11/2017 ha previst, per atendre les sol·licituds que es produeixin en relació al pas 
a segona activitat per raó d’edat amb destinació, que l’Ajuntament pugui preveure, en la plantilla o 
relació dels llocs de feina, una reserva de places de feina per a aquesta finalitat. 
 
Pel que fa a les places de feina que es poden incloure dins de les esmentades previsions, la 
Llei 11/2017 assenyala que poden estar ubicades en les àrees orgàniques relacionades amb seguretat 
i policia o en qualsevol altra sempre que corresponguin a les funcions i encàrrecs relacionats amb el 
grup de titulació al qual pertany el personal funcionari afectat. 
 
QUART. Que, a l’Ajuntament d’Artà, s’ha presentat una sol·licitud, per l’oficial de policia local 
Jeroni Mestre Ginard, per ocupar una plaça de segona activitat amb destinació, que ha estat 
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informada favorablement pel cap de policia, qui, en l’informe tècnic, ha proposat la modificació de 
la plaça de feina d’oficial de policia, que en l’actualitat ocupa Mestre Ginard, per una altra plaça de 
segona activitat amb destinació a la mateixa categoria. 
 
En l’informe emès s’han apreciat les noves funcions de la plaça de feina, precisant que haurien de 
tenir un caràcter instrumental administratiu, de gestió i assessorament, així com de gestió interna de 
l’àrea de Policia Local, sota la supervisió de la Prefectura. Aquestes funcions inclouen especialment 
l’atenció ciutadana en oficines de la Policia Local o en altres dependències municipals i qualsevol 
altra que estigui d’acord amb la seva categoria, sempre que no impliquin actuacions policials de 
serveis ordinaris. Totes aquestes funcions es desenvolupen en jornada i règim horari igual que la 
resta de funcionaris d’administració general de l’Ajuntament d’Artà. 
 
El canvi de denominació de la plaça de la plantilla i les noves funcions de la fitxa de la plaça de 
feina han estat objecte de negociació, en sessió on s’adoptà, per unanimitat, l’acord de crear una 
plaça de feina de policia local de segona activitat i les funcions corresponents a la nova plaça de 
feina. 

 
CINQUÈ. Que els acords d’aprovació o implantació de les plantilles de personal i relació de places 
de treball, i conseqüentment les seves modificacions, corresponen al Ple de l’Ajuntament en virtut 
del que preveu l’article 22.2.i de la Llei reguladora de les bases de règim local, atribució que no pot 
ser objecte de negociació (art 24). 
 
Per aplicació del que disposen els articles 34 i 37 de l’EBEP, la proposta de modificació haurà de 
ser objecte de negociació prèvia en la respectiva mesa de negociació. Igualment, ha de ser 
informada per la intervenció municipal quan la modificació proposta suposi un increment de 
despesa. 
 
Finalment, una vegada aprovada la plantilla i la relació amb les places de feina, es remetrà còpia a 
l’Administració de l’Estat i, en el seu cas, a la comunitat autònoma respectiva, dins del termini de 
30 dies, sense perjudici de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (art. 127 
del RDL 781/1986). 
 
Conclusió 
 
Per tot això, consider que la modificació d’una de les places de treball existents d’oficial de policia 
en un plaça de segona activitat amb destinació, amb categoria d’oficial de policia, s’ajusta a la 
legalitat vigent i compleix els requisits procedimentals per dur-la a terme; que, igualment, les 
funcions contingudes en la fitxa proposta per a la nova plaça de feina s’ajusten a les previsions de 
l’article 57 de la Llei 4/2013 (en l’actual redacció), per la qual cosa es procedeix a proposar al Ple 
de l’Ajuntament, per la seva aprovació, la modificació de la denominació de la plaça de feina i la 
fitxa corresponent per a la seva feina.” 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
1. Aprovar la modificació d’una de les places de la plantilla del personal municipal d’oficial de 
policia local en un lloc de segona activitat amb destinació, categoria d’oficial de policia. 
 
2. Aprovar la fitxa descriptiva del lloc de treball d’oficial de policia local en segona activitat, tal 
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com consta en l’annex I d’aquest acord.  
 
3. Publicar l’acord de modificació de plantilla de personal en el BOIB durant el termini de quinze 
dies hàbils per a la possible presentació d’al·legacions. 
 
4. Trametre aquest acord a la persona interessada.>> 
 
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, considera que la qüestió procedimental de la sol·licitud i de 
creació de la plaça és correcta. Demana com quedarà la plantilla una vegada feta la modificació. 
 
Se l’informa que només es produirà una modificació en la denominació de la plaça d’oficial de 
policia local. 
 
El Sr. Alzamora també demana sobre el tema del complement específic, tram general.  
 
Se l’informa que hi figurarà el mateix complement que tenen la resta de policies locals. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que està d’acord amb la proposta si s’ha fet segons el que 
estableix la llei. A més, diu que manca personal de policia local i que li preocupa molt, ja que 
considera que manquen efectius al carrer. 
 
El batle explica que el passat dimecres es va incorporar un policia local nou, que el proper mes 
s’incorpora una policia local que estava de baixa per maternitat i que, a més, s’està tramitant un 
procés selectiu per cobrir una plaça de policia local; per tot això, explica el batle, es va decidir 
atendre la sol·licitud formulada. Reconeix que està d’acord amb què es perd un efectiu al carrer i, 
sobretot, amb què es perd el policia tutor. 
 
Seguidament, els reunits acorden, per unanimitat: 
 
1. Aprovar la modificació d’una de les places de la plantilla del personal municipal d’oficial de 
policia local en un lloc de segona activitat amb destinació, categoria d’oficial de policia. 
 
2. Aprovar la fitxa descriptiva del lloc de treball d’oficial de policia local en segona activitat, tal 
com consta en l’annex I d’aquest acord.  
 
3. Publicar l’acord de modificació de plantilla de personal en el BOIB durant el termini de quinze 
dies hàbils per a la possible presentació d’al·legacions. 
 
4. Trametre aquest acord a la persona interessada. 
 
 
4. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals PSIB–PSOE, El PI–
Proposta per les Illes i Unió Independents d’Artà, sobre la Llei Montoro, una expressió 
antimunicipalista que nega de forma conscient l’autonomia de les entitats locals 
 
El batle explica la moció, que, copiada literalment, diu: 
 
<<D’acord i a l’empara del previst en el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals, el Grup Municipal Socialista desitja sotmetre a la consideració del Ple la següent 
Moció. 
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El PSIB-PSOE aposta fermament pel federalisme interior i, per aquest motiu, consideram que els 
consells insulars i els ajuntaments han d’estar dotats d’un finançament just i disposar dels recursos 
necessaris per poder oferir uns serveis públics de qualitat i que responguin a les necessitats de la 
ciutadania de les Illes Balears. 
 
Els i les socialistes de les Illes Balears som una formació política amb una àmplia vocació 
municipalista, que entén els ajuntaments com l’instrument polític més proper a la ciutadania. 
 
Per als socialistes, el paper dels ajuntaments ha de ser el de reconstruir l’estat del benestar, que ha 
estat minvat de forma greu durant els anys de crisi, així com fer front a la recuperació de drets i a la 
prestació de serveis bàsics. En aquest sentit, els municipis són la primera administració que ha de 
prestar serveis més propers a les persones i aquesta proximitat emergeix com un poder capaç 
d’articular les solucions adequades als problemes quotidians de la ciutadania. 
 
A més, els municipis ja no són, en general, aquelles administracions reduïdes a un nombre limitat 
de funcions bàsiques com l’asfalt, l’enllumenat o la neteja de carrers. Els ajuntaments també han de 
portar a terme i garantir els pilars bàsics de l’estat del benestar, com la prestació dels serveis socials, 
la política d’habitatge, la construcció d’escoletes, els centres escolars públics i, en definitiva, 
polítiques que garanteixin a tots i a totes una digna qualitat de vida. 
 
Per aquest motiu, consideram que, en moments de creixement econòmic com l’actual, els recursos 
que els ciutadans i les ciutadanes posen en mans dels ajuntaments han de ser retornats en forma de 
servei públic, de forma que sigui possible la redistribució de la riquesa i es produeixi així un 
creixement econòmic inclusiu. Per això, els socialistes de Balears reclamam que aquests recursos 
econòmics es posin en mans de la ciutadania i no en mans de les entitats financeres. Si les entitats 
locals disposen d’aquests recursos, podran garantir uns millors drets que, en el seu conjunt, 
permetran un sosteniment del creixement econòmic, ja que tots aquests recursos es posaran en 
circulació per la inversió pública que generen.  
 
A diferència d’altres formacions polítiques, creim en la política que resol les problemàtiques 
existents des de la proximitat i el contacte directe amb la ciutadania. Per això, sempre hem reclamat 
al Govern de l’Estat la derogació de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local, l’anomenada Llei Montoro. 
 
Des del PSIB–PSOE sempre hem defensat que la Llei Montoro no és una altra cosa que un 
instrument ideològic de centralització i control competencial de les administracions públiques locals 
i autonòmiques que, a més, preveu la privatització de determinats serveis públics que normalment 
ofereixen aquestes entitats i que aquesta legislació cataloga com a competències impròpies. Al cap i 
a la fi, ens trobam davant d’una llei contrària al municipalisme i que té per objecte boicotejar el 
treball de les entitats locals, negant la seva autonomia i capacitat de gestió.  
 
El Govern del Partit Popular ha generat moltes dificultats, amb l’aprovació d’aquesta legislació, 
fonamentalment perquè davant d’una greu crisi econòmica va impedir que els ajuntaments portassin 
a terme polítiques socials per millorar el benestar de la ciutadania o inversions que permetessin 
millorar les xifres d’ocupació.   
 
Si més no, en l’actualitat les entitats locals són les administracions més sanejades de tot l’Estat i, 
malgrat haver superat les principals dificultats de la crisi econòmica, la vigència de la Llei Montoro 
impedeix la utilització del superàvit generat a les administracions locals, cosa que provoca que els 
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recursos hagin de ser dedicats per obligació a pagar deute o a romandre a les entitats financeres.  
 
Els ajuntaments de les Illes Balears són de les entitats locals més perjudicades pel que fa a la Llei 
Montoro, ja que es troben en una situació econòmica àmpliament positiva, disposant de 500 milions 
de superàvit que no poden utilitzar per oferir uns millors serveis a la ciutadania.  
 
Els i les socialistes de les Illes Balears consideram insuficient la proposta per invertir el superàvit 
municipal de 2017, exposada a la reunió de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies 
(FEMP) duita a terme el passat  27 de febrer, i consideram que la FEMP hauria de ser més exigent 
en les seves demandes. 
 
En qualsevol cas, a la seva darrera reunió, on participaren batles i batlesses socialistes, es comunicà 
la proposta del ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, de permetre que els ajuntaments puguin 
reinvertir el superàvit municipal de 2017 durant el 2018 i 2019.  
 
D’altra banda, també es comunicà que el Ministeri d’Hisenda ha aprovat les demandes locals 
relatives a desenvolupar, en paral·lel, la negociació de les normatives de finançament local i 
autonòmic. Altrament, pel que fa a la regla de despesa, el Ministeri d’Hisenda oferí també una 
resposta favorable davant la demanda d’un sostre de despesa més eficient. 
 
De fet, ens satisfan les millores salarials i de condicions laborals dels funcionaris, però ara més que 
mai és necessari flexibilitzar la regla de la despesa, perquè, contràriament, els increments de 
pressupost que podran destinar els ajuntaments a millorar els seus serveis i la inversió en 
infraestructures encara serà menor que en l’actualitat. 
 
Entre els acords adoptats per la Junta de Govern de la FEMP del passat 27 de febrer, es va aprovar 
la proposta per sol·licitar un avanç en els treballs del procés de reforma del finançament local. La 
Comissió d’Hisenda i Finançament Local de la FEMP, reunida el 13 de febrer de 2018, va aprovar 
elevar a la Junta de Govern la necessitat de recordar al Govern central que els treballs i les 
negociacions de la reforma de finançament autonòmic i local s’haurien de realitzar juntament  amb 
els del finançament local, amb l’objectiu que les dues reformes avançassin de forma simultània.  
 
Davant l’exposat, els i les socialistes de les Illes Balears ens mostram força escèptics fins que no 
vegem que es faci efectiu el Reial decret llei que s’ha de tramitar en el Congrés dels Diputats, on es 
concretarà la proposta presentada a la FEMP per reinvertir el superàvit de 2017. Només quan 
coneguem la proposta concreta, sabrem els usos del superàvit disponible i fins que no disposem 
d’un calendari i mesures concretes considerarem la proposta insuficient. 
 
D’altra banda, el PSIB–PSOE considera que la reclamació per a un millor finançament de la FEMP 
és insuficient. Els i les socialistes exigim que la reforma de finançament local i autonòmic es faci al 
més aviat possible, perquè tot aquest temps de demora en la realització de les reformes només 
perjudica els interessos de la ciutadania. 
 
El PSIB–PSOE exigeix que es deixi de maltractar i menysprear les entitats locals, perquè aquestes 
puguin desenvolupar les seves competències amb normalitat i oferir uns serveis de qualitat a la 
ciutadania.  
 
Per aquest motiu, instam a l’Ajuntament d’Artà que aprovi els següents  
 
ACORDS: 
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1. Considerar insuficient la proposta per invertir el superàvit municipal de 2017, exposada a la 
reunió de la FEMP del passat 27 de febrer. 

 
2. Exigir la derogació de la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, 
que tant maltracta i menysprea les entitats locals. 

 
3. Demanar que les entitats locals disposin dels estalvis disponibles per poder realitzar inversions, 
prestació de serveis i contractació de personal en qualsevol de les competències municipals. 
 
4. Exigir la derogació de la regla de despesa a les entitats locals sanejades, de les circumstàncies 
extraordinàries del còmput i que aquesta no es liquidi cada any. 
 
5. Reivindicar la recuperació de l’autonomia local que proclama la Constitució i que les entitats 
locals han perdut en els darrers anys. 
 
6. Demanar l’eliminació de la taxa de reposició d’efectius en l’Administració local i que sigui lliure 
en cas d’estar sanejades. 
 
7. Instar el Govern de l’Estat a abordar, de forma immediata i paral·lela, la reforma del finançament 
local i autonòmic. 
 
8. Traslladar aquestes reivindicacions a la FELIB, perquè en prengui els acords oportuns.>> 

 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, demana per què aquesta moció xerra del PSOE. 
 
[Essent les 18.45 h, la Sra. Maria, regidora d’UIA, s’absenta de la sessió.]  
 
La portaveu d’AA, Sra. Comas, diu que votarà a favor de la moció, ja que considera que la moció és 
necessària i convenient. 
 
A continuació, els reunits acorden, per 11 vots a favor (PSOE, PI, UIA i AA) i 1 vot en contra (PP): 
 
1. Considerar insuficient la proposta per invertir el superàvit municipal de 2017, exposada a la 
reunió de la FEMP del passat 27 de febrer. 

 
2. Exigir la derogació de la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, 
que tant maltracta i menysprea les entitats locals. 

 
3. Demanar que les entitats locals disposin dels estalvis disponibles per poder realitzar inversions, 
prestació de serveis i contractació de personal en qualsevol de les competències municipals. 
 
4. Exigir la derogació de la regla de despesa a les entitats locals sanejades, de les circumstàncies 
extraordinàries del còmput i que aquesta no es liquidi cada any. 
 
5. Reivindicar la recuperació de l’autonomia local que proclama la Constitució i que les entitats 
locals han perdut en els darrers anys. 
 
6. Demanar l’eliminació de la taxa de reposició d’efectius en l’Administració local i que sigui lliure 
en cas d’estar sanejades. 
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7. Instar el Govern de l’Estat a abordar, de forma immediata i paral·lela, la reforma del finançament 
local i autonòmic. 
 
8. Traslladar aquestes reivindicacions a la FELIB, perquè en prengui els acords oportuns. 
 
 
5. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’El PI–Proposta per les 
Illes per a la proposta d’al·legacions al document de delimitació provisional de les zones aptes 
per a la comercialització d’estades turístiques en habitatges d’ús residencial 
  
El portaveu d’El PI, Sr. Gili, explica la moció, que, copiada literalment, diu: 
 
<<ANTECEDENTS 
 
Davant la possibilitat que l’Ajuntament d’Artà es manifesti sobre el document esmentat, el grup 
municipal El PI–Proposta per les Illes, dia 6 de març de 2018, va entrar al registre de l’Ajuntament 
(RGE 1332) una proposta d’al·legacions per tal que pogués ser debatuda o complementada entre 
tots els grups. 
 
Dia 12 de març acabava el termini de presentació d’al·legacions i, tot i que hi ha hagut dues juntes 
de portaveus, l’Ajuntament no ha presentat cap informe sobre la proposta i, per tant, a dia d’avui 
s’ha acceptat de forma implícita la proposta del Consell. 
 
Tot i això, pensam que, encara que sigui fora de termini, davant un tema tan important l’Ajuntament 
no pot obviar la seva obligació i, per això, presentam a plenari la nostra proposta per tal que pugui 
ser debatuda i la ciutadania pugui conèixer el posicionament de cada grup. 
 
Segons el document presentat pel Consell de Mallorca, les delimitacions que afecten el nostre 
municipi són les següents: 
 
1. Nuclis litorals: ens grafien a la zona 2: resta de nuclis litorals turístics, descrits en el punt 17. 
Artà: Colònia de Sant Pere i Betlem. 
2. Nuclis d’interior: ens grafien a la zona 4: resta de nuclis d’interior. 
3. Sòl rústic: encara que no hi ha una delimitació específica per a cada municipi, ens afecta per tenir 
àrees dins aquesta classificació tant a l’apartat 3.1, sòl rústic protegit, com al 3.2, sòl rústic comú. 
 
També, segons la proposta presentada pel Consell de Mallorca, les modalitats d’ETH que es podran 
desenvolupar a cada zona són les següents: 
 
- Nuclis litorals: en aquests àmbits es podrà exercir la comercialització d’ETH en tipologia 
d’habitatge unifamiliar i habitatge plurifamiliar, l’activitat dels quals es podrà dur a terme durant tot 
l’any. Així mateix s’admet la modalitat de comercialització de les estades turístiques en habitatges 
principals (unifamiliars i plurifamiliars) durant 60 dies l’any. 
- Nuclis d’interior: es podrà exercir la comercialització d’ETH en tipologia d’habitatge unifamiliar i 
habitatge plurifamiliar, l’activitat dels quals es podrà dur a terme durant tot l’any. Així mateix, 
s’admet la modalitat de comercialització de les estades turístiques en habitatges principals 
(unifamiliars i plurifamiliars) durant 60 dies l’any. 
- Sòl rústic protegit: en aquesta zona, s’hi prohibeixen les noves inscripcions al registre turístic 
d’habitatges residencials en els quals s’hi comercialitzin estades turístiques, excepte quan així ho 
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determini de forma excepcional l’instrument d’ordenació territorial corresponent (PIAT o PTI). 
- Sòl rústic comú: s’admet la comercialització d’estades turístiques en habitatges unifamiliars, la 
inscripció dels quals no caduca en el registre turístic, activitat que pot ser prestada durant tot l’any, i 
estades turístiques en habitatges principals, el registre oficial dels quals caduca als 5 anys i en els 
quals es pot desenvolupar l’activitat durant 60 dies l’any.  
 
Des del nostre grup municipal pensam que, tant per la problemàtica per trobar habitatge de lloguer 
com a habitatge habitual i pel tipus de model que volem promocionar al municipi, s’hauria de 
limitar el lloguer turístic en edificis plurifamiliars, ja que la concepció d’aquests ha estat 
històricament l’habitatge habitual i no l’explotació turística; pensam que les places turístiques de 
tipologia similar que pugui tenir el municipi han de venir per la reconversió de casals en hotels 
rurals o de ciutat, cosa que la sobreexplotació a través de lloguer turístic en habitatge plurifamiliar 
podria perjudicar greument. 
 
Per altra banda, tot i donar suport a la no promoció del sòl rústic protegit per a noves edificacions 
dedicades a lloguer turístic, pensam que el present document discrimina negativament els 
propietaris que tenint, a dia de l’aprovació definitiva del present document, un habitatge legal i amb 
totes les condicions exigides no hagin fet fins a dia d’avui ús del dret a tenir aquesta llicència, una 
vegada més es castiga al que ha conservat per a ell la seva propietat. 
 
Per tots aquests motius, proposam l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
1. Presentar, encara que sigui fora de termini, informe sobre el document esmentat amb les 
al·legacions aprovades per la majoria del plenari. 
 
2. Com a al·legació núm. 1, sobre Nuclis litorals del municipi, i pel que fa  a la descripció i per 
evitar interpretacions, demanar l’ampliació d’aquesta i que quedi com a “Artà: Colònia de Sant 
Pere, Betlem, urbanització Sant Pere, s’Estanyol i Montferrutx; , quant a les modalitats d’ETH, 
proposar que només es permeti la comercialització en habitatges unifamiliars, l’activitat dels quals 
es podrà dur a terme durant tot l’any. 

 
3. Com a al·legació núm. 2, sobre nuclis d’interior, quant a les modalitats d’ETH, proposar que 
només es permeti la comercialització en habitatges unifamiliars, l’activitat dels quals es podrà dur a 
terme durant tot l’any. 

 
4. Com a al·legació núm. 3, sobre sòl rústic protegit, proposar que es puguin realitzar noves 
inscripcions als habitatges legalment construïts, amb final d’obra i que compleixin totes les 
condicions exigides per la Llei abans de l’aprovació definitiva d’aquest document i es mantengui la 
prohibició de noves inscripcions en habitatges de nova construcció a partir de la mateixa data. 

 
5.  Convocar, si escau, una reunió amb el Consell de Mallorca, Departament de Territori, per tal que 
accepti el document presentat i el valori de cara a possibles modificacions del document original pel 
que fa al municipi d’Artà. 
 
6. Trametre aquests acords als departaments de Presidència i de Territori del Consell de 
Mallorca.>> 
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El portaveu d’El PI, Sr. Gili, informa que es poden votar per separats els punts de la part 
dispositiva. 
 
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, considera que s’ha d’assumir la responsabilitat de no haver estat 
capaços d’aprovar aquesta moció en termini per a la presentació d’al·legacions. Diu que estan 
d’acord amb les al·legacions 1 i 2, en les quals no es permet el lloguer turístic en els habitatges 
plurifamiliars. En canvi, diu que no estan d’acord amb l’al·legació 3, ja que ells estan a favor de 
seguir protegint el sòl rústic protegit; per això, diu que hi votaran en contra. 
 
El batle planteja que el punt número 1 es modifiqui i que es canvi allò que es refereix a “presentar 
informe” per “presentar al·legacions”. Diu que estan d’acord amb l’al·legació 2, a pesar que no 
estan d’acord en no permetre el lloguer vocacional en els habitatges plurifamiliars, ja que la llei 
dona la paraula, damunt d’aquest tema, a les comunitats de propietaris. Diu que votaran contra 
l’al·legació 3, ja que opina que no és aquí on s’ha de votar. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, considera que a Artà no s’ha de prohibir el lloguer vocacional als 
habitatges plurifamiliars, atès que Artà és un municipi que protegeix molt el seu territori. Diu que 
està d’acord amb totes les al·legacions que figuren en la moció. 
 
La portaveu d’AA, Sra. Comas, diu que ells, com a partit, ja varen presentar al·legacions en termini. 
Opina que hi ha una manca de connexió de la Llei d’habitatges turístics amb el fet de garantir 
l’accés a l’habitatge. Explica que han fet una simulació real en el municipi d’Artà i que només hi ha 
dues famílies amb dues persones que podrien pagar aquest lloguer. Diu que a Artà, en relació als 
habitants, les places són molt elevades. També explica les al·legacions que AA va presentar contra 
aquest tema i, finalment, diu que s’abstendrà en les al·legacions 1 i 2, i que votarà contra 
l’al·legació 3. 
 
El portaveu del PI, Sr. Gili, quant al canvi sol·licitat pel batle en el punt número 1, està d’acord en 
posar informe o acord de Ple. 
 
Seguidament, els reunits procedeixen a votar per separat els punts de la part dispositiva. 
 
A continuació, se sotmet a votació el punt 2 (al·legació núm. 1) i els reunits acorden, per 8 vots a 
favor (PI, UIA i PP), 3 vots en contra (PSOE) i 1 abstenció (AA): 
 
“2. Com a al·legació núm. 1, sobre Nuclis litorals del municipi, i pel que fa  a la descripció i per 
evitar interpretacions, demanar l’ampliació d’aquesta i que quedi com a “Artà: Colònia de Sant 
Pere, Betlem, urbanització Sant Pere, s’Estanyol i Montferrutx; , quant a les modalitats d’ETH, 
proposar que només es permeti la comercialització en habitatges unifamiliars, l’activitat dels quals 
es podrà dur a terme durant tot l’any.” 

 
Tot seguit, se sotmet a votació el punt 3 (al·legació núm. 2) i els reunits acorden, per 8 vots a favor 
(PI, UIA i PP), 3 vots en contra (PSOE) i abstenció (AA): 
 
“3. Com a al·legació núm. 2, sobre nuclis d’interior, quant a les modalitats d’ETH, proposar que 
només es permeti la comercialització en habitatges unifamiliars, l’activitat dels quals es podrà dur a 
terme durant tot l’any.” 
 
A continuació, se sotmet a votació el punt 4 (al·legació núm. 3), la qual, per 4 vots a favor (PI i PP) 
i 8 vots en contra (PSOE, UIA i AA), no s’aprova per manca de quòrum en la votació. 
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Finalment, se sotmeten a votació els punts 1, 5 i 6, i els reunits acorden, per 11 vots a favor (PI, 
PSOE, UIA i  PP) i 1 abstenció (AA): 
 
“1. Presentar, encara que sigui fora de termini, l’acord sobre el document esmentat amb les 
al·legacions aprovades per la majoria del plenari. 
 
5.  Convocar, si escau, una reunió amb el Consell de Mallorca, Departament de Territori, per tal que 
accepti el document presentat i el valori de cara a possibles modificacions del document original pel 
que fa al municipi d’Artà. 
 
6. Trametre aquests acords als departaments de Presidència i de Territori del Consell de Mallorca.” 
 
 
6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten el grup municipal d’El PI–Proposta per les 
Illes i el Partit Popular a favor d’un canvi legal que permeti ampliar els habitatges legals en 
sòl rústic 
 
El portaveu d’El PI, Sr. Gili, explica la moció, que, copiada literalment, diu: 
 
<<EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La disposició transitòria segona de la Llei 6/1997, de sòl rústic, a la seva versió original establia el 
següent: 
 
“2. Els habitatges unifamiliars existents en sòl rústic, construïts legalment a l’empara d’autorització 
que no haguessin esgotat els paràmetres de superfície construïble aplicables en el moment de la 
concessió de la llicència, podran ser objecte d’ampliacions, les quals, respectant la resta de 
condicions establertes en el títol IV de la llei present, superin els límits establerts als punts 1 i 2 de 
l’article 28 d’aquesta llei. En aquests casos, la superfície total construïda resultant no podrà superar 
la que s’hauria derivat si s’haguessin esgotat els paràmetres esmentats, amb un màxim de 450 m2.” 
 
Aquesta disposició ha estat modificada per la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme, que 
queda redactada de la manera següent: 
 
“2. Els habitatges existents en sòl rústic, implantats legalment d’acord amb el planejament 
urbanístic aplicable en el moment de l’autorització, però que no s’ajustin a les determinacions sobre 
el paràmetre de parcel·la mínima d’acord amb la legislació i el planejament d’ordenació territorial i 
urbanístic en vigor, no poden ser objecte d’actuacions que en comportin l’ampliació.” 
 
Així, hem passat d’un règim jurídic que permetia fer ampliacions dels habitatges legals existents en 
sòl rústic a un règim que prohibeix ampliar aquells que es troben en parcel·les inferiors a la mínima 
(en general 14.000 metres quadrats i 50.000 metres quadrats als municipis de la Serra). La 
prohibició s’ha implantat sense establir un règim transitori específic que evitàs que les sol·licituds ja 
presentades es veiessin afectades pel canvi legal. 
 
Entenem que la prohibició de tota nova ampliació no té justificació territorial, ni econòmica, ni 
social, sinó que és una decisió que perjudica molts petits propietaris d’una forma injusta i 
desproporcionada. 
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Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament que adopti els següents  
 
ACORDS: 
 
1. Rebutjar la modificació de la disposició transitòria segona de la Llei 6/1997, de sòl rústic, 
operada per la Llei 12/2017, d’urbanisme, que prohibeix qualsevol tipus d’ampliació en els 
habitatges legals existents en sòl rústic que estiguin implantats en parcel·les inferiors a la mínima 
exigible per a un nou habitatge. 
 
2. Instar el Govern balear i el Parlament de les Illes Balears a impulsar les reformes legals perquè 
s’introdueixi un nou règim legal que permeti les ampliacions dels habitatges legals existents en sòl 
rústic sempre que es compleixi la condició que l’ampliació no superi el límit del 50 % de la 
superfície ja realitzada legalment en el moment que la parcel·la va quedar per davall de la mínima 
exigible, sempre amb el màxim de 450 metres quadrats. 
 
Tercer. Remetre aquests acords a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat.>> 
 
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, diu que no poden donar suport al primer punt de la part 
dispositiva, perquè la llei prohibeix ampliacions d’habitatges en parcel·les inferiors a la mínima 
exigible per a un nou habitatge. Diu que votaran en contra de la moció. 
 
El batle diu que la legislació vigent ja permet realitzar obres de modificació. A continuació, llegeix 
la seva intervenció, que, copiada literalment, diu: 
 
<<La LUIB, nova llei d’urbanisme de les Illes Balears, aprovada el 29 de desembre de 2017, 
estableix, a la seva disposició addicional dotzena (DA 12a), que els habitatges existents en sòl rústic 
implantats legalment, però que actualment no compleixen amb la parcel·la mínima d’acord amb el 
planejament en vigor, no poden ser objecte d’actuacions que comportin l’ampliació. 
 
Com que es tracta, per tant, d’edificis inadequats, és amb caràcter general l’article 129.1 de la LUIB 
que especifica que són autoritzables, en tot cas i com a mínim, les següents obres: 
 
“[…] obres d’higiene, seguretat, salubritat, reforma i consolidació, rehabilitació, modernització o 
millora de les condicions estètiques i de funcionalitat, així com les necessàries per al compliment de 
les normes de prevenció d’incendis, accessibilitat, codi tècnic de l’edificació i les d’instal·lacions 
d’infraestructures pròpies de l’edificació.” 
 
Per tant, i amb caràcter general, als edificis inadequats tots aquests tipus d’obres són autoritzables, 
però en el cas d’incompliment de la parcel·la mínima no es permet, segons la DA 12a de la LUIB, 
la seva ampliació. 
 
Davant aquesta proposta, el nostre posicionament ha de ser contrari, en base als següents motius: 
 
- La legislació vigent (l’article 129.1, que es reprodueix més amunt) ja permet realitzar obres de 
reforma o rehabilitació; per tant, garanteix que en aquest tipus d’habitatges es puguin dur a terme 
les actuacions necessàries perquè puguin ser habitats en condicions òptimes. 
- No podem permetre el creixement d’edificacions que, en l’actualitat, no compleixen amb el règim 
normatiu aplicable al sòl rústic dintre del qual estan situades. La nostra línia política en matèria de 
territori passa per la protecció d’aquest, i això és incompatible amb aquesta proposta que aposta per 
un model de major creixement i, per tant, major pressió sobre el nostre limitat territori. 
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De la mateixa forma, també els dic que, si vostès presenten un punt on, de qualque manera, es 
demani un règim transitori perquè totes les sol·licituds presentades abans de 31 de desembre puguin 
donar-se, nosaltres votarem a favor d’aquest punt.>> 
 
La portaveu d’AA, Sra. Comas, diu que l’Ajuntament ha contractat una tècnica de medi ambient, 
que s’ha incorporat fa un mes. Demana quins treballadors poden fer aquesta feina. Explica que la 
Junta de Govern Local ha aprovat un document de feines en matèria de medi ambient i que aquesta 
feina hi és, en aquest document. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que es parla d’habitatges amb tots els permisos i, ara, opina, no 
poden augmentar cap metre la seva edificació. 
 
La regidora d’AA, Sra. Comas, diu que votarà en contra. Opina que hi ha una clara connexió amb el 
tema dels lloguers turístics. 
 
El portaveu d’El PI, Sr. Gili, en relació al punt proposta del batle, diu que no el pot acceptar, perquè 
no és el sentit de la moció que presenta a votació. 
 
A continuació, es vota la moció, la qual, per 4 vots a favor (PI i PP) i 8 vots en contra (PSOE, UIA i 
AA), no s’aprova per manca de quòrum en la votació. 
 
 
7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’Unió Independents 
d’Artà, PSIB–PSOE, El PI–Proposta per les Illes i Alternativa per Artà, d’adhesió de 
l’Ajuntament d’Artà a la campanya “Per un bon finançament per a les Illes Balears” 
 
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, explica la moció, que, copiada literalment, diu: 
 
<<EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El passat 14 de febrer es va presentar davant els mitjans de comunicació la campanya “Per un bon 
finançament per a les Illes Balears”, un moviment que uneix un ample ventall d’entitats cíviques, 
socials, culturals i polítiques, amb l’objectiu d’acabar amb l’injust finançament que han patit 
històricament les nostres illes per part del Govern central. 
 
Es tracta d’un moviment transversal que a dia d’avui reuneix entitats com la Federació 
d’Associacions de Veïns de Palma, UGT, CCOO, STEI, OCB, USO, PIMEM, Unió de Pagesos, 
FAPA Mallorca o les fundacions Darder-Mascaró i Gabriel Alomar, entre d’altres. L’objectiu no és 
altre que revertir els desavantatges que pateixen els ciutadans d’aquesta terra respecte dels de la 
resta de l’Estat. L’actual model de finançament situa les Illes Balears en un dèficit fiscal d’entre el 5 
i el 14 % del PIB (depenent del sistema de càlcul), un tracte injust que es tradueix, per exemple i en 
el millor dels casos, en una despesa pública en Sanitat de 1.275 € per habitant davant els 1.357 € de 
la mitjana espanyola. I si parlam d’Educació, la mitjana espanyola és de 915 € i la de les Balears, de 
831 €. 
 
Com bé varen exposar els impulsors de la campanya a l’acte de presentació celebrat a Inca, aquesta 
discriminació afecta greument els nostres serveis públics i, en conseqüència, les condicions de vida 
de la gent.  
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Però si hi ha unes institucions que pateixen de forma més directa l’infrafinançament són els 
ajuntaments, abocats a oferir uns serveis de proximitat als ciutadans amb una dramàtica limitació 
dels recursos disponibles. A la situació general de discriminació que viuen les Illes Balears en el cas 
dels ajuntaments, s’hi ha d’afegir la llei que regula la seva despesa, una llei que els obliga a dedicar 
bona part del romanent de tresoreria a amortitzar deute bancari en detriment dels serveis essencials.  
 
Fins i tot als ajuntaments sanejats —la majoria a les Illes Balears— se’ls impedeix posar a 
disposició de la ciutadania tots els doblers que ingressen, i des de 2012 s’obliga a dipositar en els 
bancs part o tot el superàvit municipal. Aquesta mesura, a més de suposar un atac a l’autonomia 
local, causa situacions esperpèntiques. Així, just a Mallorca els consistoris tenen 357 milions 
d’euros als bancs, però no els poden gastar en les necessitats dels veïnats i les veïnades. El 2017 ens 
trobam amb casos com el d’Alcúdia, amb 56 milions d’euros, però també Calvià i Manacor (30 
milions), Pollença, Andratx i Llucmajor (20 milions), Marratxí (18 milions), Palma (16 milions), 
Santa Margalida (12 milions), etc.  
 
Els responsables de la campanya “Per un bon finançament” ja han manifestat que la derogació o 
modificació d’aquesta regla de despesa serà un dels seus principals objectius i que per aquest motiu 
convida els consistoris de les Illes Balears a adherir-s’hi. 
 
Després de molts d’anys de reivindicacions, la campanya “Per un bon finançament” és l’eina que, 
com a societat, necessitam per reivindicar un finançament just per a les nostres illes i uns serveis 
públics de qualitat. Però aquesta eina només serà efectiva si entitats, associacions i institucions 
s’uneixen per aconseguir-ho, mitjançant un moviment transversal i reivindicatiu. 
  
Per tot això, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
1. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Artà a la campanya “Per un bon finançament per a les Illes 
Balears”. 
 
2. Fer arribar aquest acord als responsables de la campanya a fi que inscriguin l’Ajuntament d’Artà 
com a membre adherit.>> 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que qualsevol que hagi escoltat UIA, pareix que el PP no ha fet 
res en aquest tema. Però, diu que no és cert, que vol el millor per a les Illes Balears; diu que el PP 
vol un bon finançament per a les Illes Balears. Finalment, diu que hi ha coses en la moció que li 
agraden i d’altres, no; per això, diu que s’abstendrà en la votació. 
 
Seguidament, els reunits acorden, per 11 vots a favor ( PSIB–PSOE, PI, UIA i AA) i 1 abstenció 
(PP): 
 
1. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Artà a la campanya “Per un bon finançament per a les Illes 
Balears”. 
 
2. Fer arribar aquest acord als responsables de la campanya a fi que inscriguin l’Ajuntament d’Artà 
com a membre adherit. 
 
 
8. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’Unió Independents 
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d’Artà, PSIB–PSOE, El PI–Proposta per les Illes i Alternativa per Artà, de declaració 
institucional per instar el Govern de l’Estat espanyol a mantenir les funcions íntegres dels 
jutjats de pau 
 
La regidora d’UIA, Sra. Santandreu, explica la moció, que, copiada literalment, diu: 
 
<<La Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil, preveu la pèrdua de les funcions de Registre  
Civil dels jutjats de pau, amb la seva íntegra entrada en vigor dia 30 de juny de 2018.  
 
D’acord amb l’Associació de Jutges de Pau de les Illes Balears i amb molts d’altres sectors del món  
jurídic i polític, és un fet que cada dia es van rebaixant les competències dels jutjats de pau, cosa  
que ens fa pensar que podrien acabar desapareixent i això suposaria allunyar, una vegada més, la 
justícia dels ciutadans.  
 
La pautada pèrdua de les funcions dels jutjats de pau no respon a cap necessitat ciutadana, ni a cap  
intent per millorar els serveis que ara es donen, especialment per part dels propis jutges de pau que 
actuen de manera altruista (cal recordar que els jutges de pau cobren uns 80 euros mensuals i que 
han estat elegits pels representants democràtics que conformen els ajuntaments). Les seves 
funcions, entre d’altres, són: intermediació amb les instàncies judicials d’àmbit superior i actuacions 
per delegació, resoldre conflictes de partions, recepció de denúncies i, molt especialment, funcions 
de Registre Civil (naixements, filiació, nacionalitat, anotacions sobre capacitat legal, matrimonis, 
defuncions, etc.).  
 
Ara tot pareix abocar a un allunyament del servei públic del Registre Civil de la ciutadania i a un 
intent de semiprivatització del mateix, cosa que resulta incomprensible quan parlam de les línies 
bàsiques de la nostra història com a ciutadans i ciutadanes de ple dret, i que l’eficiència burocràtica 
o l’abaratiment de costos mai hauria de justificar.  
 
Independentment de considerar que les funcions pròpies del Registre Civil, amb la seva nova 
estructuració dins d’una administració electrònica i centralitzada, siguin encarregades i estiguin 
regides per uns jutges de carrera o uns lletrats —encarregats del Registre Civil, això no hauria de 
ser obstacle per mantenir els seus principis de servei públic essencial, gratuït i proper a la 
ciutadania.  
 
Precisament, aquesta és la segona vegada que es presenta una moció d’aquest tipus: dia 24 de juny 
de 2014 ja es va dur a plenari una moció que anava contra de les reformes que havia anunciat el 
Ministeri de Justícia emmarcades en el procés de retallades en els serveis públics (el tancament de 
jutjats, contra la privatització dels registres civils, contra les taxes judicials) i en defensa del servei 
públic de l’Administració de Justícia de qualitat i de la seva universalitat, gratuïtat i accés en 
condicions d’igualtat per a totes les persones. 
 
En aquest sentit, també, en data 10 d’octubre de 2011, l’Ajuntament va sol·licitar al Ministeri de 
Justícia que procedís a tramitar l’expedient necessari perquè el municipi d’Artà comptàs amb uns 
jutjats de pau amb dotació de funcionari per part de l’Estat. A hores d’ara encara no s’ha resolt. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament adopta els següents 
 
ACORDS:  
 
1. Instar el Govern de l’Estat espanyol a mantenir l’actual estructura i funcions dels jutjats de pau.  
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2. Instar el Govern de l’Estat espanyol a preservar la naturalesa del Registre Civil com a servei 
públic essencial, gratuït i proper a la ciutadania. 
 
3. Instar el Govern de l’Estat espanyol a fer-se càrrec del Jutjat de Pau amb dotació de personal 
funcionari per part de l’Estat.>> 
 
El batle diu que en la moció es demana el manteniment del Registre Civil, que la moció no parla del 
jutge de pau, parla de la funcionària que paga l’Ajuntament al servei del Jutjat de Pau. 
 
Seguidament, els reunits acorden, per unanimitat: 
 
1. Instar el Govern de l’Estat espanyol a mantenir l’actual estructura i funcions dels jutjats de pau.  
 
2. Instar el Govern de l’Estat espanyol a preservar la naturalesa del Registre Civil com a servei 
públic essencial, gratuït i proper a la ciutadania. 
 
3. Instar el Govern de l’Estat espanyol a fer-se càrrec del Jutjat de Pau amb dotació de personal 
funcionari per part de l’Estat. 
 
 
9. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA per a la creació 
d’una pista de patinatge i d’un espai de creació d’art urbà 
 
El regidor d’UIA, Sr. Arnandis, explica la moció, que, copiada literalment, diu. 
 
<<Fa ja un parell d’anys, a les acaballes de la legislatura anterior, un grup de joves del municipi va 
emprendre la iniciativa i es va organitzar: va recollir signatures i va sol·licitar la creació d’una pista 
de patinatge (en anglès skate park), fins i tot proposaren espais possibles, com ara la plaça del Pes 
dels Porcs (no considerada en el seu moment per les molèsties que pugués ocasionar al veïnat) o a 
les rodalies del camp de futbol. Cal reconèixer que el jovent, sovint acusat de manca d’iniciatives i 
de desinterès pels assumptes locals, va donar una lliçó en voler fer paleses les seves inquietuds i la 
seva presència al municipi. 
 
A més a més, la pràctica d’aquesta activitat ha trobat en el nostre poble una bona cantera, ja que, a 
part dels aficionats i aficionades, el nostre jovent ha arribat a destacar en certàmens i campionats 
arreu de Mallorca. 
 
Però tot plegat és més complet. Associada a la pràctica del patinatge, sovint hi trobam l’expressió 
d’art urbà que més i millor reflecteix l’esperit del jovent. El grafit, de l’italià graffiti, ha esdevingut 
la forma artística d’expressió de les seves emocions, sentiments i inquietuds. Cert és que aquesta 
demostració artística freqüentment enceta entre la ciutadania el debat entre art o acte vandàlic, atès 
que, en no trobar un espai físic per a la seva representació, en ocasions fa servir espais no 
autoritzats. 
 
Unió d’Independents d’Artà vol, en aquesta moció, fer-se’n ressò de la voluntat manifestament 
expressada pel jovent del municipi i, amb la intenció d’encetar una línia d’implicació del col·lectiu 
per ventura menys participatiu de la ciutadania, fer-los partícips del procés d’elecció d’espai, del 
disseny del complex i de la responsabilitat envers el poble que l’ús d’aquest espai comporta.  
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Per això, es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
1. Destinar un espai a la construcció d’un parc de patinatge (skate park). 
 
2. Convidar el jovent a participar activament en el seu disseny. 
 
3. Incloure un espai físic a mode de mur, paret o semblant, tal com decideixi el jovent, per 
expressar-se gràficament. 
 
4. Fer, a través del Centre Jove, cursos, tallers, conferències, xerrades, trobades, etc., sobre art 
urbà.>> 
 
El regidor d’Esports, Sr. Serra, diu que la moció planteja una sèrie de temes amb els quals podrien 
estar d’acord. No obstant això, diu que no poden votar a favor dels acords, ja que considera que 
tenen dos problemes: el lloc i el pressupost. En relació a la resta de punts, diu que l’Equip de 
Govern els té presents i que fan actuacions sobre ells. Explica que, en temes de participació 
ciutadana, tenen una eina, que és la dels pressuposts participatius. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que a la plaça del Pes dels Porcs es varen posar una sèrie 
d’aparells que es varen haver de retirar. Diu que s’ha de cercar un lloc que estigui autoritzat per dur 
a terme aquesta activitat. 
 
El regidor d’UIA, Sr. Arnandis, diu que no esperava els arguments que han fet servir i que tampoc 
esperava el vot en contra de la moció; considera lamentable l’argumentació que han fet servir per 
votar-hi en contra. Diu que no només és una moció, és perquè els joves participin. Diu que li sap 
molt de greu que votin en contra d’una idea que surt dels joves. Opina que, sobre el tema del lloc i 
del pressupost, és l’Equip de Govern, el que s’ha de reunir amb els joves per arribar a un acord. 
 
El regidor d’Esports, Sr. Serra, explica que diuen que no als acords de la moció, però, manifesta que 
mai no han dit que no als joves d’Artà. Diu que el tema del pressupost és un problema; explica que, 
en els pressuposts, s’ha hagut de prioritzar dur a terme el manteniment d’instal·lacions que durant 
anys no s’havia fet i es trobaven en molt malt estat de conservació. Diu que no poden permetre 
coses que creuen que no es poden fer. Exposa que té la sensació que es vulgui utilitzar aquesta 
moció. Els diu que no donen cap resposta als problemes de dur a terme aquesta instal·lació. Diu que 
no poden convidar a dissenyar una pista d’skate si no tenen doblers per fer-la. Explica que, durant 
aquest any 2018, el pressupost, dins l’àrea d’esports, ho té molt complicat. Finalment, diu que això 
no és un no als joves, és un no a la moció d’UIA. 
 
La portaveu d’AA, Sra. Comas, explica que un dels principals reptes es comunicar-se amb els joves; 
diu que s’ha fet molta feina, amb més o menys resultats, perquè és un col·lectiu complicat. Diu que 
a la Comissió Informativa es va quedar en què es faria una proposta concreta de la ubicació i no 
s’ha fet. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, demana si aquesta moció la pot presentar l’Equip de Govern. Diu 
que li estranya que diguin que no tenen lloc ni pressupost per fer-ho. 
 
A continuació, es vota la moció, la qual, per 5 vots a favor (UIA i PP) i 7 vots en contra (PSOE, PI i 
AA), no s’aprova per manca de quòrum en la votació. 
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10. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’El PI–Proposta 
per les Illes, PSIB–PSOE, Alternativa per Artà i Unió Independents d’Artà, per garantir la 
revaloració de les pensions i un tracte just als nostres pensionistes 
 
El portaveu d’El PI, Sr. Gili, explica la moció, que, copiada literalment, diu: 
 
<<EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La Llei 23/2013, reguladora del factor de sostenibilitat i de l’índex de revaloració del sistema de 
pensions de la Seguretat Social, va canviar el sistema de revaloració de les pensions públiques a 
Espanya. Va abandonar l’esquema anterior fonamentat en l’IPC, l’objectiu del qual era el 
manteniment del poder adquisitiu de les pensions, a un nou esquema en què la situació d’ingressos i 
despeses de la Seguretat Social a mitjà termini determina la revaloració, passant a ser la 
sostenibilitat financera el principal objectiu. Els factors per al càlcul de l’índex de revaloració són: 
els ingressos de la Seguretat Social, l’import de la pensió mitjana, l’evolució del número de 
pensionistes. La Llei 23/2013 estableix que el resultat de la revaloració no podrà donar lloc a un 
increment de les pensions inferior al 0,25 %. D’acord amb aquests factors i amb la informació 
disponible, és evident que les pensions els pròxims anys només creixeran un 0,25 %. Resulta, per 
tant, que als darrers anys els pensionistes han anat perdent poder adquisitiu i que la previsió és que 
en el futur en perdran molt més si es manté el sistema vigent.  
 
A més a més, al llarg dels anys de crisi, el Govern de l’Estat ha anat buidant el Fons de Reserva, la 
denominada vidriola de les pensions, que comptava a finals de l’any 2011 amb més de 68.000 
milions d’euros i que havia de ser un coixí per als moments en què el sistema tengués problemes.  
 
Entenem que els nostres pensionistes necessiten seguretat i estabilitat. Seria una injustícia que, 
després de molts d’anys de feina i sacrifici i una vegada reconegut un dret reconegut a l’art. 50 de la 
Constitució, com és la pensió, s’anàs buidant de contingut tot el camí fet. Als pensionistes, se’ls ha 
de reintegrar en el poder adquisitiu perdut i se’ls ha de garantir que, en el futur, mantendran aquest 
poder adquisitiu, evitant així situacions sobrevingudes de pobresa i vulnerabilitat social. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents  
 
ACORDS: 
 
1. Instar el Govern de l’Estat que prevegi els mecanismes legals i financers necessaris per fer un 
pagament extraordinari a cada pensionista, equivalent al poder adquisitiu que hagi pogut perdre els 
darrers 10 anys, comparant la revaloració de la seva pensió i l’increment de l’índex de preus al 
consum (IPC). 
 
2.  Instar el Govern de l’Estat que impulsi la modificació de la Llei 23/2013 per garantir que la 
revaloració de les pensions mai no sigui inferior a l’increment de l’IPC anual, a fi i efecte de 
garantir que els pensionistes mai no perdin poder adquisitiu.  
 
3. Instar el Govern de l’Estat que impulsi les modificacions fiscals necessàries perquè la pensió no 
sigui considerada renda i sigui una quantitat exempta a l’hora de calcular l’impost de renda de les 
persones físiques. 
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4. Donar suport a les entitats que duguin a terme accions en relació a les reivindicacions a dalt 
esmentades i recollides per les plataformes i/o entitats de jubilats i pensionistes, i col·laborar, 
específicament, amb les activitats organitzades a través del Centre de la Tercera Edat d’Artà i Artà 
Solidari amb Jubilats per Mallorca. 
 
5. Notificar el contingut d’aquest acord a la Delegació del Govern central a les Illes Balears.>> 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que el PP ha dit que hi ha unes mesures per poder pagar als 
pensionistes. Diu que el PSOE aprovi el pressupost del Govern d’Espanya. 
 
El batle diu que el PP no ha volgut el vot del PSOE per als pressupostos, per rescatar les autopistes 
ni per augmentar el sou als empleats públics. 
 
El portaveu d’El PI, Sr. Gili, diu que és una moció a favor dels pensionistes; diu que hi ha doblers 
que s’han de gestionar. 
 
Tot seguir, els reunits acorden, per unanimitat: 
 
1. Instar el Govern de l’Estat que prevegi els mecanismes legals i financers necessaris per fer un 
pagament extraordinari a cada pensionista, equivalent al poder adquisitiu que hagi pogut perdre els 
darrers 10 anys, comparant la revaloració de la seva pensió i l’increment de l’índex de preus al 
consum (IPC). 
 
2.  Instar el Govern de l’Estat que impulsi la modificació de la Llei 23/2013 per garantir que la 
revaloració de les pensions mai no sigui inferior a l’increment de l’IPC anual, a fi i efecte de 
garantir que els pensionistes mai no perdin poder adquisitiu.  
 
3. Instar el Govern de l’Estat que impulsi les modificacions fiscals necessàries perquè la pensió no 
sigui considerada renda i sigui una quantitat exempta a l’hora de calcular l’impost de renda de les 
persones físiques. 
 
4. Donar suport a les entitats que duguin a terme accions en relació a les reivindicacions a dalt 
esmentades i recollides per les plataformes i/o entitats de jubilats i pensionistes, i col·laborar, 
específicament, amb les activitats organitzades a través del Centre de la Tercera Edat d’Artà i Artà 
Solidari amb Jubilats per Mallorca. 
 
5. Notificar el contingut d’aquest acord a la Delegació del Govern central a les Illes Balears. 
 
 
11. Aprovació, si s’escau, de l’expedient extrajudicial de crèdits 2/2018 
 
El portaveu d’El PI, Sr. Gili, explica la proposta, que, copiada literalment, diu: 
 
<<Davant la presentació de factures en el Departament pendents d’aplicació. 

 
Atès l’informe d’Intervenció, on consta que, en aplicació de l’article 60.2 del Reial decret 500/1990, 
de 20 d’abril, el reconeixement d’obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol 
causa, no ho haguessin estat en aquell a què corresponien, és competència del Ple de la corporació, i 
que, en aquest cas concret, és possible la seva realització. 
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De conformitat amb el que s’exposa, propòs al Ple de la corporació que adopti els següents  
 
ACORDS: 

 
1. Aprovar el reconeixement dels crèdits per un import total de 120.789,49 €, els que figuren en la 
relació annexa. 

 
2. Aplicar, amb càrrec al pressupost de l’exercici de 2018, els crèdits corresponents, i amb càrrec a 
les partides respectives, segons consta en l’annex (PDF).>> 
 

El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, diu que hi votaran en contra. Explica que són 120.000 € que 
comprometen el pressupost municipal de 2018 i no saben a quina partida s’imputaran. 
 
[Essent les 20.25 h, la regidora Sra. Maria s’incorpora a la sessió.] 
 
La regidora d’UIA, Sra. Maria demana per què es considera que imputar el total de l’expedient al 
pressupost municipal és la millor opció. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que, si s’ha fet la feina, s’ha de cobrar; diu que hi votarà a 
favor. 
 
El portaveu d’El PI, Sr. Gili, diu que no volen comprometre el superàvit. 
 
Seguidament, els reunits acorden, per 8 vots a favor (PSOE, PI, AA i PP) i 5 vots en contra (UIA): 
 
1. Aprovar el reconeixement dels crèdits per un import total de 120.789,49 €, els que figuren en la 
relació annexa. 

 
2. Aplicar, amb càrrec al pressupost de l’exercici de 2018, els crèdits corresponents, i amb càrrec a 
les partides respectives, segons consta en l’annex (PDF). 
 
 
A continuació, el batle diu que s’ha de tractar una moció que no figura en l’ordre del dia, que se 
n’ha de votar la inclusió i que s’ha de debatre, si escau. 
 
M1. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA contra 
l’empresonament de presos polítics 
 
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, exposa que presenten aquesta moció per urgència, atesos els 
esdeveniments que han ocorregut aquest cap setmana. 
 
El portaveu d’El PI, Sr. Gili, diu que dia 14 de març va presentar, per urgència, una moció sobre el 
tema de les pensions i que UIA va votar en contra de la urgència. Diu que votarà en contra de la 
urgència. 
 
El batle diu que votarà a favor de la urgència. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que votarà en contra de la urgència. 
 
La portaveu d’AA, Sra. Comas, diu que votarà a favor de la urgència, ja que és una via que està 



23 
 

regulada; diu que entén la moció com una millora per a la ciutadania. Demana que votin d’una 
manera menys dogmàtica i partidista en les votacions per incloure mocions o propostes per la via de 
la urgència. 
 
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, diu que no entén que la resta de partits votin a favor o en contra 
de la urgència segons el que voti UIA. Opina que no té res a veure votar la urgència amb el 
contingut de la moció. 
 
A continuació, els reunits acorden, per 9 vots a favor (PSOE, UIA i AA) i 4 vots en contra (PI i PP), 
ratificar la urgència i la inclusió en l’ordre del dia de l’aprovació, si s’escau, de la Moció que 
presenta el grup municipal d’UIA contra l’empresonament de presos polítics. 
 
Seguidament, el portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, llegeix la moció, que, copiada literalment, diu: 
 
<<Després de la celebració del referèndum d’autodeterminació de Catalunya, el passat dia 1 
d’octubre, la situació que es viu entre Catalunya i Espanya es va degradant dia a dia. Tot, a causa de 
la judicialització d’un procés que hauria de resoldre’s per la via política. Però, la negativa constant i 
contundent del Govern espanyol a fer-ho, ho han impossibilitat. Des de la celebració de l’1 
d’octubre, la no solució política del conflicte ha provocat que a Espanya, des del final de la 
dictadura franquista, torni haver-hi persones empresonades per defensar idees polítiques, amb 
suport popular, i persones a l’exili perquè no tenen seves garanties processals. I una qüestió que 
encara agreuja més l’excepcionalitat de la situació és que tots són presos preventius, sense cap 
judici previ. I sense fiança, per poder defensar-se i expressar-se lliurement. 
 
No entrarem en la discussió si els delictes imputats als empresonats i als exiliats estan justificats, 
que creim que no. O si són oportuns, que creim que tampoc. Ens centrarem en els fets, polítics, que 
han conduit l’Estat espanyol a la pitjor crisi democràtica des de la mort del dictador. Per no 
esmentar les sentències que atempten clarament contra la llibertat d’expressió. 
 
Els primers en ser empresonats varen ser Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, presidents d’Òmnium 
Cultural i de l’Assemblea Nacional Catalana, respectivament. Va ser el 16 d’octubre de 20t7. Va ser 
la primera passa cap a una situació que només ha fet que derivar cap al sense-sentit. En el plenari 
d’octubre, en aquest Ajuntament, ja aprovàrem una moció per demanar la llibertat d’aquests presos 
polítics. 
 
Entretant, el Govern espanyol, dia 23 d’octubre, aplica a Catalunya l’article 155 i destitueix tot el 
Govern català, elegit democràticament. Es fa ús de la llei per anar contra la decisió, legítima i 
democràtica, d’un poble. Amb aquest cop d’estat el Govern de Mariano Rajoy convoca eleccions a 
Catalunya per al 21 de desembre. 
 
El Govern legítim, encapçalat pel seu president, Carles Puigdemont, davant la manca de garanties 
processals, ha d’agafar el camí de l’exili i, juntament amb Quim Forn, Meritxell Borràs, Dolors 
Bassa, Toni Comín i Meritxell Serret, parteix cap a Bèlgica per aconseguir defensar els seus drets 
polítics i, sobretot,  per no ser callat pel Govern autoritari espanyol. 
 
El 2 de novembre es produeix un altre esdeveniment que ha d’avergonyir qualsevol demòcrata. Són 
empresonats Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Meritxell Borràs, Dolors Bassa, Carles 
Mundó, Josep Rull, Joaquim Forn i Santi Vila. Torna ser presó preventiva i incondicional. Més de 
mig Govern legítim, elegit per la ciutadania, és empresonat per aplicar allò que havien duit al seu 
programa electoral i que havia obtingut el suport ciutadà. Tot i això, tots els consellers i conselleres 
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sortiran de la presó després de pagar una fiança, a excepció d’Oriol Junqueras i Joaquim Forn. 
 
El 21 de desembre se celebren les eleccions catalanes i, una altra vegada, el bloc independentista 
treu majoria absoluta en el Parlament de Catalunya. Una majoria que no podrà atendre el mandat de 
les urnes perquè el Govern espanyol no permet que escullin el president que ha sortit victoriós de 
les urnes, el senyor Carles Puigdemont. A dia d’avui, encara no s’ha pogut escollir el president 
perquè el Govern espanyol no permet que es pugui elegir la persona que el Parlament vol, posant 
sempre traves a la llibertat democràtica d’un parlament escollit democràticament. En una paraula, el 
Govern espanyol no ha acceptat el resultat de les urnes i segueix governant Catalunya des de 
Madrid. Tot i que el Partit Popular, després del resultat electoral de desembre, no ha pogut ni crear 
un grup parlamentari propi per ser gairebé esborrat de l’hemicicle. 
 
Amb tot això, la setmana passada, dijous, es va fer el Ple per escollir el president de la Generalitat, 
esgotades diverses opcions que lliurement hagués pogut escollir-se. 
 
En tot cas, es va fer el debat d’investidura de Jordi Turull. Però, no va ser escollit en primera volta. 
El Parlament s’emplaçava a dissabte, dia 24, per a la segona volta. 
 
Però el divendres, dia 23, Jordi Turull, Carme Forcadell, Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa, 
citats a declarar, són enviats una altra vegada a la presó. Una altra vegada preventivament i 
incondicionalment. El mateix dia, Marta Rovira, escull el camí a l’exili per garantir les seves 
llibertats, no garantides a l’Estat espanyol. Una altra vegada, el Govern espanyol, amb el braç 
executor de la Fiscalia, permet aquest abús democràtic. Aquest mateix dia, el jutge Llarena, en una 
interlocutòria ideològica i no jurídica, reactiva l’euroordre de detenció dels exiliats. Estam parlant 
del 23 de març de 2018. No del 1939. 
 
Ahir, diumenge, el president cessat, elegit democràticament i reelegit el 21 de desembre, és detingut 
a Alemanya. És la gota que fa vessar el tassó. La ciutadania de Catalunya va omplir els carrers de 
les principals ciutats i pobles per protestar contra aquest atac directe a la seva sobirania i a la 
democràcia. 
 
L’ingrés a la presó dels líders de les entitats socials i dels líders polítics fa que tenguem a l’Estat 
presos polítics per causes ideològiques. L’existència de presos polítics no té cabuda dins la Unió 
Europea actual. Aquesta situació atempta contra els drets recollits en la Declaració Universal dels 
Drets Humans i també contra el Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i les 
Llibertats Fonamentals adoptada pel Consell d’Europa el 1950 i ratificat per l’Estat espanyol. 
 
Ens alarma i no compartim en absolut l’empresonament preventiu i incondicional, a petició de la 
fiscalia de l’Estat, de tots aquests líders independentistes de Catalunya. 
 
Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament d’Artà pren els següents  
 
ACORDS: 
 
1. Instar el Govern espanyol perquè la Fiscalia retiri les acusacions contra tots els empresonats per 
causes polítiques i siguin posats en llibertat immediatament. 
 
2. Instar l’Ajuntament d’Artà que instal·li un gran llaç groc, símbol contra l’empresonament dels 
presos polítics i per la llibertat, a la façana.>> 
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El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, diu que s’afegeixin tres punts més a la moció: 
 
- Exigir la fidejudicialització de la política catalana i condemnar l’arbitrarietat i l’ús partidista en els 
que estan aplicant les lleis, tot pervertint la separació de poders que qualsevol estat de dret ha de 
garantir. 
- Instar la Unió Europea i la resta d’institucions internacionals per exercir una mediació política que 
faciliti el diàleg i la recerca d’una situació política. 
- Exigir l’aixecament immediat de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució. 

 
El portaveu del PI, Sr. Gili, diu que votaran en contra de la moció. 
 
La regidora del PSOE, Sra. Ginard, diu que, quant al punt número 1 de la part dispositiva, no el 
poden acceptar; també diu que no estan d’acord amb que l’Ajuntament instal·li un llaç groc, com 
diu el punt número 2; i diu que votaran en contra de la moció. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que, abans de dia 1 d’octubre, sabien que no podien fer el 
procés i sabien què els passaria i deien que no tenien por. 
 
La portaveu d’AA, Sra. Comas, exposa que la injustícia, per molt legal que sigui, és una injustícia. 
Diu que no ha vist la moció; opina que s’hagués pogut presentar una moció més consensuada. 
Comenta que, a la moció, li manca la presó desproporcionada que estan sofrint a Catalunya. 
 
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, diu que els tres punts que han afegit a la moció es poden eliminar 
si creen incomoditat. En relació al punt tres de la part dispositiva, de penjar un llaç groc a la façana 
de l’Ajuntament, comenta que a l’anterior legislatura es va penjar un llaç en defensa de la llengua. 
 
Tot seguit, es vota la moció, la qual, per 6 vots a favor (UIA i AA) i 7 vots en contra (PSOE, PI i 
PP), no s’aprova per manca de quòrum en la votació. 
 
 
12. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de febrer de 2018 
 
A continuació, es dona compte de les resolucions de Batlia corresponents al mes de febrer de 2018. 
 
Seguidament, els reunits, per assentiment unànime, es donen per assabentats. 
 
 
13. Precs i preguntes 
 
La secretària informa que el PP i UIA han presentat escrits de precs i preguntes, els quals es 
llegeixen  a continuació. 
 
PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA UIA 
 
Precs 
 
Demanam la neteja de les rotondes propietat de l’Ajuntament i la sol·licitud de neteja d’aquelles 
que són propietat d’altres organismes. 
 
Resposta: Ho tendrem en compte. 
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Preguntes 
 
Hisenda 
 
- Ja estam a punt de començar la temporada d’estiu. Quantes liquidacions per ocupació de via 
pública s’han fet al 2018? 

 
Resposta: 59 fins a divendres passat. 
 
- Teniu ja una aproximació de la liquidació del pressupost de 2017? Si és que sí, quina? 

 
Resposta: Encara no. 
 
- En data 13 de febrer de 2018 la Sindicatura de Comptes va sol·licitar la relació de convenis de 
2017. Ja s’ha enviat? Quan? Quant als convenis majors de 600.000 euros, la presentació té uns 
terminis diferents, s’han complert aquests terminis? 

 
Resposta: Sí, en el termini i en la forma escaient. Sí. 

 
Infraestructures 
 
- El mobiliari urbà, especialment el del carrer de Ciutat, està en un estat deplorable, tant de neteja 
com de manteniment. Ens diguéreu que llevaríeu tot el mobiliari i l’adaptaríeu a les necessitats del 
carrer a través de la inversió de les sostenibles. I si no s’aproven els pressuposts de l’Estat, no 
s’executarà l’acció al 2018? Tornarem tenir aquest estiu el mobiliari amb la situació tant degradada 
com està? 

 
Resposta: No, el zelador municipal ja ha fet la tasca de revisió que li demanàrem. Es llevaran tots 
els bancs del carrer de Ciutat, excepte els de davant de Na Batlessa, i a més hi ha 12 bancs nous 
comanats per a la plaça del Conqueridor. A la Colònia també es farà el canvi de bancs a la plaça de 
la Bassa d’en Fasol una vegada que acabin les obres de condicionament. També, en breu, 
s’instal·laran noves papereres. 
 
- Els veïnats del carrer de Son Servera han tornat a reclamar l’estat d’enllumenat d’aquest carrer. Ja 
ho varen fer en data 14/11/2017. Ja s’ha resolt? Què els heu contestat? 

 
Resposta: Sí, en principi ja s’ha resolt (RGS núm. 838/2018, de 21/03/2018). 

 
- S’ha solucionat el problema amb l’enllumenat de la costa de Can Tomàs, tal com denuncia un veí 
(RGE núm. 1169, de 23 de febrer de 2018)? 

 
Resposta: Personalment, m’he presentat al carrer i ho he pogut veure; no sabem per quin motiu es 
va suprimir un fanal fa temps i ara el reposarem. 

 
Urbanisme 
 
- Segons ens vàreu dir, al solar de l’antic Barbacoa dels Pujols s’hi hi estan fent feines de neteja. 
Qui les fa? 
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Resposta: Els propietaris de la parcel·la; esperam que molts d’altres agafin exemple. 
 
Medi ambient 
 
- En data 16 de març de 2018, l’empresa Gram va fer entrega de l’auditoria de l’empresa de 
recollida de residus i neteja viària. A quines conclusions arriba? 

 
Resposta; Encara no ho hem valorat. 
 
- Al mes de febrer el Consell de Mallorca va respondre les al·legacions que l’Ajuntament d’Artà 
havia fet al 2009 i al 2016 a la ruta del GR d’Artà a Lluc. En quin sentit ha respost a cada 
al·legació? 

 
Resposta: Ho teniu al registre d’entrada de l’Ajuntament núm. 1177, de 26 de febrer de 2018. 
 
Interior 
 
- Al plenari de gener ens vàreu fer saber que al febrer ens presentaríeu els resultats de l’índex 
d’acompliment del PAM; estam al març, quins són els resultats del PAM de 2017? Quines són les 
conclusions del PAM de 2017? 

 
Resposta: Us he enviat el document. 

 
- Quants de treballadors han presentat al·legacions al lloc de treball? 

 
Resposta: 57. 

 
Promoció econòmica 
 
- Al plenari de febrer demanàrem les despeses de 2017 ocasionades per l’Associació Empresarial, 
directes o indirectes. Ens diguéreu que ho cercaríeu. Quines són? 

 
Resposta: Aquesta pregunta no té resposta. L’Associació Empresarial no ens ocasiona cap despesa; 
en tot cas, col·labora amb actes i propostes fetes conjuntament. 
 
- Quines al·legacions ha fet l’Ajuntament d’Artà al Pla d’equipaments comercials de Mallorca? 

 
Resposta: Dues. La primera sobre la potestat que volem que tenguin els ajuntaments, sobre que es 
respectin les NS aprovades i que faria que, en el cas d’Artà, només es permetessin superfícies 
comercials màximes de 400 metres enlloc dels 2.500 metres proposats. I la segona, sobre la 
necessitat que siguin els ajuntaments els que marquin les zones aptes per a centres comercials 
oberts. 
 
- A quina empresa es va fer al 2017 el contracte de servei de suport al mercat d’Artà i de la 
Colònia? Per quin import? I al 2018? 

 
Resposta: A Entorno y Estrategia, SL. Al 2017, 17.036,80 €, i al 2018, 19.659 €. 
 
- A quina empresa es va fer al 2017 el contracte de servei de gestió i organització de la Fira 
Artalaiòtica? Per quin import? I al 2018? 
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Resposta: A Més Cultura, Patrimoni i Turisme. Al 2017, 9.680 €, i al 2018, 7.260 €. 
 
- A quina empresa s’ha fet (2018) el contracte de gabinet de premsa i per quin import? 

 
Resposta: A Dirkkom, SL, per 21.780 €. 
 
- A quina empresa s’ha fet (2018) el contracte menor de dret laboral i per quin import? 

 
Resposta: A Antonio Baena, per 11.616 €. 
 
Esports 
 
- Com està el tema del marcador digital del Poliesportiu? 

 
Resposta: Es comprarà una nova consola per al marcador. 
 
- A quina empresa es va fer al 2017 el contracte de servei de manteniment del Poliesportiu Na 
Caragol? Per quin import? I al 2018? 

 
Resposta: Al Club Natació Artà, SL. Al 2017, per 7.200 euros. Al 2018, pel mateix preu que al 
2017. 
 
Cultura 
 
- Ja heu decidit la ubicació de les escultures propietat de l’Ajuntament? Aviat farà un any que ens 
vàreu dir que ho miraríeu. 

 
Resposta: Sí: una davant l’Institut, l’altra als jardins de Na Batlessa i la resta, estam mirant de 
posar-les per la zona de davant Can Garameu, ja que amb la tala de pins ens ha quedat un poc buit. 
 
- La SGAE ha sol·licitat (RGE núm. 925) el pagament corresponent al Teatre de 2017. Ja s’ha fet? 
Quin import? I al 2017, quin import? Qui el va pagar? Podem saber les xifres de 2016 i de 2015? 

 
Resposta: Sí, 285,47 €. Ja li he contestat abans. L’Ajuntament d’Artà. 
 
- Ens podríeu fer arribar una còpia de l’Enquesta d’usos lingüístics a les Illes Balears 2014, editada 
per la Conselleria de Cultura? 

 
Resposta: Només ens han enviat un exemplar, que el té la responsable de l’àrea de l’Ajuntament. Si 
voleu una còpia, està disponible a la pàgina web de la Conselleria de Cultura. Si voleu, us puc fer 
arribar l’enllaç. 

 
Educació 
 
- Com s’ha resolt l’escrit que va presentar la Conselleria d’Educació amb data 13/02/2018 respecte 
als aclariments sobre les zones escolars? 

 
Resposta: Artà s’ha dividit en dues zones: Artà i els nuclis urbans de la Colònia. 
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- En quin estat es troba la convocatòria del concurs per oferir els serveis de l’escoleta municipal a 
tres mesos d’exhaurir-se el termini del contracte actual?  
 
Resposta: S’estan elaborant les bases tenint en compte el comitè d’experts. Esperam que les bases 
es puguin aprovar dins el mes d’abril. 
 
- A quina empresa es va fer al 2017 el contracte de servei d’obertura, tancament i dinamització dels 
patis escolars? Per quin import? I al 2018? 

 
Resposta: A l’empresa Instec Esport, SL. Al  2017, 17.820 € més IVA; i al 2018, 17.865 € més IVA. 
 
- L’AEMIPA (Associació de Mares i Pares de l’Escola Municipal de Música) ha sol·licitat la 
devolució dels diners dels dos concerts pedagògics que tengueren lloc el 6 de febrer de 2017 i el 22 
d’octubre de 2017, per valor de 620 € i de 492 €, respectivament. S’ha fet efectiu l’abonament? Si 
no és així, quan? 

 
Resposta: La sol·licitud va passar dimecres passat per JGL i es va acceptar la proposta. Properament 
es notificarà i es farà efectiu l’abonament d’aquestes quantitats. 
 
- S’ha notificat a l’Escola de Música la donació de 10.000 €? 

 
Resposta: Ho saben. 

  
- Divendres 9 de març, dins les Jornades Municipis i Educació, es varen publicar els resultats, 
encara no definitius, d’un estudi encarregat pel Consell Escolar de Mallorca. L’estudi està basat en 
una enquesta que s’ha fet arribar als regidors d’Educació a través de la FELIB, si no anam errats. 
Artà era dels pocs que encara no l’havia contestada. Com així? Ja s’ha contestat? Quan? 

 
Resposta: Quan em vàreu comentar aquest tema, vaig revisar els meus correus i no n’he trobat cap 
en aquest sentit, algunes vegades m’entren per spam. La regidora d’Educació tampoc no en té 
constància dins el correu electrònic. De tota manera, hem xerrat amb la UIB, que va ser qui va fer 
l’enquesta, ens l’enviarà i la contestarem. 

 
Colònia de Sant Pere 
 
- Plenari rere plenari venim demanant la neteja del solar annex al CEIP Rosa dels Vents de la 
Colònia de Sant Pere. Quan està prevista alguna actuació? Quina? 

 
Resposta: Estam donant resposta a una demanda de la Direcció del centre educatiu, posant en valor 
la zona verda que hi ha devora el centre. En poder farem la zona que vostès demanen. 
  
- Quan s’iniciaran els tràmits per a la construcció del tanatori, proposta guanyadora dels 
pressupostos participatius de 2017? 

 
Resposta: La data de construcció, no la hi puc, ni m’atrevesc, dir; s’ha encomanat el projecte i, una 
vegada que es tengui, s’iniciarà l’expedient d’obra. Procurarem que a finals de 2018 estigui fet.  
 
 
PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL PP 
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1. Ens poden dir en quin punt es troba el geriàtric del Barbacoa dels Pujols ? 
 
Resposta: Pareix que no hi haurà geriàtric al Barbacoa, almanco en els terrenys on, en un principi, 
s’havia de situar. 
 
2. Ens poden dir quants de diners ha invertit Patrimoni al nostre municipi dins aquesta legislatura? 
 
Resposta: Directament, podem comptabilitzar els diners de les subvencions anuals en funció del 
projecte que presentam: 12.000 euros al 2017, 7.744 euros al 2016 i 12.000 euros al 2015 (total de 
31.744 euros). Indirectament, també hi fa feina la seva brigada, que hi ve un parell de vegades cada 
any a fer feines de neteja. No tenim dades del que suposa aquesta despesa. Indirectament, també, hi 
ha una cartera de tallers que podem demanar per fer a Artà i que paga Patrimoni del Consell, de 
moment ens han finançat tres tallers per valor d’uns 4.000 euros.  
 
3. Estam a punt d’acabar el primer trimestre de 2018 i ens agradaria saber quan els diuen que 
començaran les obres al monestir de Bellpuig? 
 
Resposta: El Consell ja té els permisos d’obra d’urgència, però els falta l’autorització de la despesa 
(intervenció). Ja es va dur a terme una primera actuació prèvia de revisió de puntals, neteja i 
tancament d’accessos a final de 2017.  
 
4. I sobre la ronda de ses Pesqueres, que els diuen ? 
 
Resposta: La ronda tornarà entrar a la Comissió Balear de Medi Ambient. 
 
5. Estan assabentats de diversos robatoris al Col·legi Rosa dels Vents de la Colònia de Sant Pere? 
Quines mesures pensen prendre ? 
 
Resposta: Estam assabentats d’un a l’escola de Rosa dels Vents i d’un altre al Club de la Tercera 
Edat. Als dos llocs es reforçaran les vidrieres d’alumini que donen a l’exterior. 
 
6. Quan creuen que canviaran les plaques rovellades, despintades, a la Colònia de Sant Pere? 
 
Resposta: Al més aviat possible. 
 
7. Quan creuen que se senyalaran adequadament les bandes reductores de velocitat a la Colònia de 
Sant Pere i a la resta del municipi? 
 
Resposta: Entenem que estan ben senyalitzades. 
 
8. Per quan creuen que s’eliminaran les barreres arquitectòniques al voltant d’aquestes bandes 
reductores? 
 
Resposta: Mirarem a quines barreres arquitectòniques es refereix i hi posarem remei. 
 
9. Ens poden dir una data aproximada del començament de la construcció del tanatori i del vial de 
Caloscamps a la Colònia de Sant Pere? 
 
Resposta: No m’atrevesc a donar-li cap data. El que sí li puc dir és que, ara per ara, ja s’està 
redactant el projecte del tanatori i, pel que fa al camí de Caloscamps, s’ha enviat tota la 
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documentació al Consorci de Bosses Turístiques. 
 
10. Tornam a demanar a l’Equip de Govern que es torni a repassar el carrer de Ciutat, ja que hi 
torna a haver llambordes soltes? 
 
Resposta: Hi estam fent feina; el zelador ja ho ha revisat i, en breu, es faran les reparacions. 
 
11. Quin temps de responsabilitat té l’empresa que va realitzar aquestes reformes de manteniment? 
 
Resposta: Crec que hi ha dues qüestions diferents: una la construcció inicial, que es pot discutir si 
va ser adequada o no per a l’ús del carrer i on ja no hi caben responsabilitats; i l’altra, les 
reparacions puntuals, si alguna de les anteriors estigués mal acabada ho reclamaríem, però pens que, 
en general, són tasques de manteniment que s’hauran de fer constantment. 
 
12. Quan creuen que acabaran les obres de la plaça del Conqueridor i voltants? 
 
Resposta: Ja han acabat, queden dos detalls. Podem dir que queda posar els bancs, que ja fa un 
parell de setmanes que estan comanats, i papereres. 
  
13. Ens poden dir, si ho saben, quan començaran les obres de millora de la travessia de Costa i 
Llobera que vàrem reclamar al Consell de Mallorca per acord unànime de tot el plenari? 
 
Resposta: No li puc dir, però he anat insistint. 
 
14. Demanam que es comuniqui i tramiti al Departament de Carreteres del Consell de Mallorca la 
queixa de l’estat dels vorals de les carreteres des que aquest és titular al nostre municipi.  
 
Resposta: Li direm. 
 
15. També demanan que es comuniqui i tramiti al Departament de Carreteres del Consell de 
Mallorca que posi o restableixi el lurry als llocs on els vehicles puguin relliscar o patinar a les 
carreteres abans esmentades.  
 
Resposta: Li puc dir.  
 
16. Per a nosaltres, les bandes reductores de velocitat del carrer de Santa Margalida són massa altes, 
no podrien col·locar unes de més baixes?  
 
Resposta: Són les que ens han aconsellat i compleixen tota la normativa. 
 
17. I no podrien col·locar algunes bandes reductores als carrers de Montserrat Blanes i Ramon 
Llull, cantonada amb el carrer de Santa Margalida?  
 
18. Tenen constància que hi ha peticions des de 2016 per fer neteja de camins i que aquestes no 
estan contestades ni els camins s’han fet nets, com per exemple el camí de sa Corballa i, a més a 
més, aquest està ple de clots entre altres?  
 
Resposta: Sí, he de reconèixer que aquest és un tema complicat i a tractar entre tots. 
 
19. En concordança amb la pregunta anterior, ens poden dir quants de camins veïnals s’han arreglat 
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o es pensen arreglar? 
 
Resposta: Demà li contestaré, no tenc aquesta dada. 
 
20. Tenen constància que a l’entrada de l’edifici de la Sala hi ha deixalles des de fa temps, per la 
qual cosa demanam que es prenguin les mesures adients per a la seva retirada? 
 
Resposta: Ho tendrem en compte. 
 
21. Per a quan la bolla de l’escala que puja a la sala de plens? 
 
Resposta: No hi havia pensat més, mirarem què i quan ho podem fer. 
 
22. Per a quan s’arreglaran els vitralls de la mateixa sala? 
 
Resposta: Haurà de ser en el pressupost de 2019; ara per ara no hi ha partida pressupostària. 
 
23. Ens poden dir en quin estat de conservació es troben els habitatges cedits i/o donats per diversos 
motius al nostre Ajuntament? 
 
Resposta: N’hi ha de tot tipus, uns estan millor que d’altres. 
 
24. No creuen que seria necessària una revisió tècnica i de seguretat de les joguines o atraccions que 
hi ha als parcs i places del nostre municipi, aquest grup creu que sí? 
 
Resposta: Hi estam d’acord, però trimestralment es van revisant els parcs infantils. 
  
25. No creuen, aquest grup sí que ho creu, que seria necessari instal·lar aparells de gimnàstica 
adients per a persones majors i altres als parcs del nostre municipi? 
 
Resposta: Es va dotar una partida pressupostària que executarem dins el 2018. 
 
26. Ens poden dir quants d’aparells nous cardiovasculars s’han instal·lat al nostre municipi? 
 
Resposta: Cap. 
 
27. Ens poden dir si al nostre municipi les persones necessitades de la nostra contrada reben les 
mateixes ajudes socials que les que reben les nouvingudes? 
 
Resposta: Només faltaria! No feim distincions per procedència ni origen. 
 
28. Ens poden dir quantes persones empren o conren els horts de ses Escoles? I quines ajudes 
tenen? 
 
Resposta: Tenim 11 parcel·les, 4 de Serveis Socials. Hi ha unes normes internes d’ús. Cadascú paga 
l’aigua al preu públic general. Així mateix, adjunt el projecte dels horts ecosocials i les Normes. Ja 
n’hi ha 5 d’adjudicades. 
 
29. Ens poden dir quan podran regar els camps els agricultors i ramaders del nostre municipi amb 
l’aigua de la bassa des Racó? 
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Resposta: Fa dues setmanes vaig xerrar amb el Sr. Mateu Ginard Sampol, director general 
d’Agricultura, i em va dir que ja impulsaven aigua de la depuradora cap a la bassa i que de la bassa 
cap als camps, per inèrcia, durant tot l’estiu ja n’hi anava. Però que ara tenien un problema amb els 
comptadors. Cada 15 dies solc cridar. 
 
30. Ens poden dir quan rebran les ajudes del Govern balear els nostres agricultors i ramaders que 
sol·liciten des de 2015? 
 
Resposta: No ho sabem, però ho podem demanar. 
 
31. Ens poden dir qui paga la factura d’electricitat per la recàrrega dels vehicles particulars que van 
als punts de recàrrega que hi ha al nostre municipi? Si el saben, quin és a dia d’avui l’import de la 
mateixa? 
 
Resposta: Nosaltres. Demà li miraré els imports.  
 
32. Ens poden dir quin és l’estat de potabilitat que tenen els pous d’aigua de gestió municipal del 
nostre municipi? 
  
Resposta: Bona. 
 
33. El recinte talaiòtic de ses Païsses té un horari de 10 a 14 hores, de dilluns a dissabte. No veuria 
adient aquest Equip de Govern un augment d’aquesta franja horària de cara a l’estiu? 
 
Resposta: Sí, ja fa anys que es fa el mateix, s’amplia fins a les 18 hores. 
 
34. Creu aquest Equip de Govern que el Sr. Aramburu tendrà partida pressupostària de la institució 
que pertoqui per fer aquest estiu excavacions al recinte de ses Païsses? 
 
Resposta: No en sabem res; només que estava tancant el seu projecte quinquennal d’excavació.  
 
35. Ens poden dir una data el més aproximada possible per al trasllat de la Policia Local a l’edifici 
de l’lbavi? 
 
Resposta: Esper que prest. però l’Equip de Govern és el més interessat en què es produeixi aquest 
canvi. 
 
 
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 25 de setembre de 2017. 
 
2. Acordar, per unanimitat, aprovar el Pla quinquennal de manteniment i conservació restauració 
dels jaciments de ses Païsses, talaiot de ses Llenques, talaiot de sa Clova des Xot, Dolmen de 
s’Aigua Dolça i s’Arenalet de Son Colom 2018-2022. 
 
3. Acordar, per unanimitat: 
3.1. Aprovar la modificació d’una de les places de la plantilla del personal municipal d’oficial de 
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policia local en un lloc de segona activitat amb destinació, categoria d’oficial de policia. 
3.2. Aprovar la fitxa descriptiva del lloc de treball d’oficial de policia local en segona activitat, tal 
com consta en l’annex I d’aquest acord.  
3.3. Publicar l’acord de modificació de plantilla de personal en el BOIB durant el termini de quinze 
dies hàbils per a la possible presentació d’al·legacions. 
3.4. Trametre aquest acord a la persona interessada. 
 
4. Acordar, per 11 vots a favor (PSOE, PI, UIA i AA) i 1 vot en contra (PP): 
4.1. Considerar insuficient la proposta per invertir el superàvit municipal de 2017, exposada a la 
reunió de la FEMP del passat 27 de febrer. 
4.2. Exigir la derogació de la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
local, que tant maltracta i menysprea les entitats locals. 
4.3. Demanar que les entitats locals disposin dels estalvis disponibles per poder realitzar inversions, 
prestació de serveis i contractació de personal en qualsevol de les competències municipals. 
4.4. Exigir la derogació de la regla de despesa a les entitats locals sanejades, de les circumstàncies 
extraordinàries del còmput i que aquesta no es liquidi cada any. 
4.5. Reivindicar la recuperació de l’autonomia local que proclama la Constitució i que les entitats 
locals han perdut en els darrers anys. 
4.6. Demanar l’eliminació de la taxa de reposició d’efectius en l’Administració local i que sigui 
lliure en cas d’estar sanejades. 
4.7. Instar el Govern de l’Estat a abordar, de forma immediata i paral·lela, la reforma del 
finançament local i autonòmic. 
4.8. Traslladar aquestes reivindicacions a la FELIB, perquè en prengui els acords oportuns.  
 
5. Acordar: 
5.1. Acordar, per 8 vots a favor (PI, UIA i PP), 3 vots en contra (PSOE) i 1 abstenció (AA): 
“2. Com a al·legació núm. 1, sobre Nuclis litorals del municipi, i pel que fa  a la descripció i per 
evitar interpretacions, demanar l’ampliació d’aquesta i que quedi com a “Artà: Colònia de Sant 
Pere, Betlem, urbanització Sant Pere, s’Estanyol i Montferrutx; , quant a les modalitats d’ETH, 
proposar que només es permeti la comercialització en habitatges unifamiliars, l’activitat dels quals 
es podrà dur a terme durant tot l’any.” 
5.2. Acordar, per 8 vots a favor (PI, UIA i PP), 3 vots en contra (PSOE) i abstenció (AA): 
“3. Com a al·legació núm. 2, sobre nuclis d’interior, quant a les modalitats d’ETH, proposar que 
només es permeti la comercialització en habitatges unifamiliars, l’activitat dels quals es podrà dur a 
terme durant tot l’any.” 
5.3. Acordar, per 11 vots a favor (PI, PSOE, UIA i  PP) i 1 abstenció (AA): 
“1. Presentar, encara que sigui fora de termini, l’acord sobre el document esmentat amb les 
al·legacions aprovades per la majoria del plenari. 
5.  Convocar, si escau, una reunió amb el Consell de Mallorca, Departament de Territori, per tal que 
accepti el document presentat i el valori de cara a possibles modificacions del document original pel 
que fa al municipi d’Artà. 
6. Trametre aquests acords als departaments de Presidència i de Territori del Consell de Mallorca.” 
 
7. Acordar, per 11 vots a favor (PSOE, PI, UIA i AA) i 1 abstenció (PP): 
7.1. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Artà a la campanya “Per un bon finançament per a les 
Illes Balears”. 
7.2. Fer arribar aquest acord als responsables de la campanya a fi que inscriguin l’Ajuntament 
d’Artà com a membre adherit. 
 
8. Acordar, per unanimitat: 
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8.1. Instar el Govern de l’Estat espanyol a mantenir l’actual estructura i funcions dels jutjats de pau.  
8.2. Instar el Govern de l’Estat espanyol a preservar la naturalesa del Registre Civil com a servei 
públic essencial, gratuït i proper a la ciutadania. 
8.3. Instar el Govern de l’Estat espanyol a fer-se càrrec del Jutjat de Pau amb dotació de personal 
funcionari per part de l’Estat. 
 
10. Acordar, per unanimitat: 
10.1. Instar el Govern de l’Estat que prevegi els mecanismes legals i financers necessaris per fer un 
pagament extraordinari a cada pensionista, equivalent al poder adquisitiu que hagi pogut perdre els 
darrers 10 anys, comparant la revaloració de la seva pensió i l’increment de l’índex de preus al 
consum (IPC). 
10.2.  Instar el Govern de l’Estat que impulsi la modificació de la Llei 23/2013 per garantir que la 
revaloració de les pensions mai no sigui inferior a l’increment de l’IPC anual, a fi i efecte de 
garantir que els pensionistes mai no perdin poder adquisitiu.  
10.3. Instar el Govern de l’Estat que impulsi les modificacions fiscals necessàries perquè la pensió 
no sigui considerada renda i sigui una quantitat exempta a l’hora de calcular l’impost de renda de 
les persones físiques. 
10.4. Donar suport a les entitats que duguin a terme accions en relació a les reivindicacions a dalt 
esmentades i recollides per les plataformes i/o entitats de jubilats i pensionistes, i col·laborar, 
específicament, amb les activitats organitzades a través del Centre de la Tercera Edat d’Artà i Artà 
Solidari amb Jubilats per Mallorca. 
10.5. Notificar el contingut d’aquest acord a la Delegació del Govern central a les Illes Balears. 
 
11. Acordar, per 8 vots a favor (PSOE, PI, AA i PP) i 5 vots en contra (UIA): 
11.1. Aprovar el reconeixement dels crèdits per un import total de 120.789,49 €, els que figuren en 
la relació annexa. 
11.2. Aplicar, amb càrrec al pressupost de l’exercici de 2018, els crèdits corresponents, i amb càrrec 
a les partides respectives, segons consta en l’annex (PDF). 
 
M1. Acordar: 
1. Acordar, per 9 vots a favor (PSOE, UIA i AA) i 4 vots en contra (PI i PP), ratificar la urgència i 
la inclusió en l’ordre del dia de l’aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal 
d’UIA contra l’empresonament de presos polítics. 
 
 
El batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària       Vist i plau 

El batle 
 


