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

ordinària
27 de gener de 2020
18 hores
sala de sessions de l’Ajuntament d’Artà

Hi assisteixen:
Manuel Galán Massanet,
Maria Bel Llinàs Pastor,
Antoni Josep Valle Font,
Antonio Bonet Company,
Maria Isabel Nieto Sepúlveda,
Maria Antònia Sureda Martí,
Manuel Rocha Barrientos,
Sebastián Carrió Dalmau,
Ana María Comas Delgado,
Immaculada Moreno Mayal,
Maria Pastor Gelabert,
Jeroni Esteva Alzamora,
Juan Lliteras Espinosa,

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

Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza, secretària
Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de les sessions de 30 de setembre i 9 de desembre de 2019.
2. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1/2020.
3. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals El Pi–Proposta per les
Illes Balears i PP per a la derogació de la normativa que impedeix als ens locals invertir superàvit i
compensar els costos generals dels dipòsits derivats d’aquest.
4. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals El Pi–Proposta per les
Illes Balears i PP per a la publicació anual de balances fiscals i per un nou model de finançament
autonòmic.
5. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de novembre i desembre de 2019
i de 13 de gener de 2020.
6. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de les sessions de 30 de setembre i 9 de desembre de 2019
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 les sessions
de 30 de setembre i 9 de desembre de 2019, de les quals se n’han expedit, prèviament, una còpia
dels esborranys a cada regidor per al seu coneixement, rectificació d’errades o possible formulació

d’al·legacions, si s’escau.
A continuació, els reunits acorden, per unanimitat, essent tretze el nombre legal de membres del
consistori i tretze els assistents, aprovar les actes de les sessions de 30 de setembre i 9 de desembre
de 2019.
2. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1/2020
El regidor d’Hisenda, Sr. Rocha, explica la proposta, que, copiada literalment, diu:
<<Davant la presentació de factures en el departament pendents d’aplicació.
Atès l’informe d’Intervenció, on consta que, en aplicació de l’article 60.2 del Reial decret 500/1990,
de 20 d’abril, el reconeixement d’obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol
causa, no ho haguessin estat en aquell a què corresponien, és competència del Ple de la corporació, i
que en aquest cas concret és possible la seva realització.
De conformitat amb el que s’exposa, es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents
ACORDS:
1. Aprovar el reconeixement dels crèdits per un import total de 407.848,72 €, els quals figuren a la
relació annexa a la qual es remet (rel. 00053-00057-00060-00066-00063-00068-00074-0007500078-00079/2019).
2. Aplicar, amb càrrec al pressupost de l’exercici de 2020, els crèdits corresponents, i amb càrrec a
les partides respectives.>>
El Sr. Rocha diu als reunits que intentarà minimitzar aquest tipus d’expedients.
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, diu que el regidor d’Hisenda els ha explicat que es tracta de
factures que arriben tard a l’Ajuntament; però, diu la portaveu esmentada, que hi ha factures que
han arribat en els mesos de juliol o agost i que, segons ella, per manca de consignació en la partida,
no es tramita el seu pagament, la qual cosa denota una manca de previsió de l’Equip de Govern.
El regidor d’Hisenda, Sr. Rocha, els diu que no és falta de liquiditat, però, a vegades, per algun
problema, la factura no es firma pel regidor responsable. El regidor d’Hisenda reitera que intentarà
minimitzar la quantia d’aquests expedients.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, opina el mateix que ha explicat la portaveu d’UIA, però també diu
que el que s’ha fet s’ha de pagar i, per això, s’abstendrà en la votació.
A continuació, els reunits acorden, per 9 vots a favor (PSOE, PI i AA), 3 vots en contra (UIA) i 1
abstenció (PP):
1. Aprovar el reconeixement dels crèdits per un import total de 407.848,72 €, els quals figuren a la
relació annexa a la qual es remet (rel. 00053-00057-00060-00066-00063-00068-00074-0007500078-00079/2019).
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2. Aplicar, amb càrrec al pressupost de l’exercici de 2020, els crèdits corresponents, i amb càrrec a
les partides respectives.
3. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals El Pi–Proposta per
les Illes Balears i PP per a la derogació de la normativa que impedeix als ens locals invertir
superàvit i compensar els costos generals dels dipòsits derivats d’aquest
La portaveu d’El PI, Sra. Sureda, explica la moció, que, copiada literalment, diu:
<<ANTECEDENTS
La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, han
suposat per als ajuntaments i ens locals, entre d’altres coses, la imposició d’un límit de dèficit
públic, un límit de deute i una regla de sostre de despesa. Aquestes mesures es varen adoptar en un
moment de crisi econòmica i financera de primera magnitud que requeria intentar contenir el dèficit
de totes les administracions públiques.
El manteniment d’aquestes normes i regles al llarg dels anys ha provocat, en un primer moment, el
sanejament dels ajuntaments que ja fa uns quants anys que acaben els exercicis pressupostaris amb
superàvit.
En segon lloc, ha esdevingut una important reducció del seu deute, fins al punt que molts
d’ajuntaments han amortitzat anticipadament tot el deute que tenien i en aquests moments estan
totalment sanejats.
I en tercer lloc, aquestes normes i regles han provocat que molts d’ens locals s’hagin vist obligats a
acumular doblers i més doblers a les entitats financeres sense poder-los invertir en les necessitats de
les ciutats i els pobles, tot i ser administracions plenament sanejades. Així, molts dels tributs que
paguen els ciutadans serveixen únicament per engreixar els comptes oberts pels ajuntaments en
bancs i caixes. En el cas de les Illes Balears, es calcula que els ajuntaments tenen estalviats als
bancs i caixes prop d’uns 600 milions d’euros.
Si aquesta situació ja és prou injusta des del moment que no té sentit que una administració
totalment sanejada financerament no pugui invertir els recursos econòmics recaptats en benefici de
l’interès general i aconseguir millorar els serveis públics i les infraestructures, la situació ha
empitjorat pel fet que els tipus d’interès i la política monetària europea han fet que els doblers no
tenguin valor en el sentit que les entitats financeres no paguen gairebé cap interès perquè se’ls hi
dipositin doblers. De fet, ja s’ha arribat al cas extrem que les entitats financeres, en lloc de pagar, el
que fan és cobrar per dipositar-hi doblers i estalvis.
Per tant, hem arribat a l’absurda situació que no només els ajuntaments sanejats no poden invertir
els seus recursos i estalvis, sinó que resulta que acumular els doblers els hi suposarà un cost
econòmic. És del tot paradigmàtic el cas de l’Ajuntament d’Alcúdia, que a més d’haver de tenir al
banc i sense poder utilitzar més de 87 milions d’euros, a sobre, tenir-los allà dipositats li costarà
l’any 2020 uns 400.000 euros en benefici de les entitats bancàries.
Per tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament d’Artà que adopti els següents
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ACORDS:
1. Instar el Govern de l’Estat a impulsar de forma immediata, en el termini màxim de tres mesos des
de la seva constitució, la derogació de les normes i regles que impedeixen als ens locals i
ajuntaments sanejats gastar els doblers acumulats a les entitats financeres.
2. Instar el Govern de l’Estat a impulsar mecanismes econòmics de compensació per cobrir els
costs que puguin tenir o hagin tengut els ajuntaments i ens locals per haver d’acumular doblers a les
entitats financeres a conseqüència de les normes d’estabilitat pressupostària i regla de despesa,
procedint a retornar íntegrament tots els doblers que hagin hagut de pagar a operadors econòmics
per tenir-hi dipòsits derivats dels superàvits.>>
El batle diu que estan d’acord amb el fons de la moció, però opina que és molt complicat dur a
terme en el termini de 3 mesos el que es relaciona en el punt primer de la part dispositiva. Considera
que hauria d’haver un tercer acord a la part dispositiva, referent a trametre aquest acord a la FELIB,
a la FEMP, al Govern d’Espanya, al Consell de Mallorca i al Govern balear. Diu que votaran a
favor de la moció.
La regidora d’UIA, Sra. Pastor, diu que votaran a favor de la moció. Afegeix que li sembla bé el
punt proposat pel PSOE.
La portaveu d’ AA, Sra. Comas, diu que està a favor de la moció.
La portaveu d’El PI, Sra. Sureda, diu que en la moció ja se sobreentén que l’acord es trametrà al
Govern central, però que estan d’acord en afegir el nou punt demanat pel portaveu del PSOE.
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat:
1. Instar el Govern de l’Estat a impulsar de forma immediata, en el termini màxim de tres mesos des
de la seva constitució, la derogació de les normes i regles que impedeixen als ens locals i
ajuntaments sanejats gastar els doblers acumulats a les entitats financeres.
2. Instar el Govern de l’Estat a impulsar mecanismes econòmics de compensació per cobrir els
costs que puguin tenir o hagin tengut els ajuntaments i ens locals per haver d’acumular doblers a les
entitats financeres a conseqüència de les normes d’estabilitat pressupostària i regla de despesa,
procedint a retornar íntegrament tots els doblers que hagin hagut de pagar a operadors econòmics
per tenir-hi dipòsits derivats dels superàvits.
3. Trametre aquest acord al Govern de l’Estat, al Govern balear, al Consell de Mallorca, a la FELIB
i a la FEMP.
4. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals El Pi–Proposta per
les Illes Balears i PP per a la publicació anual de balances fiscals i per un nou model de
finançament autonòmic
La portaveu d’El PI, Sra. Sureda, explica la moció, que, copiada literalment, diu:
<<EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Les balances fiscals són un instrument d’informació econòmica que imputa territorialment els
ingressos i les despeses de les institucions del sector públic en un període de temps determinat i
calcula el saldo fiscal resultant a cada territori. La publicació de les balances fiscals fomenta la
transparència fiscal de la despesa pública, facilita la valoració econòmica dels desequilibris
territorials, servint d’instrument per a l’avaluació, generació i correcció de les polítiques
redistributives. La publicació de les balances fiscals és una pràctica habitual a la Unió Europea i als
estats federals.
El 15 de juliol de 2008 es feien públiques de forma oficial, a través de l’Institut d’Estudis Fiscals,
per primer pic a Espanya les balances fiscals de les comunitats autònomes amb les administracions
públiques centrals referides a l’any 2005. Les balances fiscals publicades l’any 2008 varen utilitzar
dos mètodes de càlcul: càrrega-benefici (Illes Balears -1.678 milions d’euros, -7,5 % del PIB) i flux
monetari (Illes Balears -3.191 milions d’euros, -14,2 % del PIB). El mètode de càrrega-benefici
intenta mesurar com les polítiques públiques afecten el benestar dels individus que resideixen en un
territori determinat, tenint en compte les càrregues fiscals que suporten i els beneficis que reben de
la despesa pública. El mètode del flux monetari pretén mesurar l’impacte econòmic de les polítiques
públiques en un territori, en imputar a cada territori la totalitat dels ingressos i de les despeses
públiques que s’originen o es realitzen dins dels límits de la seva jurisdicció.
L’any 2014 es tornava publicar oficialment un estudi no pròpiament de balances fiscals sinó de
comptes regionals territorialitzats referit a l’exercici de l’any 2011. En aquesta publicació només es
va utilitzar un mètode de càlcul assimilable al de càrrega-benefici (Balears -1.483 milions d’euros),
si bé amb alguns canvis en relació amb l’any 2008.
El sistema de finançament de les comunitats autònomes hauria de ser reformat de manera
immediata d’acord amb la previsió de la disposició addicional setena de la Llei 22/2009, de 18 de
desembre, de finançament de les comunitats autònomes, atès que és convenient tenir el màxim
d’informació a l’abast per poder garantir uns canvis en el sistema que es fonamentin en dades i en
criteris objectius. El nou sistema de finançament hauria d’introduir i garantir el principi
d’ordinalitat, és a dir, que els mecanismes de solidaritat i anivellació no reverteixin el rànquing de
recursos per capita, així el sistema ha de reduir les diferències entre les comunitats riques i les
pobres, però no intercanviar les seves posicions.
Per tot això, El PI–Proposta per les Illes Balears i el PP proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Instar el Govern de l’Estat a publicar anualment les balances fiscals entre comunitats autònomes i
les administracions públiques centrals tant a través del mètode de càrrega-benefici com del mètode
del flux monetari.
2. Instar el Govern de les Illes Balears a publicar anualment un càlcul de balances fiscals entre les
Illes Balears i les administracions públiques centrals tant a través del mètode de càrrega-benefici
com del mètode del flux monetari.
3. Instar el Govern de l’Estat a introduir i garantir, en la revisió del sistema de finançament, el
principi d’ordinalitat i a donar més capacitats normatives a les comunitats autònomes, model que
hauria d’avançar cap a un sistema que permeti al Govern balear recaptar, gestionar, inspeccionar i
liquidar els impostos i equiparar els ingressos als del concert econòmic.>>
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El batle mostra la seva conformitat a la moció.
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, diu que està a favor de la moció.
La portaveu d’AA, Sra. Comas, també mostra la seva conformitat a la moció.
A continuació, els reunits acorden, per unanimitat:
1. Instar el Govern de l’Estat a publicar anualment les balances fiscals entre comunitats autònomes i
les administracions públiques centrals tant a través del mètode de càrrega-benefici com del mètode
del flux monetari.
2. Instar el Govern de les Illes Balears a publicar anualment un càlcul de balances fiscals entre les
Illes Balears i les administracions públiques centrals tant a través del mètode de càrrega-benefici
com del mètode del flux monetari.
3. Instar el Govern de l’Estat a introduir i garantir, en la revisió del sistema de finançament, el
principi d’ordinalitat i a donar més capacitats normatives a les comunitats autònomes, model que
hauria d’avançar cap a un sistema que permeti al Govern balear recaptar, gestionar, inspeccionar i
liquidar els impostos i equiparar els ingressos als del concert econòmic.
5. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de novembre i desembre de
2019 i de 13 de gener de 2020
A continuació, es dona compte de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de novembre i
desembre de 2019 i de 13 de gener de 2020.
Seguidament, els reunits, per assentiment unànime, es donen per assabentats.
6. Precs i preguntes
La secretària informa que UIA i el PP han presentat escrits de precs i preguntes, els quals es
llegeixen a continuació.
PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA UIA
Precs
- Els dies de les festes de Sant Antoni s’haurien de posar més lavabos públics i els que hi ha, que
estiguin oberts els 2 dies.
Resposta: Sí, és un punt que és va a xerrar a la Comissió Informativa i entre tots decidírem que així
ho faríem.
- Després de Sant Antoni la neteja va ser deficient, demanam que es millori el servei de cara al
proper any.
Resposta: També ho comentàrem a la Comissió Informativa i coincidim que es pot millorar.
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- Que en els pressupostos participatius hi hagi la millora de les canalitzacions d’aigua és una presa
de pèl. Això és una necessitat i ha d’estar en els pressupostos generals.
Resposta: Quin és el prec? Aquest és un tema que ja es va xerrar en el Grup Impulsor i es va decidir
no tocar les bases dels pressupostos participatius. De tota manera, es pot xerrar en voler, però
entram en un terreny perillós, perquè la majoria de coses que es proposen són necessitats o coses
òbvies que són responsabilitat de l’Ajuntament i que haurien d’estar en els pressupostos.
- A la paret, pujant de ses Pesqueres a la dreta, abans d’entrar al poble, hi ha un dels murs que està
en molt mal estat i sembla que ha de caure. Demanam que es faci un requeriment a la propietat per
tal que la repari.
Resposta: Hi estam d’acord.
Preguntes
- A la relació dels expedients d’obres dels mesos de novembre i desembre de 2019 només apareix el
número, sol·licitem que ens faciliteu l’import.
Resposta: L’import de què? Dels projectes que ens sol·liciten, de la quota que han de pagar?
- Es fan unes obres al molí de la Colònia, al carrer de Sant Pere (o Sant Pau?). Tenen llicència? S’ha
demanat informe a Patrimoni per adjudicar-la? Si no tenen llicència, demanam que s’aturin
immediatament aquestes obres.
Resposta: L’expedient és el 2015/4536-368. Disposen de llicència atorgada per Decret de Batlia de
29 de maig de 2019 per reformar l’interior i millorar les condicions d’habitabilitat de l’habitatge. El
molí està catalogat amb protecció parcial (protecció municipal). No es tracta d’un BIC, que seria el
cas d’haver de demanar informe a Patrimoni.
- Volem saber com està el tema de l’ACIRE. Algunes persones ja tenen la targeta, però d’altres no.
Es comencen a posar cartells, però la gent no està informada i no saben molt bé el que passa.
Demanam, a més, que es faci alguna campanya explicativa per a tota la població.
Resposta: Sí, en aquests moments estam notificant a totes les persones afectades. Una vegada que
ho tenguem tot notificat, farem la campanya informativa i pactarem l’entrada en funcionament.
- Sembla que algunes dels fanals nous ja no funcionen. Què passa amb aquests fanals que fa poc es
varen canviar? Són defectuosos? Es canviaran o es repararan? És urgent reposar, també, un fanal de
la plaça Nova (ha estat tots els dies de les festes de Sant Antoni amb uns plàstics. Semblava
perillós).
Resposta: En fallen una quinzena, entre Sos Monjos i el carrer del Tren. S’ha reclamat als
contractistes i els tècnics d’Escofet varen venir el passat mes de desembre. Es fan responsables i
canviaran totes les lluminàries que no funcionen la primera setmana de febrer. Pel que fa al fanal de
la plaça Nova, hem donat ordre perquè es millori la seva protecció.
- Tota la voravia que envolta l’Institut, tant del carrer de Pere Amorós com del carrer d’Antoni
Lliteras, si és de l’Ajuntament, no hauria d’estar enrajolada? Teniu previst fer-ho?
7

Resposta: Son moltes les voravies que haurien d’estar enrajolades i l’Institut ens va fer aquesta
petició. La responsabilitat d’això crec que pot ser compartida, però, a mida que la Brigada pugui, ho
podem anar fent.
- Com està el tema de la marca D’Artà? Sembla que s’ha tornat a signar una pròrroga amb
l’Associació de Comerços?
Resposta: Estam pendents d’acabar de revisar els plecs per poder treure’ls i licitar-ho. Hem signat
una pròrroga de quatre mesos, però esperem que estigui abans.
- En què s’han gastat els 24.000 € de l’ArtàCard que s’han passat com a extrajudicial?
Resposta: Han mirat la partida que no correspon. Són 1.750 euros en concepte de premis de
l’ArtàCard que corresponen als de la ciutadania; els que corresponen als socis, els paga l’associació.
- Com està el tema de la grua municipal? Hi ha novetats?
Resposta: Igual, no hi ha novetats.
PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL PP
1. Ens poden dir quantes persones han emprat la casa solidària i què han pagat?
Resposta: 8 persones, 4 de les quals són infants (3 famílies). Fins ara no s’ha pagat res a proposta
dels Serveis Socials, com estava previst.
2. Poden dir a la ciutadania en quin punt de legalitat es troben el Parc Verd d’Artà i el Punt
d’Emergència de la Colònia de Sant Pere?
Resposta: No tenim constància que hi hagi cap il·legalitat i, en principi, s’estan demanant totes les
autoritzacions.
[A continuació, el portaveu del PP, Sr. Lliteras, retira la pregunta següent:
<<3. Quan s’arreglarà el fanal de la plaça del Conqueridor?>>]
4. Quan s’arreglarà o faran arreglar el mur que va direcció a ses Pesqueres? Si hi ha un accident a
causa del mal estat d’aquest mur, qui en serà el responsable?
Resposta: Farem una altra vegada el requeriment.
5. Ens poden dir si s’han acabat les obres dels carrers de Montserrat Blanes, Santa Margalida,
Andreu Garau Casellas i plaça del Conqueridor?
Resposta: Encara no s’han acabat.
6. A més d’altres coses, s’han posat nous engraellats i més grossos, per quin motiu no es posaren
abans?
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Resposta: Perquè el projecte no ho preveia i perquè en aquell moment, i segons els càlculs que es
tenien, no s’estimaven necessaris.
7. Es demanaran responsabilitats per les anteriors obres en aquests carrers i que han produït
inundacions a cases i locals comercials?
Resposta: Vàrem dir que era moment d’arreglar el problema i que després valoraríem aquesta
qüestió. Ara ho estam arreglant i, per tant, després valorarem aquesta qüestió.
8. Quina valoració fa l’Equip de Govern del funcionament del Teatre Municipal i de la cafeteria
que hi ha?
Resposta: Satisfacció.
9. Per a quan una rampa d’accés per a les persones discapacitades al Teatre Municipal?
Resposta: Supòs que es refereix a la sala gran. És un dels edificis sobre el qual, prest o tard,
haurem de tractar sobre la seva accessibilitat. Hi ha molta feina a fer.
10. Ens poden dir si han eliminat barreres arquitectòniques durant aquesta legislatura? En cas
afirmatiu, quines?.
Resposta: Ja li vaig contestar aquesta pregunta; de totes les intervencions que feim a l’espai públic,
tenim per costum de fer-ho. Ara, actualment, estam adaptant l’edifici municipal de la Colònia de
Sant Pere.
11. Ens poden dir què s’ha fet amb els locals de la plaça del Pes?
Resposta: Alguns estan cedits a entitats ciutadanes.
12. Ens poden dir quines empreses licitaren per les obres del mercat cobert? Les obres que es fan
compleixen els terminis prevists?
Resposta: L’empresa concessionària és Construcciones Olives, SL. Pel que fa als terminis, a la
darrera reunió que vaig assistir es va dir que, en principi, sí.
13. Ens poden dir si s’han reunit amb la Conselleria d’Educació referent al tema del British?
Resposta: Sí.
14. Quan s’agafaran seriosament el problema dels cans i moixos?
Resposta: Som conscients de la problemàtica i no hi hem deixat de fer feina en cap moment. A
nosaltres també ens agradaria que els resultats fossin millors, però no es pot dir que no ens ho
prenem seriosament. Hem fet campanyes, convenis amb els manescals i manescales d’Artà i
l’associació animalista. Així mateix, us adjunt dades d’esterilitzacions de moixos i el cost de
factures de manescals de l’any 2018. (Propera campanya d’esterilització de moixos casolans).
15. Què es farà amb la grua que l’Ajuntament va comprar i que està aparcada a l’antic escorxador?
Tampoc es demanaran responsabilitats?
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Resposta: Està en el mateix punt que el plenari passat. No es demanaran responsabilitats.
16. Ens poder dir quan es podrà dur compost, qui vulgui, al Parc Verd?
Resposta: Hem distribuït el biotriturat als horts ecosocials d’Artà i de la Colònia i també a les zones
del costat del torrent on s’ha duit a terme la repoblació d’arbres. Els particulars que han recollit
arbres també n’han pogut disposar i, fins ara, hem donat sortida a les demandes de totes les
persones que ho han sol·licitat. De tota manera, hem decidit preparar un petit document o reglament
per regular-ne el procediment de manera més clara i ordenada.
17. Com ja hem demanat en altres plens, pensen dur un contenidor o prendre altres mesures per
recollir els fems que es produeixen a l’Ermita de Betlem?
Resposta: S’està valorant la millor opció. Crec que ja s’ha contestat.
18. Ens poden dir quants de professionals d’Artà i la Colònia de Sant Pere han arrabassat paumes
al Parc Natural de Llevant per al seu negoci? Quina ajuda han tengut?
Resposta: Aquesta és una informació que nosaltres no tenim. Hauríem de demanar-ho a la Direcció
del Parc Natural de Llevant. De tota manera, en una reunió amb el director del Parc la setmana
passada, li ho vaig demanar i em va dir que hi ha anat tothom que ha volgut, que no té constància
de ningú descontent i que ells el que fan és simplement acotar la zona de recollida.
19. Ens poden dir quantes persones han emprat les Cases de Betlem al 2019, 2018 i 2017?
Resposta:

- Al 2017: 1.212
- Al 2018: 1.039
- Al 2019: 910

20. Ens poden dir si aquest Ajuntament té queixes de renous? En cas afirmatiu, quines mesures han
pres o pensen prendre al respecte?
Resposta: Sí, hem rebut queixes de renous i actuam segons el cas i segons la situació.
21. Ens poden dir per a quan l’aire condicionat a la Residència i al Centre de dia?
Resposta: Pel que fa a la Residència, ara que tenim pressupost, encarregarem el projecte. Pel que fa
al Centre de Dia, haurem de veure com afrontam aquest tema.
22. Ens poden dir si hi ha una llista d’espera a la Residència i al Centre de Dia? En cas afirmatiu,
ens poden dir quantes persones hi figuren a cadascuna?
Resposta: Quant al Centre de Dia, 7 nostres (per 3 places) i de dependència 5 (12 places). Quant a
la Residència, tenim una llistat de 20 persones, però s’han de considerar algunes coses aquí.
Algunes famílies declinen quan els toca entrar, perquè troben que poden esperar un poc més;
d’altres passen davant perquè hi ha uns paràmetres (indicadors) que es tenen en compte. En
qualsevol cas, s’ha de fer un replantejament de cap a on volem caminar per tal de donar un millor
servei als nostres majors, complementant-nos amb el Govern i el Consell.
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23. Ens poden dir quines mesures s’ha pres respecte a les cases que passen per ull?
Resposta: Com li he dit abans, depèn de cada cas.
24. No hi ha cap manera eficaç d’erradicar les herbes almanco al carrers més transitats del nostre
municipi?
Resposta: No. S’han provat diverses accions i és molt complicat llevar-ho tot.
25. Ens poden dir per a quan les obres del nou PAC?
Resposta: No, la previsió que tenim és per finals d’any.
26. Ens poden dir per a quan les obres a la depuradora de la Colònia de Sant Pere?
Resposta: Aquesta encara està enrere. Actualment, estam amb la modificació de les Normes
subsidiàries.
27. Ens poden dir quan es convertirà el Punt d’Emergència de la Colònia de Sant Pere en un punt
verd així com pertoca i no estar dins un carrer?
28. Ens poden dir per a quan la primera reunió per tractar les possibles responsabilitats respecte a
la indemnització del Poliesportiu de la Colònia de Sant Pere?
Resposta: No tenc previst convocar aquesta reunió, ja que aquest acord és de fa, com a mínim,
dues legislatures i no crec que en traguem res en net.
29. Ens poden dir què hi ha de cert o de veritat d’una estació de servei al Polígon Industrial?
Resposta: No tenc constància de cap estació de servei. Si em demana per la possibilitat d’una
benzinera que va anunciar el Govern balear, li puc dir que encara està en fase d’informe.
30. Ens poder dir per a quan les obres del Monestir de Bellpuig i què pensen fer amb la campana
d’Os de Balaguer?
Resposta: No tenim més informació que la que li vàrem proporcionar al plenari anterior.
31. Ens poden dir per quin motiu hi ha poc llum a la Gran Via, essent, com és, un eix comercial, i
per quin motiu hi mancaven motius nadalencs?
Resposta: Sí, és veritat que hauríem de millorar la il·luminació d’aquest espai i de molts d’altres,
però tenim un problema, aquest tipus d’il·luminació té un cost elevat i no disposam de pressupost
per poder ho fer.
32. Ens poden dir quant han costat les festes de Nadal, Reis i Sant Antoni a Artà, per una banda, i
a la Colònia de Sant Pere, per una altra?
Resposta: No encara. De Sant Antoni, encara no ens han fet arribar factures i de les festes de
Nadal no està tot tancat, perquè encara ens arriben factures, però miraré si al pròxim plenari puc
dur una quantitat aproximada del cost.
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33. Ens poden dir quants de foguerons es feren a Artà els anys 2020 i 2019? I a la Colònia de Sant
Pere?
Resposta:
Artà
Colònia de Sant Pere
2019
44
25
2020
45
22
- Hi algun mínim o quota respecte al número de foguerons que es poden fer?
Resposta: No.
34. Ens poden dir quantes persones empraren o s’acolliren als serveis assistencials dependents de
l’Ajuntament d’Artà?
Resposta: Durant el 2019 hi han acudit 854 persones (670 famílies).
3. Ens poden dir amb quina quantitat se’ls va ajudar?
Resposta: Amb 19.700 euros: ajudes econòmiques puntuals (47), aliments (45), despeses de
lloguer i beques menjadors, d’esport i altres.
36. Ens poden dir quan s’actuarà amb el xibiu o xiringuito de Cala Torta?
Resposta: En tenir els permisos oportuns.
37. Per a quan l’aparcament?
Resposta: Si es refereix als aparcaments que actualment s’estan habilitant damunt el mateix camí,
aquests seguiran en funcionament. Els altres estan pendents de projecte i d’informe.
38. Per a quan els bussos a les platges del nostre municipi i al Parc Natural de Llevant?
Resposta: Vaig poder xerrar amb el director general de Transports i em va comentar la possibilitat
d’estudiar si era possible fer-ho amb els propis mitjans de la TIB i amb les parades de la TIB. Tot
això seria possible a partir de l’any 2021 amb la nova concessió.
39. Per cert, es controla la zona de les platges del municipi?
40. Poden dir a la ciutadania quins doblers, un per un, han cobrat els membres d’aquest consistori
en concepte de sou o remuneració, assistències, dietes, desplaçaments i telèfons durant l’any 2019?
Resposta: Tota la informació que fa referència a dietes i assistències està penjada a la web, per tant
convid a visitar-la i a mirar tot el que vulguin. Pel que fa als telèfons, ja li he dit que l’Ajuntament
té una tarifa plana i, per tant, es fa molt difícil saber què paga cada número. Pel que fa als sous dels
regidors que tenen dedicació exclusiva, són públics i estan aprovats per plenari, a l’acta de 20 de
juny de 2019.
Acords
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1. Acordar, per unanimitat, essent tretze el nombre legal de membres del consistori i tretze els
assistents, aprovar les actes de les sessions de 30 de setembre i 9 de desembre de 2019.
2. Acordar, per 9 vots a favor (PSOE, PI i AA), 3 vots en contra (UIA) i 1 abstenció (PP):
2.1. Aprovar el reconeixement dels crèdits per un import total de 407.848,72 €, els quals figuren a la
relació annexa a la qual es remet (rel. 00053-00057-00060-00066-00063-00068-00074-0007500078-00079/2019).
2.2. Aplicar, amb càrrec al pressupost de l’exercici de 2020, els crèdits corresponents, i amb càrrec
a les partides respectives.
3. Acordar, per unanimitat:
3.1. Instar el Govern de l’Estat a impulsar de forma immediata, en el termini màxim de tres mesos
des de la seva constitució, la derogació de les normes i regles que impedeixen als ens locals i
ajuntaments sanejats gastar els doblers acumulats a les entitats financeres.
3.2. Instar el Govern de l’Estat a impulsar mecanismes econòmics de compensació per cobrir els
costs que puguin tenir o hagin tengut els ajuntaments i ens locals per haver d’acumular doblers a les
entitats financeres a conseqüència de les normes d’estabilitat pressupostària i regla de despesa,
procedint a retornar íntegrament tots els doblers que hagin hagut de pagar a operadors econòmics
per tenir-hi dipòsits derivats dels superàvits.
3.3. Trametre aquest acord al Govern de l’Estat, al Govern balear, al Consell de Mallorca, a la
FELIB i a la FEMP.
4. Acordar, per unanimitat:
4.1. Instar el Govern de l’Estat a publicar anualment les balances fiscals entre comunitats
autònomes i les administracions públiques centrals tant a través del mètode de càrrega-benefici com
del mètode del flux monetari.
4.2. Instar el Govern de les Illes Balears a publicar anualment un càlcul de balances fiscals entre les
Illes Balears i les administracions públiques centrals tant a través del mètode de càrrega-benefici
com del mètode del flux monetari.
4.3. Instar el Govern de l’Estat a introduir i garantir, en la revisió del sistema de finançament, el
principi d’ordinalitat i a donar més capacitats normatives a les comunitats autònomes, model que
hauria d’avançar cap a un sistema que permeti al Govern balear recaptar, gestionar, inspeccionar i
liquidar els impostos i equiparar els ingressos als del concert econòmic.
El batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
El batle
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