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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ 
 
 
Caràcter:  ordinari 
Data:   28 de novembre de 2022 
Horari:  18 hores 
Lloc:   sala de sessions de l’Ajuntament d’Artà 
 
 
Hi assisteixen: 
Manuel Galán Massanet,  batle 
Maria Bel Llinàs Pastor,  regidora 
Maria Isabel Nieto Sepúlveda, regidora 
Antonio Bonet Company  regidor 
Paula Ginard Vílchez   regidora 
Maria Antònia Sureda Martí,  regidora 
Manuel Rocha Barrientos,  regidor 
Sebastián Carrió Dalmau,  regidor 
Ana María Comas Delgado,  regidora 
Inmaculada Moreno Mayal,  regidora 
Maria Pastor Gelabert,  regidora 
Jeroni Esteva Alzamora,  regidor 
Juan Lliteras Espinosa,  regidor 
 
Sílvia Ripoll Genovart,  secretària accidental 
 
 
Ordre del dia 

 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 2 de novembre de 2022. 
2. Aprovació, si s’escau, del Reglament del règim d’ús dels horts urbans ecosocials del terme municipal 
d’Artà. 
3. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals de l’Ajuntament d’Artà per a 
la defensa i millora del Programa educatiu bilingüe en les centres educatius de primària i secundària del 
municipi d’Artà.   
4. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’actualització del registre d’activitats de tractament.   
5. Aprovació, si s’escau, del pressupost de 2023.  
6. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes d’octubre de 2022. 
7. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 2 de novembre de 2022  
 
Ningú té res a dir. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat dels assistents, aprovar l’acta de la sessió de 2 de 
novembre de 2022. 
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2. Aprovació, si s’escau, del Reglament del règim d’ús dels horts urbans ecosocials del terme 
municipal d’Artà 
 
Es llegeix la proposta, que diu el següent:  
 
<<Atès que el 21 de setembre de 2022 es va publicar, per un període de quinze dies hàbils, al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament la consulta pública prèvia del Reglament del règim d’ús dels horts urbans 
ecosocials del terme municipal d’Artà i l’esborrany del reglament amb la finalitat de recollir l’opinió 
dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma. 
 
Vist el certificat de la secretària interventora de l’Ajuntament d’Artà de 24 d’octubre de 2022 fent 
constar que no s’han registrat al·legacions al contingut exposat. 
 
Vist que el 7 d’octubre de 2022, l’Institut Balear de la Dona va registrar d’entrada (2022/8084) la 
remissió de l’informe d’avaluació d’impacte de gènere sol·licitat per aquest Ajuntament, d’acord amb 
allò establert a l’article 5.3. de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes. 
 
L’informe conclou que “en la redacció de la normativa no s’ha detectat cap situació de desigualtat per 
qüestió de gènere i es considera que la seva aplicació no produirà efectes diferenciadors sobre les dones 
i els homes i no incidirà en la possible situació de desigualtat”, si bé recomana que s’introdueixin 
indicacions més específiques en referència als informes de vulnerabilitat emesos pels Serveis Socials 
Comunitaris Bàsics, de tal manera que s’afavoreixi l’adjudicació i l’ús de les parcel·les a les dones que 
acreditin la seva condició de víctimes de violència de gènere, tal com s’indica a l’article 5 de la 
Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies. 
 
Vist l’informe jurídic de Secretaria emès en data 14 de novembre de 2022 sobre el procediment i la 
legislació aplicable. 
 
En compliment d’allò establert als articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local i l’article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de 
les Illes Balears, un cop aprovat inicialment, se sotmet a informació pública per un termini de trenta 
dies, a comptar des del dia següent de publicació d’aquest anunci en aquest Butlletí Oficial de les Illes 
Balears. 
 
Per tot això, es proposa al Ple municipal que adopti el següents 
 
ACORDS 
 
1. Aprovar inicialment el Reglament del règim d’ús dels horts urbans ecosocials del terme municipal 
d’Artà, el qual es reprodueix a continuació: 
 
[...] 
 
2. Sotmetre l’aprovació del Reglament del règim d’ús dels horts urbans ecosocials del terme municipal 
d’Artà a un període d’informació pública per un termini de trenta (30) dies comptadors a partir de la 
publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis de la corporació, 
a fi que els veïnats i les persones legítimament interessades puguin examinar l’expedient i formular-ne 
reclamacions, objeccions o observacions. Finalitzat el termini d’informació pública, resoldre les 
al·legacions presentades, adoptar l’acord definitiu que correspongui i aprovar la redacció definitiva 
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d’aquesta modificació. En el cas que no es presentin al·legacions, entendre definitiu l’acord provisional, 
sense necessitat de cap acord exprés.  
 
3. Concedir audiència prèvia a totes les associacions veïnals i de defensa de les persones consumidores i 
usuàries establertes en l’àmbit territorial d’Artà que estiguin inscrites en el Registre Municipal 
d’Associacions Veïnals i que el seu fi tengui relació directa amb l’objecte de la disposició.>> 
 
La regidora d’AA, Sra. Comas, explica que es tracta d’un reglament que ha de regular l’ús d’aquest 
espai públic, que arran de la pandèmia va quedar un poc abandonat, però que havia servit d’espai de 
pràctiques per als programes del SOIB, entre d’altres. 
 
UIA manifesta que està d’acord amb aquesta mesura i pensa que, per gestionar-ho bé, és necessari tenir 
un reglament i fer-lo complir. 
 
El PP diu que sí que és necessari tenir un reglament d’ús i que ha pogut veure que hi haurà una certa 
flexibilitat en els horaris, etc. 
 
La Sra. Comas comenta que s’ha corregit una errada en el número de parcel·la cadastral de la Colònia 
de Sant Pere, de manera que on posa “07” ha de posar “08”. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat: 
 
1. Aprovar inicialment el Reglament del règim d’ús dels horts urbans ecosocials del terme municipal 
d’Artà, el qual es reprodueix a continuació: 
 
<<Reglament del règim d’ús dels horts urbans ecosocials del terme municipal d’Artà 
 
Article 1. Objecte 
 
Aquest Reglament té per objecte regular el règim d’ús, l’adjudicació i el funcionament dels horts urbans 
ecosocials que l’Ajuntament d’Artà tengui establerts per a ús hortícola d’autoconsum familiar, així com 
el règim jurídic de les llicències d’ús privatiu del domini públic d’ocupació temporal d’aquests espais.  
 
Article 2. Naturalesa jurídica de l’autorització 
 
1. L’adjudicació d’un hort urbà comporta la utilització privativa de les instal·lacions municipals 
destinades a aquesta finalitat, amb caràcter precari i essencialment revocable per raons d’interès públic i 
sense dret a indemnització, i l’ús dels serveis comuns existents, com ara aigua per regar, espais comuns, 
arbrat, compostadors o altres elements de mobiliari urbà que hi puguin haver. 
 
2. L’ús privatiu esmentat té caràcter personal i les persones titulars, en cap cas, no poden cedir, alienar, 
gravar o disposar, a títol onerós o gratuït, els drets que es derivin de l’autorització d’ús, ni poden 
transmetre’l a terceres persones, sense perjudici del possible suport d’altri que estableix aquest 
Reglament en relació a la cessió de l’ús de les parcel·les de conreu. 
 
3. L’adjudicació, mitjançant llicència, de l’ús privatiu de domini públic sobre les parcel·les de conreu i 
dels espais de l’hort urbà de titularitat municipal no suposa la transmissió del domini de la parcel·la o 
l’espai de cultiu cedits, que continuen essent propietat de l’Ajuntament d’Artà, tant pel que fa al terreny 
com a totes les instal·lacions existents en el moment de l’adjudicació i a les que les persones usuàries 



 4

puguin realitzar amb l’autorització prèvia i expressa de l’Ajuntament, les quals quedaran unides 
permanentment a la parcel·la. 
 
4. Les llicències d’ús privatiu d’hort urbà estan a l’empara d’allò que estableixen la Llei 33/2003, de 3 
de novembre, del patrimoni de les administracions públiques, i el Reial decret 1372/1986, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament de béns de les entitats locals. 
 
Article 3. Termini de vigència de les llicències 
 
1. L’adjudicació de l’ús privatiu de les parcel·les de conreu dels horts s’ha d’atorgar per un període de 
dos (2) anys, comptadors a partir de l’endemà de la notificació de l’adjudicació de la parcel·la. La 
llicència es pot prorrogar per un període d’un any, fins a arribar a un màxim total de quatre (4) anys, tret 
que, abans d’aquest termini, s’esdevengui la renúncia o la revocació de la llicència. 
 
2. Finalitzat aquest termini, es pot tornar a optar a l’adjudicació d’una llicència mitjançant la presentació 
d’una nova sol·licitud en cas d’aprovar-se una nova convocatòria, d’acord amb el que regula aquest 
Reglament. 
 
3. En cas que la persona adjudicatària deixi la parcel·la sense feinejar més de quatre (4) mesos seguits 
sense que hi hagi una comunicació expressa i motivada, l’Ajuntament d’Artà la podrà adjudicar, 
d’acord amb l’article 19 d’aquest Reglament, a una nova persona interessada que romangui en llista 
d’espera. 
 
Article 4. Característiques de les parcel·les d’hort 
 
1. L’Ajuntament d’Artà disposa d’espais municipals tancats destinats a l’ús hortícola al nucli d’Artà, a 
la costa de Sant Salvador, parcel·la amb referència cadastral número 0343701ED3904S0001IK, i d’un 
segon espai ubicat al nucli de la Colònia de Sant Pere, al carrer de l’Ermità Sebastià, 1, amb referència 
cadastral número 4083908ED2938S0001PJ, sense perjudici de nous espais que l’Ajuntament pugui 
destinar a aquest ús. 
 
2.  Les parcel·les són propietat de l’Ajuntament d’Artà, que les cedeix a les persones beneficiàries de la 
llicència perquè les explotin com a horts urbans, així com la resta d’instal·lacions accessòries o espais 
comuns que es posin a la seva disposició. 
 
3. La persona adjudicatària només disposa, per un temps limitat, de l’usdefruit de la parcel·la de cultiu 
que se li assigni i de les instal·lacions accessòries que, segons lliure decisió i criteri municipals, se li 
proporcionin per dipositar-hi eines, llavors i altres elements destinats al conreu.  
 
4.  Es pot reservar un nombre de parcel·les perquè les usin associacions, mitjançant un conveni de 
cessió d’ús, a canvi de col·laborar en la gestió del servei dels horts urbans i dels espais comuns. 
 
5. La persona que resulti adjudicatària ha de disposar de la parcel·la a partir de l’endemà de 
l’atorgament de la llicència i fins a la data de finalització o fins a la seva revocació. Una vegada 
transcorregut el termini de vigència de la llicència, la persona adjudicatària ha de retirar immediatament 
de la parcel·la els estris que siguin de la seva propietat. 
 
6. El consum d’aigua s’ha de controlar amb comptadors individuals per a cada parcel·la o mitjançant 
qualsevol altre mètode de control de consum que prevegi l’Ajuntament. Per a les persones usuàries 
d’escassa capacitat econòmica acreditada per un informe dels Serveis Socials, es pot aplicar una 
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reducció de la tarifa, d’acord amb allò que estableix l’article 5 de l’Ordenança fiscal núm. 21, 
reguladora de la taxa per subministrament municipal d’aigua. En qualsevol cas, el sistema de reg de les 
parcel·les s’ha de realitzar a través de mànegues exsudants o per degoteig. 
 
Article 5. Persones de suport 
 
1. Atès l’objectiu pedagògic, terapèutic i social d’aquests horts, cada parcel·la pot ser treballada per més 
d’una persona, però en cap cas no es poden establir divisions internes del terreny ni definir nous 
passadissos fora dels que s’hagin establert inicialment. 
 
2. Les persones adjudicatàries poden disposar del suport de terceres persones, per ajudar-les o substituir-
les en cas que ho necessitin de manera justificada, durant el termini màxim consecutiu de sis (6) mesos, 
sempre que reuneixin els requisits per obtenir la llicència. No obstant això, la persona adjudicatària és 
l’única responsable davant l’Ajuntament i, per tant,  ha d’assumir la responsabilitat íntegra dels seus 
actes i els de les persones que l’hagin ajudat. 
 
3.  En el cas de necessitar el suport de terceres persones, la persona adjudicatària d’una parcel·la ha de 
comunicar a l’Ajuntament el nom i els llinatges, el DNI i el domicili, a l’efecte de notificacions, 
d’aquestes persones, i ha d’aportar una declaració jurada signada per aquestes en la qual manifestin que 
compleixen els requisits que exigeix aquest Reglament. L’Ajuntament ha d’emetre una autorització 
provisional d’accés a la persona designada per la persona adjudicatària. 
 
4. Això no obstant, l’Ajuntament pot resoldre, en qualsevol moment, que alguna o totes d’aquestes 
persones hagin de cessar en les seves funcions si es comprova que no compleixen els requisits 
esmentats o per raons justificades. 
 
5. Les persones adjudicatàries o les autoritzades per impossibilitat justificada de la persona adjudicatària 
poden introduir en el recinte, simultàniament, fins a un màxim de dues persones acompanyants. 
 
Article 6. Horari i accés 
 
1. L’accés als horts queda restringit al personal municipal autoritzat o a les persones a qui es delegui el 
seguiment, a les persones adjudicatàries i a les que els supleixin en cas d’impossibilitat temporal.  
 
2. Els serveis tècnics municipals han d’establir els horaris d’accés als horts urbans, els quals es poden 
modificar en casos concrets i quan sigui necessari segons criteri municipal. 
 
Article 7. Prerrogatives municipals 
 
1. L’Ajuntament, sense generar cap dret d’indemnització a favor de la persona interessada o 
adjudicatària, pot concretar i modificar les condicions generals d’ús de les parcel·les o espais i altres 
elements que es puguin assignar, i modificar-ne els límits, els traçats dels camins, les instal·lacions de 
reg i altres serveis de la zona. En tot cas, la persona adjudicatària pot sol·licitar, arran de les actuacions 
esmentades, les quals se li hauran de comunicar amb antelació, que es revoqui la seva llicència. 
 
2. També correspon a l’Ajuntament interpretar el contingut d’aquest Reglament i resoldre’n els dubtes o 
les llacunes, sense perjudici de la resta de prerrogatives emparades per la normativa vigent. 
 
Article 8. Òrgan competent 
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La Batlia de l’Ajuntament d’Artà és l’òrgan competent per adjudicar les parcel·les d’horts urbans i per 
resoldre els expedients d’extinció de llicències. 
 
Article 9. Requisits per optar a l’adjudicació d’una parcel·la 
 
1. Per participar a la convocatòria, les persones interessades han de complir, en la data de finalització 
del termini de presentació de sol·licituds i durant tot el procés selectiu, els requisits que es detallen en 
els apartats següents. 
 
2. En el cas de persones físiques, els requisits són els següents: 
 
a) Tenir, com a mínim, 18 anys. 
b) Estar empadronades al municipi d’Artà com a mínim un (1) any abans de la data en què finalitzi el 
termini de presentació de la sol·licitud d’adjudicació. 
c) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per exercir les funcions 
atribuïdes a l’hort urbà. 
d) Assistir a un mínim de 15 hores anuals de formació. 
e) Estar al corrent en el pagament de les obligacions tributàries, excepte les persones que comptin amb 
un informe de vulnerabilitat dels Serveis Socials. 
 
3. També poden optar a ser titulars del dret d’ús dels horts urbans les entitats inscrites en el Registre 
Municipal d’Entitats Ciutadanes, quan s’acrediti la seva sol·licitud per a un ús de caire pedagògic, 
terapèutic o social. En aquest cas, s’ha de presentar una memòria descriptiva dels objectius pedagògics, 
terapèutics o socials del programa, i un projecte de gestió del treball a l’hort. A més, s’ha de designar 
una persona física responsable del grup i del compliment de les condicions d’ocupació establertes, amb 
qui s’han de mantenir totes les relacions derivades de l’autorització d’ús. Així doncs, les entitats o 
associacions interessades han de complir els requisits següents: 
 
a) Estar inscrita en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament d’Artà. 
b) Presentar una memòria descriptiva dels objectius pedagògics, terapèutics o socials del programa 
(màxim 5 pàgines). 
c) Estar al corrent en el pagament de les obligacions tributàries. 
 
4. Han de quedar excloses del procediment de selecció les persones en què concorrin algunes de les 
circumstàncies següents: 
 
a) Haver estat privades de l’ús privatiu per al cultiu dels horts urbans mitjançant un expedient 
sancionador amb resolució ferma. 
b) En el cas de persones físiques, estar empadronades amb alguna persona a qui ja se li hagi adjudicat 
l’ús d’un hort urbà. 
 
Article 10.  Procediment de la convocatòria 
 
L’Ajuntament d’Artà ha d’aprovar les bases de la convocatòria pública per adjudicar les parcel·les 
destinades a horts urbans d’acord amb aquest Reglament. A cada convocatòria s’ha de determinar el 
nombre de parcel·les que s’ofereixen, si es reserven parcel·les a associacions o entitats i les condicions 
d’accés en cada cas. Una vegada aprovades per la Junta de Govern Local, les bases de la convocatòria 
s’han de publicar en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sense 
perjudici d’altres accions o mitjans de comunicació i difusió dels quals disposi l’Ajuntament.  
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Article 11.  Presentació de sol·licituds 
 
1. Les persones interessades, tant si són persones físiques com entitats o associacions, han de presentar 
una sol·licitud de llicència d’ús privatiu dels horts ecosocials d’Artà, segons el model que s’aprovi amb 
les bases de cada convocatòria, per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Així mateix, 
només s’admet una sol·licitud per persona o entitat sol·licitant. 
 
2. L’imprès de sol·licitud per participar en cada convocatòria ha d’estar a disposició de les persones 
interessades a les oficines de l’Ajuntament d’Artà i a la pàgina web municipal (ww.arta.cat). Juntament 
amb la sol·licitud, s’ha d’adjuntar la documentació que es preveu en l’article 12.  
 
3. El termini de presentació de les sol·licituds no pot ser inferior a deu (10) dies naturals, comptadors a 
partir de l’endemà de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
 
4. El fet de presentar una sol·licitud implica l’acceptació íntegra de les bases de la convocatòria. 
 
Article 12. Documentació a presentar 
 
1. Les persones físiques interessades en participar en l’adjudicació de parcel·les d’horts urbans han de 
presentar la documentació següent:   
 
a) Sol·licitud. 
b) Fotocòpia del document nacional d’identitat o d’un altre document acreditatiu de la identitat. 
c) Informe de vulnerabilitat dels Serveis Socials, si escau. 
 
2. Les entitats o associacions interessades en participar en l’adjudicació de parcel·les d’horts urbans han 
de presentar la documentació següent: 
 
a) Sol·licitud. 
b) Indicació d’una persona de contacte responsable. 
c) Relació de les persones que han de desenvolupar el projecte. 
d) Memòria descriptiva del programa o projecte. 
 
Article 13. Admissió de les persones sol·licitants 
 
1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i una vegada comprovat que es compleixen els 
requisits, s’ha d’elaborar una llista provisional de persones admeses i excloses, amb indicació de les 
causes d’exclusió, i s’ha d’atorgar un termini de tres (3) dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la 
publicació d’aquesta llista en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, per presentar les al·legacions que es 
considerin oportunes.  
 
2. En cas que no es presentin reclamacions, la llista provisional ha de quedar elevada a definitiva de 
forma automàtica i s’han d’elaborar llistes de les sol·licituds admeses per a cada zona d’horts urbans 
que s’hagi habilitat al municipi. 
 
3. Una vegada finalitzat el termini al qual fa referència l’apartat 1 anterior, l’Ajuntament ha de dictar 
una resolució, en el termini màxim de deu (10) dies hàbils, amb la llista definitiva de persones admeses 
i excloses, i ha de determinar el dia, l’hora i el lloc de realització del sorteig de selecció en el cas que les 
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sol·licituds superin les parcel·les disponibles. Aquesta resolució s’ha de fer pública en els mateixos 
llocs indicats per a la resolució provisional. 
 
Article 14. Procediment d’adjudicació 
 
1. Si hi ha parcel·les suficients per atendre totes les sol·licituds admeses, s’ha d’adjudicar, mitjançant un 
decret, una parcel·la a cada una de les persones interessades. 
 
2. Quan el nombre de persones admeses sigui major que el de parcel·les disponibles, s’ha de seguir el 
procediment següent: 
 
a) De les parcel·les reservades a persones físiques, se n’ha de reservar un 50 % per a les persones que 
formin part de famílies amb necessitats sempre que ho acreditin mitjançant un informe dels Serveis 
Socials de l’Ajuntament. Si les sol·licituds que compleixen aquest criteri són superiors a les parcel·les 
ofertes, s’han d’adjudicar mitjançant un sorteig públic. Una vegada adjudicades les parcel·les reservades 
a persones derivades dels Serveis Socials, s’han d’adjudicar les parcel·les restants. 
b) De les parcel·les reservades a entitats o associacions, en cas que encara hi hagi més sol·licituds que 
parcel·les disponibles, s’han d’adjudicar mitjançant sorteig. 
 
3. Es pot reservar un percentatge de parcel·les d’hort urbà per a persones desocupades. En aquest cas, la 
convocatòria corresponent ha de preveure, detalladament, els criteris de preferència i admissió. 
 
Article 15. Sorteig públic 
 
1. En el cas que hi hagi més sol·licituds que parcel·les disponibles, s’ha de fer un sorteig públic per 
adjudicar les parcel·les a les persones físiques o entitats admeses, davant el secretari o la secretària de 
l’Ajuntament i el regidor o la regidora responsable de l’àrea de Medi Ambient. En el sorteig s’han 
d’extreure totes les paperetes i l’ordre d’extracció ha de determinar l’ordre de prelació de les persones 
aspirants.  
 
2. S’ha de realitzar un sorteig diferent per a persones físiques i per a entitats o associacions. Així 
mateix, s’ha de realitzar un sorteig per a cada zona habilitada a horts urbans. 
 
3. Una vegada realitzat el sorteig, l’Ajuntament ha de dictar una resolució on s’indiqui l’ordre de 
prelació derivat del sorteig públic i s’adjudiqui, segons correspongui, les parcel·les a les persones o 
entitats admeses.  
 
Article 16. Llista d’espera 
 
1. Les persones admeses que no hagin estat adjudicatàries de cap hort han de formar part d’una llista 
d’espera segons l’ordre del sorteig. Quan hi hagi un hort vacant, s’ha d’oferir a la persona que 
correspongui d’acord amb l’ordre estricte de prelació de la llista d’espera corresponent a l’hort i al tipus 
de sol·licitant. 
 
2. Si la persona sol·licitant a qui s’ofereix el cultiu d’un hort no manifesta la seva conformitat en el 
termini de tres (3) dies, s’ha d’entendre que renuncia al cultiu de l’hort urbà i se l’ha d’excloure de 
l’adjudicació, encara que pot continuar a la llista d’espera. 
 
3. La llista d’espera ha de ser vigent fins que s’aprovi una nova convocatòria pública o, com a màxim, 
fins als quatre (4) anys de la seva constitució. 
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Article 17. Extinció de la llicència 
 
Les llicències d’ús privatiu del domini públic s’han d’extingir per les causes que preveu l’article 100 de 
la Llei 33/2002, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques, i pels motius 
següents: 
 
a) Per venciment final de la llicència, incloent-hi les pròrrogues. 
b) Per renúncia formal de la persona titular de la llicència abans del venciment del termini. 
c) Per mort o incapacitat de la persona titular de la llicència. 
d) Per voluntat unilateral de l’Ajuntament de no prorrogar la llicència. 
 
Article 18. Revocació de la llicència 
 
Les llicències d’ús privatiu d’horts urbans ecosocials s’han d’entendre revocades pels motius següents: 
 
a) Per perdre les condicions d’accés com a persona beneficiària d’una llicència d’ús privatiu objecte 
d’aquest Reglament. 
b) Per haver de disposar de les parcel·les per a obres, serveis o instal·lacions de l’Administració o per 
dur-hi a terme les actuacions previstes en el planejament urbanístic. 
c) Per haver cessat en el conreu de la parcel·la de cultiu adjudicada durant més de quatre (4) mesos, 
sense que hi hagi una comunicació expressa i motivada a l’Ajuntament d’Artà i que aquest l’accepti. 
d) Per haver comès una infracció molt greu prevista en aquest Reglament. 
e) Per incomplir, reiteradament, les instruccions de l’Ajuntament i la resta d’articles d’aquest Reglament 
o qualsevol normativa que hi sigui d’aplicació, encara que no s’hagi instruït un expedient sancionador. 
 
Article 19. Procediment administratiu de l’extinció 
 
1. A l’efecte d’extinció de la llicència, l’Ajuntament d’Artà ha d’iniciar un expedient contradictori amb 
audiència pública de la persona titular de la llicència d’ús privatiu, prèviament a l’aprovació de la 
caducitat o revocació. 
 
2. L’expedient administratiu s’ha d’iniciar amb una acta de comprovació de l’estat de la parcel·la 
signada per la persona o entitat encarregada de fer el seguiment dels horts urbans o amb l’informe tècnic 
on es justifiqui la incoació del procediment. Seguidament, s’ha de redactar una proposta de resolució 
d’extinció de la llicència municipal, en la qual s’ha de concedir un termini de quinze (15) dies hàbils per 
a l’audiència pública de la persona interessada. 
 
3. Transcorregut aquest termini i una vegada resoltes les al·legacions presentades, l’òrgan competent ha 
de dictar una resolució d’extinció de la llicència d’ús privatiu d’hort urbà. Durant els quinze (15) dies 
hàbils següents a la data de recepció de la notificació de la resolució d’extinció de la llicència, la 
persona usuària ha de deixar l’hort municipal buit i a plena disposició de l’Ajuntament. Respecte de les 
collites, en extingir-se la llicència d’ús privatiu, aquestes poden quedar a disposició dels Serveis Socials 
Municipals si la persona adjudicatària o persones familiars autoritzades per aquesta no les han 
recol·lectat en el termini abans esmentat. 
 
4. Les persones usuàries no tenen dret a cap tipus d’indemnització per pèrdua de collites, per millores de 
la parcel·la o per altres incidències que es derivin de l’extinció o resolució de la llicència d’ús privatiu. 
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5. Les obres i plantacions que tenguin el concepte de millora efectuada per la persona usuària i que no 
puguin ser retirades sense danyar el terreny municipal han de quedar com a propietat de l’Ajuntament, 
sense que això generi cap dret a indemnització.  
 
Article 20. Garanties sanitàries i de seguretat 
 
1. La persona usuària té la responsabilitat de mantenir en bones condicions sanitàries i de seguretat per a 
les persones la parcel·la assignada o qualsevol instal·lació que estigui a la seva disponibilitat. 
 
2. L’Ajuntament queda exempt de qualsevol responsabilitat en cas d’accident de la persona 
adjudicatària en el desenvolupament de les tasques de conreu i en l’estada en el recinte. Així doncs, ha 
d’anar a càrrec de la persona adjudicatària qualsevol responsabilitat per aquests conceptes. 
 
3. Així mateix, l’Ajuntament d’Artà no és responsable dels robatoris o actes vandàlics que puguin 
afectar els horts. Igualment, queda exempt de qualsevol responsabilitat en cas d’accident de la persona 
adjudicatària o de les persones acompanyants en el desenvolupament de les tasques de cultiu i durant la 
seva estada en el recinte. 
 
4. La persona adjudicatària ha de conservar la parcel·la i la resta d’instal·lacions en perfecte estat, fins i 
tot des del punt de vista estètic. La persona adjudicatària és l’única responsable de dur a terme el 
manteniment de la seva maquinària i les seves eines. 
 
5. Les persones usuàries tenen la plena responsabilitat d’adequar la parcel·la o l’espai assignat, les 
instal·lacions i els productes obtinguts, a les condicions d’higiene, salubritat i sanitat que siguin 
exigibles segons la normativa vigent. 
 
Article 21. Drets i obligacions 
 
1. Les persones adjudicatàries tenen dret a: 
 
a) Disposar d’una parcel·la d’hort urbà a partir de l’endemà de l’atorgament de la llicència i fins a la 
data de finalització o fins a la seva revocació. 
b) Cultivar, dins la parcel·la adjudicada, hortalisses, flors i plantes aromàtiques, d’acord amb les 
condicions que estableixen aquest Reglament i les bases de la convocatòria. 
c) Comptar amb el suport de terceres persones per ajudar-les o substituir-les en les tasques hortícoles 
durant un termini màxim de sis (6) mesos, fet que s’ha d’haver comunicat prèviament a l’Ajuntament. 
 
2. L’Ajuntament d’Artà es compromet a: 
 
a) Posar a disposició de les persones adjudicatàries una parcel·la d’hort urbà amb les característiques i 
condicions que es descriuen en aquest Reglament i en la convocatòria corresponent. 
b) Subministrar les infraestructures d’aigua necessàries per realitzar l’activitat d’horts urbans. 
c) Dotar l’espai habilitat per a horts urbans d’un tancament perimetral i de senyalització de les 
parcel·les. 
d) Executar les obres i reparacions de renovació o reposició de la part exterior de la parcel·la, de l’espai 
o dels seus elements per causa d’envelliment o d’altres motius justificats, sempre que no s’hi percebi 
dany o negligència per part de les persones usuàries. 
e) Realitzar el seguiment i control de les llicències d’ús privatiu que s’atorguin a través de personal 
municipal o entitats designades. 
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f) Indicar les instruccions que les persones adjudicatàries han de complir obligatòriament i oferir-los 
assessorament tècnic per realitzar l’activitat hortícola. 
g) Oferir formació especialitzada en el cultiu d’horts mitjançant tècniques ecològiques. 
 
3. La persona adjudicatària està obligada a: 
 
a) Assumir les despeses generades per la conservació i el manteniment de la parcel·la adjudicada: 
planter, llavors, adobs i altres elements necessaris per al cultiu. 
b) Avisar immediatament l’Ajuntament si es detecta qualsevol dany o desperfecte en la parcel·la o en 
les seves instal·lacions. 
c) Reposar, reparar o subministrar aquells elements que, per negligència o mal ús de les persones 
usuàries, es deteriorin o es rompin. 
d) Mantenir en perfecte estat de conservació i neteja les eines i els estris necessaris per al conreu que 
siguin propietat de l’Ajuntament i que aquest pugui posar a la seva disposició si ho considera oportú; i 
compensar els desperfectes que l’Ajuntament li pugui requerir. 
e) Mantenir l’entorn de les parcel·les en perfecte estat de conservació, net i lliure de tot tipus d’herbes i 
plantes espontànies, si no se’n justifica la funció a l’hort, així com de residus.  
f) Gestionar adequadament els residus que es produeixin, compostar els d’origen orgànic i dur la resta al 
Parc Verd d’Artà o a l’Àrea d’Aportació de la Colònia de Sant Pere. 
g) Complir les ordenances municipals i la resta de normativa local, autonòmica o estatal que hi sigui 
d’aplicació. 
h) Respondre dels danys de tot tipus, per acció o omissió, que pugin afectar els horts i de qualsevol 
responsabilitat en cas d’accident personal o de la persona que ajudi o acompanyi. 
i) Fer-se càrrec de les indemnitzacions econòmiques i de les reparacions que es generin derivades dels 
danys causats a l’hort municipal i les seves instal·lacions. 
j) Comunicar a l’Ajuntament les dades de la persona que ajudi o acompanyi i respondre solidàriament 
davant l’Ajuntament pels seus actes. 
k) Facilitar l’entrada puntual als horts del personal municipal i de les persones autoritzades a aquest 
efecte, i col·laborar en la resolució de totes les qüestions que es plantegin. 
l) Les altres que es derivin de les bases de la convocatòria corresponent o de les instruccions fixades per 
l’Ajuntament d’Artà. 
 
Article 22. Prohibicions 
 
No es permet a les persones adjudicatàries d’una parcel·la d’hort urbà: 
 
a) Conrear cap espècie que no sigui per al consum humà, excepte flors i plantes aromàtiques, ni plantar 
arbres o arbusts. 
b) Conrear plantes degradants del sòl o plantes psicotròpiques. 
c) Aplicar productes fitosanitaris o adobs de síntesi per al control de plagues o malalties i utilitzar 
només els productes autoritzats en agricultura ecològica. 
d) Sostreure o danyar productes o plantes obtinguts en el cultiu per altres persones adjudicatàries. 
e) Fer obres, tancaments, barbacoes, hivernacles, pous, taules fixes o bancs, etc.; i construir o instal·lar 
nous elements o modificar-ne els existents. 
f) Tenir i criar qualsevol tipus d’animal o bestiar ni construir casetes o gàbies destinades a animals. 
g) Caçar, tallar arbres ja existents o realitzar qualsevol altra activitat que pugui danyar la fauna o flora 
que hi hagi a l’hort. 
h) Acumular o abandonar qualsevol material o residu, dins o fora de l’hort, i aportar qualsevol tipus 
d’objecte aliè a la funció de l’hort susceptible d’alterar l’estètica del lloc. 
i) Fer foc dins les instal·lacions dels horts urbans. 
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j) Utilitzar la parcel·la com a dipòsit o magatzem de materials. 
k) Alterar els camins i les conduccions de reg de l’hort adjudicat. 
l) Moure les fites i tanques que delimitin cada parcel·la. 
m) Realitzar un cultiu que pugui envair les parcel·les adjacents. 
n) Deixar l’hort sense feinejar durant un període prolongat de temps. 
o) Circular per l’interior de l’hort amb vehicles de motor. 
p) Estacionar automòbils a l’interior de l’hort. 
q) No respectar les normes bàsiques de convivència i estètica de l’hort, mantenir una conducta 
insolidària o fer una despesa excessiva d’aigua. 
r) Qualsevol altre ús no previst anteriorment i que produeixi molèsties o males olors, limiti l’ús i el 
gaudi de la resta de parcel·les o afecti l’entorn del lloc. 
 
Article 23. Seguiment dels horts 
 
1. Els horts urbans ecosocials han d’estar supervisats en tot moment per personal tècnic municipal o per 
l’entitat a la qual l’Ajuntament d’Artà delegui aquesta funció. 
 
2. L’Ajuntament d’Artà, o l’entitat a la qual es delegui el control i seguiment dels horts urbans, ha de 
realitzar actuacions de control amb la finalitat de supervisar el bon funcionament dels horts i pot 
requerir la reposició de l’estat de les parcel·les que no compleixin allò que estableix aquest Reglament. 
 
Article 24. Òrgans de participació 
 
1. Es poden crear òrgans amb la finalitat d’articular mecanismes de participació perquè les persones 
usuàries puguin exercir els seus drets i exposar incidències en el desenvolupament del projecte d’horts 
urbans. 
 
2. La Comissió Mixta és l’encarregada de proposar la creació d’aquestes estructures organitzatives en 
forma de comissions i d’especificar-ne els membres que les han d’integrar, la freqüència de les 
reunions, les funcions i les responsabilitats en cada cas. 
 
Article 25. Comissió Mixta 
 
1. La Comissió Mixta és l’òrgan principal de participació i gestió encarregat del seguiment i control 
necessaris per assegurar la bona marxa de l’hort urbà ecosocial gestionat per la persona adjudicatària.  
 
2. La Comissió Mixta ha d’estar integrada pels membres següents: 
 
- President/a: un regidor o regidora de l’Ajuntament. 
- Secretari o secretària: un treballador o treballadora de l’Ajuntament que tengui responsabilitats en el 
projecte. 
- Vocal: una persona representant de les entitats i associacions participants.  
- Vocal: una persona representant de les persones beneficiàries.  
- Personal assessor: qualsevol tècnic/a o expert/a, amb veu però sense vot, que pugui aportar els seus 
coneixements tècnics, de qualsevol matèria, a la Comissió Mixta. 
 
3. La Comissió Mixta ha d’adoptar les seves decisions per majoria simple dels seus membres amb dret a 
vot, ha d’estendre una acta detallada amb la proposta de resolució, si s’escau, de cadascuna de les 
intervencions que realitzi, i les ha de traslladar a l’Ajuntament per donar contingut al procés d’admissió 
i adjudicació de les llicències. Així mateix, pot resoldre qualsevol punt o incident que es plantegi. 
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4. La persona beneficiària d’una llicència d’hort urbà ecosocial ha d’acomplir, obligatòriament, les 
decisions de la Comissió Mixta. 
 
Disposició transitòria 
 
En el moment que aquest Reglament s’aprovi definitivament, es poden revocar, d’acord amb l’article 19 
d’aquest Reglament, les llicències d’ús privatiu que estiguin en vigor, sense perjudici de poder 
participar en una nova convocatòria. 
 
Disposició final 
 
Aquest Reglament ha d’entrar en vigor al cap de quinze (15) dies d’haver estat publicat íntegrament en 
el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de conformitat amb els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i ha de romandre en vigor fins que es modifiqui o es 
derogui expressament.>> 
 
2. Sotmetre l’aprovació del Reglament del règim d’ús dels horts urbans ecosocials del terme municipal 
d’Artà a un període d’informació pública per un termini de trenta (30) dies comptadors a partir de la 
publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis de la corporació, 
a fi que els veïnats i les persones legítimament interessades puguin examinar l’expedient i formular-ne 
reclamacions, objeccions o observacions. Finalitzat el termini d’informació pública, resoldre les 
al·legacions presentades, adoptar l’acord definitiu que correspongui i aprovar la redacció definitiva 
d’aquesta modificació. En el cas que no es presentin al·legacions, entendre definitiu l’acord provisional, 
sense necessitat de cap acord exprés.  
 
3. Concedir audiència prèvia a totes les associacions veïnals i de defensa de les persones consumidores i 
usuàries establertes en l’àmbit territorial d’Artà que estiguin inscrites en el Registre Municipal 
d’Associacions Veïnals i que el seu fi tengui relació directa amb l’objecte de la disposició. 
 
 
3. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals de l’Ajuntament d’Artà 
per a la defensa i millora del Programa educatiu bilingüe en les centres educatius de primària i 
secundària del municipi d’Artà 
 
El batle llegeix la proposta, que diu el següent: 
 
<<El Programa educatiu bilingüe (PEB), que ofereix el Ministeri d’Educació i Formació Professional a 
les comunitats autònomes, és un projecte educatiu centrat en la impartició d’un currículum integrat 
hispanobritànic. El seu objectiu fonamental és la formació d’alumnes capaços de desenvolupar-se amb 
fluïdesa en distintes cultures i idiomes dins un context d’una Europa cada vegada més multicultural i 
plurilingüe, dotant-los de tot un conjunt de competències estratègiques, lingüístiques i 
sociolingüístiques. 
 
Des del seu inici, l’1 de febrer de 1996, el Ministeri d’Educació i Ciència i The British Council van 
subscriure un conveni l’objectiu del qual era desenvolupar, en determinats centres docents vinculats a 
les dues parts, projectes curriculars integrats conduents a l’obtenció simultània dels títols acadèmics 
dels dos països en l’àmbit de l’educació obligatòria. Aquest Conveni desenvolupava el <Memoràndum 
d’entesa sobre col·laboració entre el Ministeri d’Educació i Ciència i The British Council>, de 15 de 
juny de 1987, dins del marc del Conveni cultural entre el Govern d’Espanya i el Regne Unit de la Gran 
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Bretanya i Irlanda del Nord, de 12 de juliol de 1960. (Reial decret 717/2OO5, de 20 de juny, pel qual es 
regula l’ordenació dels ensenyaments en els centres docents acollits al Conveni entre el Ministeri 
d’Educació i Ciència i The British Council. (BOE núm. 160, de 06/07/2005.) 
 
Actualment aquest programa es desenvolupa en el marc dels convenis de col·laboració establerts entre 
el Ministeri d’Educació i Formació Professional, la Delegació d’Espanya de la Fundació British Council 
i les comunitats autònomes que desenvolupen el programa. S’inicia en el segon cicle d’Educació 
Infantil i es desenvolupa fins al 4t curs de l’Educació Secundària Obligatòria, donant cobertura a un 
40.000 alumnes de tot l’Estat espanyol repartits en 91 centres de primària i en 58 instituts de 10 
comunitats autònomes, a més de Ceuta i Melilla. 
 
Des del primer curs escolar (1996-1997) en què s’imparteix el programa, a la comunitat autònoma de 
les Illes Balears només dos centres de primària i dos de secundària duen a terme el Programa educatiu 
bilingüe, entre els quals hi trobam el CEIP Na Caragol i I’IES Llorenç Garcias i Font, tots dos ubicats al 
municipi d’Artà,  i el CEIP Sa Graduada i l’IES Cap de Llevant a Maó. 
 
Després de més de 25 anys d’implementació del Programa educatiu bilingüe, als nostres centres hem 
estat testimonis que la metodologia curricular implantada per aquest programa, amb tots els recursos 
necessaris, ha donat els seus fruits a tot l’alumnat dels centres públics en què s’imparteix. La 
metodologia utilitzada és 100 % competencial i en cada nivell s’assoleixen uns continguts determinats, 
com ara els següents: 
 
- A l’etapa de l’Educació Infantil l’ensenyament és globalitzat i inclou aspectes essencials de 
l’aprenentatge en l’etapa de la infància. S’introdueix l’alumnat en la lectoescriptura i en el mètode 
Phonics de la llengua anglesa. 
 
- A l’Educació Primària i Secundària la metodologia d’aprenentatge es troba associada al contingut i a 
les competències de cada alumnat. Mitjançant el desenvolupament d’estratègies dinàmiques, 
interactives i motivadores, es pretén potenciar una forma d’aprenentatge reflexiva i activa que estimuli 
l’autonomia dels alumnes i, també, com fer-los protagonistes del seu procés d’aprenentatge, aspectes 
destacats a la LOMLOE. 
 
A més a més, és un programa que aposta pel següent: 
 
- Currículum integrat: enfocament de l’ensenyament de la llengua anglesa com a llengua 1, en lloc de 
llengua estrangera. L’assignatura de llengua anglesa no només està centrada en l’ús de les 4 destreses en 
un context adaptat durant 3 sessions a la setmana, sinó que és utilitzat com a llengua vehicular per 
aprendre altres matèries no lingüístiques, com ara ciències socials, ciències naturals, tecnologia o 
educació plàstica en llengua anglesa i en el cas de les ciències socials i naturals, amb el currículum 
britànic integrat. L’objectiu és aprendre en anglès. 
 
- Inclusió: dirigit a tot l’alumnat de dos dels centres públics d’Artà, sigui quina sigui la seva procedència 
socioeconòmica i cultural, així com també alumnat de necessitats educatives específiques, que tenen el 
mateix dret d’aprendre una llengua estrangera adquirida de manera natural. 
 
- Context multilingüe: treballant en un context multilingüe, els alumnes són capaços de sortir-se’n, de 
situacions que impliquen estar envoltats en distintes cultures, desenvolupant així la seva creativitat. 
També aprenen a ser més autònoms en un context multicultural, ja que parlar una llengua estrangera 
amb fluïdesa facilita mecanismes i instruments, així com la preparació en situacions de conflicte. 
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- El paper dels assessors lingüístics és crucial pel que fa a la bona transferència del currículum britànic 
als alumnes. Els professors d’àrea no són nadius o no han estudiat al Regne Unit; si bé és cert que tenen 
un bon nivell en llengua anglesa, no és suficient pel que fa a l’aplicació del currículum integrat. 
L’assistent és el referent de l’alumnat pel que fa a l’expert del currículum britànic. A educació infantil, 
l’auxiliar és qui fa possible que la pronunciació dels infants sigui gaire bé nadiua, i també és el 
facilitador de la llengua anglesa en un context real, essent així un aprenentatge significatiu. Els infants 
aprenen de manera natural i el seu referent són els assistents, adreçant-se sempre a ells en llengua 
anglesa. A l’etapa d’infantil, la introducció de la cultura britànica també és imprescindible, perquè més 
endavant, a l’educació primària, els alumnes s’adapten a les àrees en parla anglesa amb naturalitat, 
sense haver de fer un gran esforç. Si bé l’assistent és essencial a tots els nivells educatius, a 4t d’ESO és 
imprescindible, ja que de manera voluntària els alumnes fan les proves IGCSE de Cambridge (certificat 
general d’educació secundària internacional), una de les certificacions internacionals més reconegudes, 
que consisteix en una prova centrada en la resolució de conflictes, així com la iniciativa i la 
investigació, més que no recordar coneixements de memòria. 
 
Des de les nostres entitats, amb el pas del temps hem vist un retrocés en l’èxit de l’aplicació de la 
metodologia d’aquest projecte. L’exemple més significatiu és la reducció d’assessors lingüístics als dos 
centres. La Conselleria d’Educació i Formació Professional ha deixat d’apostar per a la implementació 
de recursos educatius que faciliten la integració dels nostres alumnes en una educació multilingüe a 
partir de docents nadius o, si més no, amb nivells de coneixements adients en llengües estrangeres. 
 
Volem remarcar la nostra decepció en relació al fet que la Conselleria d’Educació i Formació 
Professional està deixant perdre el Programa educatiu bilingüe del Ministeri d’Educació i Formació 
Professional després de 25 anys d’implementació a les Illes Balears, amb un èxit totalment demostrable 
i que permet tot l’alumnat, sigui quina sigui la seva classe sociocultural i econòmica, aprendre a un 
nivell d’excel·lència, a les Illes Balears, un tercer idioma, en aquest cas l’anglès. 
 
Per tot això, els grups municipals de l’Ajuntament d’Artà demanen al Ple municipal d’Artà que adopti 
els següents 
 
Acords 
 
1. Reconèixer que cada centre educatiu pot acollir-se a un projecte curricular de centre propi d’acord 
amb les necessitats de les seves respectives comunitats educatives, sense que cap centre educatiu públic, 
privat o concertat en sigui exclòs. 
 
2. Apostar per una educació integral que posi en valor les llengües estrangeres, sense detriment de les 
llengües cooficials de la comunitat autònoma de la Illes Balears. 
 
3. Instar la Conselleria d’Educació i Formació Professional perquè el professorat en llengua anglesa de 
la comunitat autònoma de les Illes Balears tengui un nivell educatiu similar a la d’un nadiu (o que el 
nivell C2 sigui un requisit) per tal de dur endavant projectes idiomàtiques com el que s’imparteix al 
CEIP Na Caragol i I’IES Llorenç Garcias i Font. 
 
4. Instar la Conselleria d’Educació i Formació Professional a renovar el Conveni al curs escolar 
2023-2024, any de renovació, amb les millors garanties que preveu el programa original. 
 
5. Notificar aquest acord a la Conselleria d’Educació i Formació Professional de les Illes Balears, a 
l’Ajuntament de Maó, al CEIP Sa Graduada de Maó i a l’IES Cap de Llevant de Maó.>> 
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Tot seguit, d’acord amb l’establert en el reglament de participació de l’Ajuntament d’Artà, el batle dona 
la paraula als representants de les AMIPA del CEIP Na Caragol i l’IES Llorenç Garcias i Font, que 
l’han sol·licitada. 
 
Els representants de les AMIPA volen agrair que aquest suport quedi per escrit, ja que fa 25 anys que 
aquest projecte es du a terme a les escoles d’Artà i això ha fet que el poble tengui un renom en l’àmbit 
nacional. Demana que aquesta lluita es mantingui. 
 
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, vol donar l’enhorabona a les AMIPA per donar veu a aquest projecte 
tan interessant i el seu suport és total. 
  
La portaveu d’El PI, Sra. Sureda, vol dir, com a representant de l’àrea d’Educació, que l’Ajuntament 
sempre ha donat suport al projecte del Britisch Council i sempre l’ha defensat. Com a grup polític, a El 
PI creuen en el projecte i, per tant, també el defensen. Vol agrair la disponibilitat de les AMIPA i 
sol·licitar  que en els acords s’afegeixi notificar també aquest acord al centre CEIP Na Caragol i a l’IES 
Llorenç Garcias i Font. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que no és la primera vegada que el seu partit defensa un cosa bona, i 
aquesta ho és i és molt necessària. Els dona el seu suport, l’enhorabona i el seu agraïment. 
 
La portaveu d’AA, Sra. Comas, també aprofita per donar-los l’enhorabona i admira aquestes 
associacions de pares i mares tan reivindicatives que asseguren la qualitat educativa. 
 
Per acabar, el batle posa de manifest que són els primers que utilitzen la potestat d’anar al Ple a 
participar-hi i pensa que aquest és un bon camí perquè el poble s’acosti a les institucions.  
 
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat: 
 
1. Reconèixer que cada centre educatiu pot acollir-se a un projecte curricular de centre propi d’acord 
amb les necessitats de les seves respectives comunitats educatives, sense que cap centre educatiu públic, 
privat o concertat en sigui exclòs. 
 
2. Apostar per una educació integral que posi en valor les llengües estrangeres, sense detriment de les 
llengües cooficials de la comunitat autònoma de la Illes Balears. 
 
3. Instar la Conselleria d’Educació i Formació Professional perquè el professorat en llengua anglesa de 
la comunitat autònoma de les Illes Balears tengui un nivell educatiu similar a la d’un nadiu (o que el 
nivell C2 sigui un requisit) per tal de dur endavant projectes idiomàtiques com el que s’imparteix al 
CEIP Na Caragol i I’IES Llorenç Garcias i Font. 
 
4. Instar la Conselleria d’Educació i Formació Professional a renovar el Conveni al curs escolar 
2023-2024, any de renovació, amb les millors garanties que preveu el programa original. 
 
5. Notificar aquest acord a la Conselleria d’Educació i Formació Professional de les Illes Balears, a 
l’Ajuntament de Maó, al CEIP Sa Graduada de Maó i a l’IES Cap de Llevant de Maó, així com al 
CEIP Na Caragol i l’IES Llorenç Garcias i Font. 
 
 
4. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’actualització del registre d’activitats de tractament 
 



 17

Es llegeix la proposta, que diu el següent: 
 
<<Fets 
 
1. El registre d’activitats de tractament és una de les obligacions que estableix l’article 30 del 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i 
pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (en endavant, 
RGPD), el qual s’ha d’aprovar pel Ple d’acord amb la potestat d’autoorganització administrativa que 
reconeix l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (en endavant, 
LBRL), amb l’objectiu d’implantar a l’Ajuntament d’Artà les mesures i els procediments que permeten 
un compliment efectiu dels requeriments legals per al respecte del dret fonamental regulat, per una 
banda, en l’article 18.4 de la Constitució espanyola, sobre la protecció de dades personals de las 
persones, que, d’una manera o d’una altra, es relacionen amb el municipi; i, per una altra banda, en el 
RGPD i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals 
(en endavant, LOPDGDD). 
 
2. Des del 25 de maig de 2018 és aplicable, amb efectes jurídics plens, el RGPD, d’aplicació directa a 
Espanya, que afecta un dels drets fonamentals que reconeix la Constitució, com és la protecció de dades 
personals. Aquest Reglament es completa, en alguns aspectes concrets, amb la Llei orgànica 3/2018, de 
5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals. 
 
3. La normativa de protecció de dades vigent imposa obligacions que fins ara no preveia la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, entre les quals hi ha el 
disseny i la planificació d’un nou model que millora els drets de la ciutadania en la protecció de dades 
personals, un dels principis rectors del qual és l’actuació proactiva d’aquelles entitats que tracten les 
dades esmentades, entre les quals hi ha les administracions públiques i, per tant, els ajuntaments, la qual 
cosa obliga a evidenciar les actuacions realitzades, com ara, entre d’altres, la creació d’un registre 
d’activitats del tractament.  
 
4. L’Ajuntament d’Artà, a la sessió del Ple de 25 de gener de 2021, va aprovar el registre d’activitats de 
tractament de l’Ajuntament d’Artà, de conformitat amb el que estableix l’article 30 del Reglament 
(UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 de abril, relatiu a la protecció de les persones físiques 
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades; i va publicar 
l’esmentat registre en el portal de transparència de l’Ajuntament d’Artà, d’acord amb l’article 6bis de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern. 
 
Fonaments jurídics  
 
1. L’article 30 del RGPD estableix l’obligatorietat per a les administracions públiques d’identificar les 
operacions de tractament de dades personals en un registre únic quan actuïn com a responsables del 
tractament d’acord amb el que disposa l’article 4.7 del RGPD. 
 
2. L’article 30 del RGPD identifica, detalladament, la informació que ha de contenir el registre esmentat 
i cada tractament, en aplicació del principi de transparència que reconeix l’article 5 del RGPD, però 
deixa a la capacitat d’autoorganització de cada entitat l’agrupació de les distintes operacions del 
tractament en funció de les competències, els serveis que presta o l’organització interna. 
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3. En el mateix sentit, l’article 31 de la LOPDGDD indica que: “El registre, que es pot organitzar entorn 
de conjunts estructurats de dades, ha d’especificar, segons les seves finalitats, les activitats de 
tractament dutes a terme i les altres circumstàncies que estableix el Reglament esmentat.” 
 
4. Les circumstàncies a les quals es fa referència són la descripció detallada dels tractaments de dades 
personals i, concretament, el contingut ha de ser el següent: 
 
- Identificació de la persona responsable del tractament. 
- Finalitats del tractament. 
- Descripció de les categories de persones afectades i de dades personals tractades. 
- Categories de persones destinatàries a qui se’ls cediran o comunicaran les dades personals,   incloent-
hi les destinatàries de països tercers o organitzacions internacionals. 
- Transferències internacionals de dades fora de la Unió Europea si se’n produeixen, identificant-ne el 
país de destinació i les garanties adequades per a la realització de la transferència esmentada. 
- Terminis de supressió de les dades. 
- Mesures de seguretat aplicables al tractament descrites de forma general. 
 
5. Aquesta organització dels tractaments, a causa de la transcendència que té per a les persones 
afectades en relació amb el dret a la protecció de dades personals, és objecte de publicació per al 
coneixement del públic en general, com a part de la transparència corresponent abans esmentada, per la 
qual cosa ha de ser objecte de publicitat activa de conformitat amb l’article 6 bis de la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, d’acord amb l’addició de l’article 
esmentat a la disposició final onzena de la LOPDGDD. 
 
6. L’Ajuntament ha comunicat a la persona delegada de protecció de dades de l’Ajuntament, de 
conformitat amb l’article 31 de la LOPDGDD, la creació del registre d’activitats esmentat, i l’ha 
d’informar i obtenir el seu assessorament per a qualsevol addició, modificació o exclusió en el seu 
contingut. 
 
7. Aquest registre d’activitats de tractament, configurat d’acord amb les competències i l’estructura 
municipal de l’Ajuntament d’Artà, com a disposició de caràcter general amb efecte a les persones en 
general que es relacionen d’una forma o d’una altra amb aquesta corporació, i en el marc de les potestats 
d’autoorganització, s’ha d’elevar al Ple, de conformitat amb les facultats que li reconeixen l’article 22 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 50 del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals. 
 
8. Es vol incloure la finalitat del control laboral en l’activitat de videovigilància, afegida a la de control 
d’accessos a les dependències municipals i videovigilància de les instal·lacions, que figura en el 
registre 01-027. 
 
Per tot això, es proposa al Ple que adopti els següents  
 
ACORDS 
 
1. Actualitzar el registre d’activitats de tractament de l’Ajuntament d’Artà, de conformitat amb el que 
estableix l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 de abril, relatiu a 
la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades. 
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2. Publicar el registre d’activitats de tractament en el portal de transparència de l’Ajuntament d’Artà, 
d’acord amb l’article 6 bis de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
i bon govern.>> 
 
El batle explica que les càmeres que es volen instal·lar poden suposar també un control laboral i, per 
això, s’han de modificar la fitxa i el reglament que ho regula per complir la legalitat. 
 
UIA pensa que, en general, no estan gaire d’acord amb l’ús de càmeres que poden violentar les 
persones, però saben que en alguns casos això és necessari, així que hi votaran a favor. 
 
El PP demana si són legals aquestes actuacions o si això pot dur problemes. 
 
El batle explica que, precisament, el que es fa ara és per complir la legalitat i que tot es faci com diu la 
llei. No es grava la via pública, sinó dins un recinte tancat municipal. Hi ha hagut alguns incidents i, per 
això, es pren aquesta mesura. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat: 
 
1. Actualitzar el registre d’activitats de tractament de l’Ajuntament d’Artà, de conformitat amb el que 
estableix l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 de abril, relatiu a 
la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades. 
 
2. Publicar el registre d’activitats de tractament en el portal de transparència de l’Ajuntament d’Artà, 
d’acord amb l’article 6 bis de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
i bon govern. 
 
 
5. Aprovació, si s’escau, del pressupost de 2023   
 
El regidor d’Hisenda, Sr. Rocha, fa un resum del més destacat: 
 
<<Tenint en compte l’increment d’ingressos efectius en l’exercici de 2022, s’ha fet una previsió 
d’ingressos més elevada que la de l’exercici anterior. S’ha recaptat més en IBI, plusvàlues, 
subministrament d’aigua, multes i infraccions, executiva, etc., i al 2023 es preveu generar més que al 
2022. 
 
També es preveu un augment de la taxa de recollida de fems per la modificació de l’ordenança 
reguladora, tot i que la modificació no afecta els habitatges, com ja es va explicar al ple anterior. 
 
En consonància amb l’augment d’ingressos, també s’incrementen les despeses, sobretot les despeses 
corrents, a causa de la crisi actual, que provoca un encariment de gairebé tot, energia, matèries, etc.  
El capítol de personal també és més elevat, perquè està prevista la puja d’enguany extraordinària  i les 
corresponents a 2023. També s’ha dotat de més personal, com ara 2 educadors socials, 4 auxiliars de 
clínica, 1 auxiliar administratiu i 1 oficial de fontaneria interí per cobrir les necessitats actuals. S’ha de 
dir que la incorporació del personal auxiliar de clínica al capítol 1 fa que no s’hagi de contractar 
externament. 
 
Com a inversions més importants a destacar, hi ha les obres a la plaça de l’Església de la Colònia de 
Sant Pere, subvencionada en part pel CBAT; la reforma de l’edifici municipal de la Colònia i la dotació 
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d’accessos a la urbanització de sa Pista, subvencionat quasi al 100 % pel Consell de Mallorca; i la 
continuació de les obres de remodelació dels voltants de la plaça de l’Aigua, que acaben de començar. 
 
Atès que en aquests darrers anys la tendència és augmentar el cost de totes les coses, s’han d’estudiar 
noves maneres d’obtenir més ingressos per poder mantenir el poble amb vida.>> 
 
El batle vol apuntar que a la plantilla de personal s’ha modificat el número d’oficials de brigada de 4 a 
5, a causa d’aquesta incorporació del lampista.  
 
UIA manifesta que hi votarà en contra pels motius següents:  
 
<<Hem tengut una legislatura marcada per la pandèmia i hem estat d’acord i donat suport a tot allò 
necessari per al benestar dels nostres ciutadans. Pensam que els equips de l’oposició us ho hem posat 
fàcil aquesta legislatura. Com és lògic, aquests pressupostos estan pensats per un equip de govern amb 
majoria (no som el Govern central ni es necessiten partits de l’oposició per donar-los suport o negociar-
los). 
 
Aquest Equip de Govern sap que no hem demanat gaires coses, però, així i tot, a les que hem demanat 
hem tengut la negativa en el seu moment: aprofitar ajudes per digitalitzar el fons de l’Arxiu Municipal, 
millorar i posar remei als excrements canins (una de les coses més votades als pressupostos 
participatius, coses tan evidents que ja s’haurien de tenir en compte dins els pressupostos anuals), la 
conservació de les murades i un pla d’usos de Sant Salvador, tema pel qual quasi sortim escaldats. 
 
La internalització de l’escoleta no ha estat possible, ja la tenim en mans externes i amb moltes queixes 
per part dels usuaris. Ara, afegirem el Centre Jove, augmentant la partida 17.000 € perquè una empresa 
pugui gestionar el servei. 
 
No s’han invertit ni temps ni doblers en arreglar camins; a principis de legislatura demanàrem la revisió 
de dos camins que pensàvem que eren públics, llavors no es podia fer res i ara, a final de legislatura, us 
mobilitzau per obrir-ne un d’ells, supòs que tan fàcil era llavors com ara. Res als pressupostos del Punt 
Verd de la Colònia de Sant Pere. El vial costaner és una obra acabada i encara es demanen millores, 
també, en els pressupostos participatius. 
 
El servei de despesa per una grua augmenta, normal, no en tenim de municipal i, en tots els ingressos 
per sancions que esperam tenir al 2023, es confirma la pujada de despesa. 
 
Heu invertit en obres que ens han costat més del que tocava, com ara les obres dels carrers de Ramon 
Llull, Gabriel Garau Caselles i Rafel Blanes, i afegirem també les obres de na Crema, que està donant 
problemes als veïnats del carrer de la Sorteta. Suposam que per a això serveix el fons de contingència, 
partida que, pel que hem pogut esbrinar, només un municipi també la té. 
 
Als pressupostos hi ha una partida per donar sortida als veïnats de la Pista, i nosaltres estam molt 
contents que això es faci realitat. Fa quatre anys érem els únics que sabíem que era possible i ho dúiem 
al nostre programa electoral; i,  mira per on, a falta de cinc mesos de les properes eleccions es podrà dur 
a terme. 
 
En cultura, pràcticament la partida té un sol nom, Cools Days. Hem estat a favor del festival, encara que 
ens agradaria més diversitat. Però res sabem de les pintures de l’Hotel Yartan ni de la cova de la 
Colònia. Res més en cultura. Augmentam en fires, no tenim res a dir, però deixam morir la fira del 
segon diumenge de setembre, cada vegada menys atractiva i menys visitada, exemple d’això és que ni 
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els bars ni restaurants ni alguns altres no hi han volgut participar. 
 
Demanam, fa dues legislatures, el concurs de Ràdio Artà, aprovat per majoria. Res reflectit en els 
pressupostos. 
 
En definitiva, enguany l’excusa per votar els pressupostos en contra no serà només l’externalització.>> 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, està d’acord amb moltes de les coses que ha manifestat UIA i creu que 
no s’ha demanat la participació dels altres grups polítics. Veu que cada any puja el capítol de personal i 
li preocupa que la bonança econòmica s’acabi i després no hi hagi ingressos suficients per fer front a 
aquestes despeses. Diu que fa tres anys que, mes darrere mes, fa preguntes a l’Equip de Govern al 
plenari i aquestes no es responen. Diu que, de la dotació d’accessos a sa Pista, ja se’n va xerrar fa 4 anys 
i que fins ara no es posa en marxa. No ha vist cap partida per a les murades de Sant Salvador que ara 
són municipals i responsabilitat nostra. Tampoc n’ha vist per a la depuradora de la Colònia ni per al 
punt d’emergència. Tampoc no veu cap previsió de despesa per als aparcaments d’accés a les platges del 
poble. D’altra banda, als ingressos veu un augment de cent mil euros a la taxa de subministrament 
d’aigua i no ho entén. Pensa que l’Equip de Govern pensa només en el centre dels nuclis urbans i 
s’oblida de les foranes del poble. Comenta que no veu partida per canviar el Parc Verd d’Artà, per 
condicionar la síquia, per als llums d’algunes zones, per evitar inundacions a la Colònia quan plou, per 
comprar terrenys per construir-hi habitatges de protecció oficial ni per al pagament del lloguer dels 
aparcament actuals. 
 
El Sr. Rocha, primer de tot, diu que no és veritat que fa només dues setmanes que els va dir als regidors 
que fessin les seves aportacions als pressupostos. Fa ja quasi dos mesos i ningú no n’ha fet cap ni una. 
No s’ha negociat res perquè no hi ha hagut res a negociar, no hi ha hagut cap petició ni res de res. 
El que ha dit el PP dels VPO no és cert, perquè, a més de la possibilitat de compra de solar, ara mateix 
hi ha al Departament d’Urbanisme una llicència demanada per construir-ne dos. D’altra banda, comenta 
que no es poden comprometre a internalitzar les escoletes perquè suposen un cost molt elevat i no sap si 
en un futur això seria viable. Pel que fa a voreres, camins, etc., se’n fan, però s’han d’ajustar al 
pressupost. En tema de cultura, tot són visions i opinions, però Artà té una oferta cultural molt àmplia. 
Quant al que s’ha dit dels accessos a sa Pista, el Partit Socialista també ho duia al seu programa i el que 
passa és que la gestió i tramitació dels projectes a vegades és molt llarga. Ara es pot fer perquè fa 4 anys 
que s’està tramitant davant altres organismes supramunicipals, perquè ara s’ha obtingut una subvenció i, 
per això, ara s’ha pogut posar al pressupost i no abans. S’està fent molta feina i inversió en temes 
d’aigua i energia, que pensa que són importantíssims. I, amb el tema dels aparcaments de les platges, 
també s’hi fa feina, però primer s’ha de poder fer abans de pressupostar-ho. Tampoc no es poden 
pressupostar el punt verd ni la depuradora fins que no se sàpiga el cost que tendran, falten dades. 
 
El batle vol donar l’enhorabona al Sr. Rocha per la feina feta i també al personal de Tresoreria, 
Comptabilitat i Intervenció. El que s’ha dit d’externalitzar el Centre Jove tampoc no és així, perquè 
ningú té la culpa que la persona que ho duia fins ara se n’hagi anat. El que s’ha fet és contractar una 
empresa temporalment fins que surtin les places d’estabilització i s’ocupi. També comenta que s’està 
intentant poder fer l’any que ve l’obra de canalització del pou d’aigua dels Pujols, que és molt 
important. Pel que fa a les obres de Ramon Llull que han costat tant, és veritat que no han sortit com es 
volia, però s’intenta solucionar. Quant al concurs de Ràdio d’Artà, diu que és veritat i els dona la raó. 
En el que no els pot donar la raó és en què el regidor d’Hisenda no s’ha ofert per negociar els 
pressupostos. 
 
La portaveu d’AA, Sra. M. Comas, pensa que els emperòs que l’oposició ha al·legat no són tan 
importants i pensa que sempre han tengut el seu suport en temes socials, temes d’aigua, etc. Aquesta 
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legislatura hi ha hagut un suport important per la seva part, i en cultura també. 
 
UIA diu que aquest Equip de Govern no necessita negociar, perquè, encara que ells votin en contra, els 
pressupostos sortiran aprovats. 
 
El Sr. Lliteras diu que el PP també ha donat suport a l’Equip de Govern durant tota aquesta legislatura i 
sap que s’hi ha fet també molta feina, però també tenen el seu sou. 
 
El Sr. Rocha diu que, tot i que els pressupostos sortiran endavant, les aportacions dels altres sempre són 
interessants i com més idees hi hagi, millor, però comenta que no n’han aportat cap. 
 
UIA diu que potser ara no n’han fet, però que n’han estat fent tota la legislatura. 
 
El Sr. Rocha, per resumir, pensa que no són motius suficients com per votar en contra i creu que s’ha de 
prioritzar en què es gasta. 
 
El batle, per acabar, vol posar de manifest que el que es vol és millorar la vida dels ciutadans d’Artà.  
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 9 vots a favor (PSOE, PI i AA) i 4 abstencions (UIA i PP): 
 
1. Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament d’Artà per a l’exercici econòmic de 2023, 
juntament amb les seves bases d’execució, el resum per capítols del qual és el següent: 
 
PRESSUPOST D’INGRESSOS DE 2023   
CAPÍTOL                          PRESSUPOST 
I.    Impostos directes     4.948.199,06 
II.   Impostos indirectes       601.500,00 
III. Taxes, preus públics i altres ingressos  4.675.204,37 
IV.  Transferències corrents    2.827.463,55 
V.   Ingressos patrimonials         46.901,00 
VI.  Alienació d’inversions reals           0,00 
VII. Transferència de capital       670.732,02 
VIII. Actius financers       0,00 
IX.   Passius financers       0,00 
Total d’ingressos             13.770.000,00 
 
PRESSUPOST DE DESPESES 2023   
CAPÍTOL             PRESSUPOST 
I.    Despeses de personal    5.781.461,85 
II.   Despeses corrents en béns i serveis  5.531.542,93 
III.  Despeses financeres                7.501,00 
IV.  Transferències corrents          456.970,20 
V.    Fons de contingència        224.543,95 
VI.   Inversions reals     1.767.979,07 
VII. Transferències de capital       1,00 
IX.  Passius financers          0,00 
Total de despeses                       13.770.000,00 
 
2. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de treball reservats a 
personal funcionari, personal laboral i personal eventual. 
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3. Exposar al públic el pressupost general de 2023, les bases d’execució i la plantilla de personal 
aprovats, per un termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en 
el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a l’efecte de presentació de reclamacions per les persones 
interessades. 
 
4. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presenti cap reclamació. 
 
5. Trametre’n un còpia a l’Administració de l’Estat, així com a la Comunitat Autònoma. 
 
 
6. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes d’octubre de 2022 
 
Tothom es dona per assabentat. 
 
 
7. Precs i preguntes 
 
[No n’hi ha.] 
 
El batle dona la paraula al Sr. Lliteras, que vol fer una pregunta oral. 
 
El Sr. Lliteras demana si hi ha hagut alguna petició del Club Ciclista d’Artà. 
 
El batle diu que han llogat un solar per 2 anys per fer activitats del Club i que pagaran l’import del rebut 
de l’IBI com a preu de lloguer. 
 
 
A continuació, el batle aprofita per desitjar unes bones festes de Nadal i Reis a tothom i, com que el 
proper Ple serà a finals de gener, aprofita per desitjar també un bon Sant Antoni. 
 
Tots els regidors se sumen a les felicitacions. 
 
Així mateix, el batle també vol donar l’enhorabona a Artà Empresarial, per la seva nominació als 
premis a la millor associació empresarial, que es decidiran aquest proper dimecres. 
 
 
Acords 
 
1. Acordar, per unanimitat dels assistents, aprovar l’acta de la sessió de 2 de novembre de 2022. 
 
2. Acordar, per unanimitat: 
2.1. Aprovar inicialment el Reglament del règim d’ús dels horts urbans ecosocials del terme municipal 
d’Artà, el qual es reprodueix a continuació: 
[Vegeu el text complet del Reglament al punt 2 de l’apartat Desenvolupament de la sessió.] 
2.2. Sotmetre l’aprovació del Reglament del règim d’ús dels horts urbans ecosocials del terme 
municipal d’Artà a un període d’informació pública per un termini de trenta (30) dies comptadors a 
partir de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis de la 
corporació, a fi que els veïnats i les persones legítimament interessades puguin examinar l’expedient i 
formular-ne reclamacions, objeccions o observacions. Finalitzat el termini d’informació pública, 
resoldre les al·legacions presentades, adoptar l’acord definitiu que correspongui i aprovar la redacció 
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definitiva d’aquesta modificació. En el cas que no es presentin al·legacions, entendre definitiu l’acord 
provisional, sense necessitat de cap acord exprés.  
2.3. Concedir audiència prèvia a totes les associacions veïnals i de defensa de les persones 
consumidores i usuàries establertes en l’àmbit territorial d’Artà que estiguin inscrites en el Registre 
Municipal d’Associacions Veïnals i que el seu fi tengui relació directa amb l’objecte de la disposició. 
 
3. Acordar, per unanimitat: 
3.1. Reconèixer que cada centre educatiu pot acollir-se a un projecte curricular de centre propi d’acord 
amb les necessitats de les seves respectives comunitats educatives, sense que cap centre educatiu públic, 
privat o concertat en sigui exclòs. 
3.2. Apostar per una educació integral que posi en valor les llengües estrangeres, sense detriment de les 
llengües cooficials de la comunitat autònoma de la Illes Balears. 
3.3. Instar la Conselleria d’Educació i Formació Professional perquè el professorat en llengua anglesa 
de la comunitat autònoma de les Illes Balears tengui un nivell educatiu similar a la d’un nadiu (o que el 
nivell C2 sigui un requisit) per tal de dur endavant projectes idiomàtiques com el que s’imparteix al 
CEIP Na Caragol i I’IES Llorenç Garcias i Font. 
3.4. Instar la Conselleria d’Educació i Formació Professional a renovar el Conveni al curs escolar 
2023-2024, any de renovació, amb les millors garanties que preveu el programa original. 
3.5. Notificar aquest acord a la Conselleria d’Educació i Formació Professional de les Illes Balears, a 
l’Ajuntament de Maó, al CEIP Sa Graduada de Maó i a l’IES Cap de Llevant de Maó, així com al 
CEIP Na Caragol i l’IES Llorenç Garcias i Font. 
 
4. Acordar, per unanimitat: 
4.1. Actualitzar el registre d’activitats de tractament de l’Ajuntament d’Artà, de conformitat amb el que 
estableix l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 de abril, relatiu a 
la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades. 
4.2. Publicar el registre d’activitats de tractament en el portal de transparència de l’Ajuntament d’Artà, 
d’acord amb l’article 6 bis de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
i bon govern. 
 
5. Acordar, per 9 vots a favor (PSOE, PI i AA) i 4 abstencions (UIA i PP): 
5.1. Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament d’Artà per a l’exercici econòmic de 
2023, juntament amb les seves bases d’execució, el resum per capítols del qual és el següent: 
PRESSUPOST D’INGRESSOS DE 2023   
CAPÍTOL                          PRESSUPOST 
I.    Impostos directes     4.948.199,06 
II.   Impostos indirectes       601.500,00 
III. Taxes, preus públics i altres ingressos  4.675.204,37 
IV.  Transferències corrents    2.827.463,55 
V.   Ingressos patrimonials         46.901,00 
VI.  Alienació d’inversions reals           0,00 
VII. Transferència de capital       670.732,02 
VIII. Actius financers       0,00 
IX.   Passius financers       0,00 
Total d’ingressos             13.770.000,00 
PRESSUPOST DE DESPESES 2023   
CAPÍTOL             PRESSUPOST 
I.    Despeses de personal    5.781.461,85 
II.   Despeses corrents en béns i serveis  5.531.542,93 
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III.  Despeses financeres                7.501,00 
IV.  Transferències corrents          456.970,20 
V.    Fons de contingència        224.543,95 
VI.   Inversions reals     1.767.979,07 
VII. Transferències de capital       1,00 
IX.  Passius financers          0,00 
Total de despeses                       13.770.000,00 
5.2. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de treball reservats a 
personal funcionari, personal laboral i personal eventual. 
5.3. Exposar al públic el pressupost general de 2023, les bases d’execució i la plantilla de personal 
aprovats, per un termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en 
el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a l’efecte de presentació de reclamacions per les persones 
interessades. 
5.4. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presenti cap reclamació. 
5.5. Trametre’n un còpia a l’Administració de l’Estat, així com a la Comunitat Autònoma. 
 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària accidental, estenc aquesta acta. 
 
La secretària accidental      Vist i plau 
          El batle 


