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

ordinari
28 d’octubre de 2019
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

Sílvia Ripoll Genovart,

secretària accidental

Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’adhesió al Conveni de col·laboració en
matèria d’interoperabilitat entre administracions públiques.
2. Aprovació, si s’escau, de la Moció per a la declaració de l’emergència climàtica que
recull la petició de l’Aliança per l’Emergència Climàtica i que presenta l’Equip de
Govern municipal de l’Ajuntament d’Artà.
3. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 16 d’octubre de 2019 relatiu
a l’expedient 2019/3514, de declaració d’obres d’emergència del municipi d’Artà per
evitar el perill per inundacions al nucli d’Artà.
4. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de 17 d’octubre de
2019 relatiu a l’expedient 2019/3679, d’eleccions a Corts Generals novembre de 2019.
Nomenaments dels membres de les meses electorals.
5. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA relativa a la
declaració d’emergència climàtica.
6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA de suport
als centres educatius i de rebuig a la ingerència de Vox.
7. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 4, reguladora de
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
8. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 9, reguladora de la taxa
per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via
pública.
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9. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 12, reguladora de la
taxa per expedició de documents administratius.
10. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 15, reguladora de la
taxa per entrada de vehicles per les voreres i les reserves de la via pública per
aparcament exclusiu.
11. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 21, reguladora de la
taxa per subministrament municipal d’aigua.
12. Aprovació, si s’escau, de l’Ordenança núm. 42, reguladora del preu públic per la
utilització d’habitatges d’emergència social.
13. Aprovació inicial, si s’escau, de l’Ordenança municipal reguladora dels
fraccionaments i ajornaments en el pagament dels deutes tributaris.
14. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit per transferència de
crèdit 10/2019.
15. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de setembre de 2019.
16. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’adhesió al Conveni de col·laboració en
matèria d’interoperabilitat entre administracions públiques
El batle, Sr. Galán, explica la proposta, la qual es transcriu a continuació:
<<Proposa d’adhesió al Conveni de col·laboració en matèria interoperabilitat
entre administracions públiques
Vista la necessitat d’aquest Ajuntament d’accedir a sistemes d’informació d’altres
administracions territorials per garantir el correcte funcionament del serveis que, com a
Administració Pública, té encomanats;
Vist el Conveni de col·laboració en matèria interoperabilitat entre administracions
públiques subscrit entre el Govern balear de les Illes Balears, els consells de Mallorca,
Menorca Eivissa i Formentera i l’Ajuntament de Palma, per fixar el marc de
col·laboració i fer efectius els serveis d’interoperabilitat entre els sistemes d’informació
dels organismes esmentats, com també de les entitats que puguin adherir-s’hi mitjançant
la implantació de tecnologies, sistemes i aplicacions compatibles a l’efecte, que transcrit
textualment diu;
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA D’INTEROPERABILITAT
TELEMÀTICA ENTRE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE L’ÀMBIT
TERRITORIAL DE LES ILLES BALEARS
Parts José Ramón Bauzá Díaz, president de les Illes Balears, en l’exercici de les
facultats atribuïdes per l’article 10.1 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les
Illes Balears, i 80.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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Maria Salom Coll, presidenta del Consell Insular de Mallorca, que actua en nom i
representació d’aquesta institució, de conformitat amb el que disposa l’article 9 de la
Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars.
Santiago Tadeo Florit, president del Consell Insular de Menorca, que actua en nom i
representació d’aquesta institució, de conformitat amb el que disposa l’article 9 de la
Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars.
Vicent Serra Ferrer, president del Consell Insular d’Eivissa, que actua en nom i
representació d’aquesta institució, de conformitat amb el que disposa l’article 9 de la
Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars.
Jaume Ferrer Ribas, president del Consell Insular de Formentera, que actua en nom i
representació d’aquesta institució, de conformitat amb el que disposa l’article 9 de la
Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars.
Mateo Isern Estela, batle de l’Ajuntament de Palma, en nom i representació de
l’Ajuntament de Palma, en ús de les facultats que li atribueix l’article 124.4 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
Antecedents
1. L’ús progressiu de les noves tecnologies en les administracions públiques suposa la
implantació de nous sistemes d’intercomunicació mitjançant els quals s’instrumentalitza
l’activitat administrativa. Aquestes noves tecnologies han de servir als principis de
col·laboració, cooperació i interoperabilitat en matèria electrònica, que han de regir en
les relacions interadministratives, basades en els principis d’eficàcia i eficiència que
proclama l’article 103.1 de la Constitució espanyola per a l’actuació de totes les
administracions públiques.
2. L’article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, disposa que les
administracions públiques han d’impulsar la utilització i l’aplicació de les tècniques i
els mitjans electrònics informàtics i telemàtics per desenvolupar la seva activitat i
exercir les seves competències, amb les limitacions que estableixen la Constitució i les
lleis en la utilització d’aquests mitjans.
3. L’article 41 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics, sobre la interoperabilitat dels sistemes d’informació, disposa que les
administracions públiques han d’utilitzar les tecnologies de la informació en les seves
relacions amb les altres administracions i amb els ciutadans, i que han d’aplicar mesures
informàtiques, tecnològiques organitzatives, i de seguretat, que garanteixin un nivell
adequat d’interoperabilitat tècnica, semàntica i organitzativa i evitin discriminació als
ciutadans per raó de la seva elecció tecnològica. D’altra banda, l’article 44 d’aquesta
Llei estableix que les administracions públiques poden subscriure convenis de
col·laboració amb l’objecte d’articular mesures i instruments de col·laboració per a la
implantació coordinada i normalitzada d’una xarxa d’espais comuns o finestretes
úniques.
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4. Per la seva banda, l’article 1.2 del Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es
regula l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració electrònica,
estableix com objecte els criteris i recomanacions de seguretat, normalització i
conservació de la informació, dels formats i de les aplicacions que hauran de ser
tengudes en consideració per les administracions públiques per assegurar un adequat
nivell d’interoperabilitat organitzativa, semàntica i tècnica de les dades, informacions i
serveis que gestionen en l’exercici de les seves competències i per evitar la
discriminació als ciutadans per raó de la seva elecció tecnològica. En aquest sentit,
l’article 4 d’aquest Reial decret estableix els tres principis bàsics de l’Esquema Nacional
d’Interoperabilitat, essent dos d’ells el caràcter multidimensional de la interoperabilitat i
l’enfocament de solucions multilaterals.
Del caràcter multidimensional, indica l’article 6 que es manifesta, entre d’altres, en la
pràctica d’acords interadministratius o la reutilització de les aplicacions de les
administracions públiques. De l’enfocament de solucions multilaterals, estableix
l’article 7 que, entre d’altres coses, afavorirà entre les administracions públiques el fet
de compartir, reutilitzar i col·laborar.
5. Així mateix, l’article 29 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, segons la
redacció que en fa la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, insta els poders públics
perquè, en l’àmbit de les seves competències, impulsin l’accés a les noves tecnologies, a
la plena integració en la societat de la informació i a la incorporació dels processos
d’innovació.
6. L’article 3.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que les
administracions públiques, en les seves relacions, es regeixen pels principis de
cooperació i col·laboració, els termes de la qual es formalitzen normalment en convenis.
L’article 78 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i, en el mateix sentit, l’article 6 de la Llei
30/1992 estableixen que les administracions poden subscriure entre si convenis de
col·laboració en l’àmbit de les seves competències.
Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest
conveni, d’acord amb les següents
Clàusules
1. L’objecte del conveni és fixar el marc de col·laboració per fer efectius serveis
d’interoperabilitat entre els sistemes d’informació de l’administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, dels consells insulars de Mallorca, de Menorca,
d’Eivissa i de Formentera i de l’Ajuntament de Palma, com també de les entitats que
puguin adherir-s’hi.
2. Poden adherir-se al Conveni:
a) Les administracions públiques de l’àmbit territorial de les Illes Balears.
b) El sector públic instrumental vinculat o dependent de les administracions públiques
adherides.
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c) Les corporacions de dret públic l’àmbit d’actuació de les quals sigui exclusivament el
territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
3. Als efectes d’aquest Conveni s’entén per:
a) Administració pública: Qualsevol entitat que es trobi dins l’àmbit d’aplicació de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
b) Certificat d’adopció d’adhesió: qualsevol document certificatiu, vàlid en Dret, emès
per l’òrgan responsable d’adoptar la decisió d’adhesió al Conveni.
c) Dada: d’acord amb l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat, una representació de fets,
conceptes o instruccions d’un mode formalitzat, i adequat per a comunicació,
interpretació o processament per mitjans automàtics o humans.
d) Document de definició de serveis (DDS): document que conté les instruccions i els
criteris que determinen l’organització semàntica, tècnica i organitzativa, així com la
forma d’accés i els aspectes de seguretat, autenticitat d’un servei d’interoperabilitat ofert
via plataforma.
e) Entitat adherida: qualsevol entitat signant del Conveni, independentment del moment
de la signatura. Una entitat adherida pot ser a la vegada entitat consumidora i proveïdora
d’informació.
f) Entitat consumidora d’informació: entitat que sol·licita dades a una altra entitat a
través de la plataforma. El caràcter d’entitat adherida o no per un servei determinat es
concretarà al DDS.
g) Entitat proveïdora: entitat que expedeix dades a una altra entitat. El caràcter d’entitat
adherida o no per un servei determinat es concretarà al DDS.
h) Plataforma: estructura electrònica interadministrativa de posada a disposició i
intercanvi d’informació que presta el servei públic d’interconnexió i interoperabilitat, a
la vegada que canalitza la informació amb les entitats adherides.
i) Servei d’interoperabilitat: qualsevol mecanisme que permeti a les administracions
compartir dades i intercanviar informació mitjançant la plataforma. Els serveis
d’interoperabilitat proveïts en el marc d’aquest Conveni s’indiquen a l’annex 1.
4. Les administracions públiques no signatàries d’aquest conveni poden adherir-s’hi
mitjançant la tramesa a la Direcció General d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic
de la sol·licitud d’adhesió corresponent, d’acord amb el model que figura en l’annex 2
del Conveni, juntament amb un certificat de l’òrgan corresponent de l’adopció de la
decisió d’adhesió. El compliment d’aquests requisits implicarà l’acceptació de la
sol·licitud.
Les entitats que no tenguin la consideració d’administració pública no signatàries
d’aquest Conveni poden adherir-s’hi mitjançant la tramesa a la Direcció General
d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic de la sol·licitud d’adhesió corresponent,
d’acord amb el model que figura en l’annex 2 del Conveni, juntament amb un certificat
de l’òrgan corresponent de l’adopció de la decisió d’adhesió i un document on
s’expliquin les raons per les quals es vol adherir al Conveni. La Comissió de Seguiment
d’aquest Conveni avaluarà la sol·licitud i l’acceptarà o denegarà. En tot cas, el fet de
signar el Conveni no implica cap obligatorietat de consumir o proveir cap servei
concret. Una vegada adherits, cada entitat que voluntàriament vulgui emprar (consumir
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o proveir) un servei haurà de seguir les pautes i complir els requisits especificats al
DDS.
5. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es compromet a dur a
terme les actuacions següents:
5.1. Mitjançant la Direcció General d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic de la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació:
a) Implantar i gestionar la plataforma.
b) Implantar de manera coordinada tecnologies, sistemes i aplicacions que garanteixin la
compatibilitat informàtica.
c) Complir els requisits tècnics, operatius i organitzatius necessaris per fer efectives les
relacions d’intercomunicació i interoperabilitat amb la plataforma.
d) Establir i fixar els procediments i òrgans adequats per proveir eficientment
d’informació les sol·licituds rebudes mitjançant la plataforma.
e) Allotjar la plataforma, que actuarà com a element canalitzador i coordinador de les
activitats electròniques que duguin a terme les diverses administracions públiques
adherides al Conveni.
f) Crear per a cada servei d’interoperabilitat que es presti per mitjà de la plataforma un
document de definició de serveis.
g) Donar suport a les entitats adherides al Conveni, en els treballs d’integració dels
sistemes d’informació i en els processos de reenginyeria que siguin necessaris per
incorporar els serveis de transmissió de dades, certificats i documents electrònics en la
seva gestió administrativa.
h) Establir guies i models de bones pràctiques en la implantació.
i) Garantir l’homogeneïtat i la coherència de les dades i els serveis d’interoperabilitat
que ofereixen, com a proveïdores, les entitats adherides al Conveni.
j) Proposar el conjunt de dades i serveis d’interoperabilitat que s’han de prioritzar i
coordinar la integració en la plataforma.
k) Rebre les sol·licituds d’adhesió al Conveni.
l) Realitzar auditories per tal de comprovar el correcte funcionament de tots els aspectes
que afecten el Conveni, especialment els relacionats amb el compliment de la LOPD.
Les actuacions previstes en les lletres f, g, h, i, j i l es podran dur a terme mitjançant la
Fundació Illes Balears Innovació Tecnològica o, si és el cas, a través d’un altre ens
integrant del sector públic autonòmic que tengui la condició de mitjà propi de
l’Administració autonòmica, en els termes que s’estableixin en l’instrument jurídic
adient. Aquest ens actuarà en concepte de node d’interoperabilitat, en els termes de
l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat.
5.2. Mitjançant la Direcció General de Funció Pública, Administracions Públiques i
Qualitat dels Serveis de la Conselleria d’Administracions Públiques:
a) Promoure l’impuls i la utilització dels serveis d’interoperabilitat oferts per mitjà de la
plataforma.
b) Impulsar l’adopció, per part de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, de sistemes telemàtics i/o digitals en els tràmits o processos administratius
que es duen a terme en format paper.
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6. La resta d’entitats adherides al Conveni es comprometen a:
a) Promoure, en els seus respectius àmbits, l’impuls i la utilització dels serveis
d’interoperabilitat oferts per mitjà de la plataforma.
b) Impulsar l’adopció, en els respectius àmbits, de sistemes telemàtics i/o digitals en els
tràmits o processos administratius que es duen a terme en format paper.
c) Implantar de manera coordinada tecnologies, sistemes i aplicacions que garanteixin la
compatibilitat informàtica.
d) Complir els requisits tècnics, operatius i organitzatius necessaris per fer efectives les
relacions d’intercomunicació i interoperabilitat amb la plataforma.
e) Establir i fixar els procediments i òrgans adequats per proveir eficientment
d’informació les sol·licituds rebudes per mitjà de la plataforma.
f) Complir les instruccions i criteris establerts pel Document de Definició de Serveis de
cada servei d’interoperabilitat.
g) Gestionar els permisos dels usuaris propis que tenen accés als diferents serveis que
s’ofereixen d’acord amb els procediments que s’estableixin per a cada servei a dins el
DDS.
7. Totes les entitats adherides que hagin de tractar dades de caràcter personal hauran
d’adoptar les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat adequades segons la
normativa sobre protecció de dades de caràcter personal en tots els serveis
d’interoperabilitat prestats mitjançant la plataforma.
8. La interoperabilitat telemàtica entre els sistemes d’informació de les entitats
adherides permetrà simplificar els procediments administratius i millorar el
funcionament intern d’aquestes, i incrementarà l’eficàcia i l’eficiència en l’ús de
tecnologies de la informació.
L’entitat consumidora que vulgui fer una sol·licitud d’informació a una entitat
proveïdora ha de seguir el procés indicat en el document de definició de serveis previst
al Conveni. Els serveis d’interoperabilitat que inicialment s’ofereixen mitjançant la
plataforma són els que es detallen en l’annex 1 d’aquest Conveni, que s’actualitzarà
amb els nous serveis d’interoperabilitat que s’incorporin a la plataforma.
9. La plataforma ha de disposar d’un registre de totes les peticions i respostes
realitzades, amb l’objectiu de poder auditar la informació gestionada. S’ha
d’emmagatzemar la identificació de totes les entitats adherides així com dels
intervinents en el procés.
10. Les entitats adherides al Conveni han de dur a terme la difusió i publicitat d’aquest
entre els ens destinataris per fomentar la seva adhesió.
11. La plataforma també pot proporcionar, sempre que sigui possible, interoperabilitat
amb altres administracions no incloses en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma
de les Illes Balears a efectes de posar en marxa nous serveis d’interoperabilitat o
complementar els vigents. En tot cas, requerirà dels acords necessaris entre les parts
implicades que s’han d’instrumentalitzar mitjançant els negocis jurídics que siguin
oportuns.
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12. Les entitats adherides es comprometen a comunicar amb l’antelació suficient
qualsevol modificació en els serveis d’interoperabilitat prestats i especialment qualsevol
suspensió temporal del servei per motius tècnics, per comprovar la viabilitat d’aquestes
modificacions, evitar perjudicis i informar els usuaris.
13. La connectivitat per a la utilització dels serveis indicats en aquest Conveni es
realitzarà d’acord amb els convenis de col·laboració per establir una infraestructura
bàsica de serveis i comunicacions entre l’Administració autonòmica i els consells
insulars signats amb el Consell de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i Formentera i de
Formentera en dates 9 de maig de 2007, 14 de maig de 2007, 30 d’abril de 2007 i 7 de
novembre de 2008, respectivament; com també amb el Conveni de col·laboració, que,
amb el mateix objecte, es va signar el 10 de març de 2009 entre la comunitat autònoma
de les Illes Balears i l’Ajuntament de Palma.
14. Les entitats signants o adherides a aquest Conveni podran fer pública a qualsevol
llista de referència o en qualsevol butlletí de premsa pública i sense autorització prèvia
els serveis consumits i proveïts per la pròpia entitat i les seves dades d’ús. Així mateix,
el Govern podrà fer públic els serveis que s’ofereixen i les seves dades d’ús.
15. Els compromisos que assumeix cada una de les parts en virtut d’aquest acord no
impliquen cap despesa a favor de les altres, i s’executaran en la mesura del que sigui
possible, mitjançant els recursos materials i humans preexistents que es trobin a la seva
disposició. En tot cas, les despeses addicionals en què les parts puguin incórrer es
tramitaran de conformitat als procediments administratius que corresponguin a la seva
naturalesa i quantia.
16. Amb la finalitat de desplegar, executar i interpretar el Conveni, es crea una
Comissió de Seguiment integrada per dos representats de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, designats, respectivament, per la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació i la Conselleria
d’Administracions Públiques, un representant de cadascun dels consells insulars, un
representant de l’Ajuntament de Palma i un únic representant de la resta d’entitats
adherides. En aquest darrer cas, la representació serà anual i correspondrà, de forma
rotatòria, a cada entitat en funció de la data d’adhesió.
La Comissió de Seguiment s’ha de reunir a petició de qualsevol dels seus membres amb
la periodicitat que aquesta determini i, com a mínim, una vegada a l’any. De les
reunions s’ha d’estendre l’acta corresponent. Corresponen a la Comissió de Seguiment
les funcions següents:
a) La proposta d’adopció de les mesures que consideri adequades per desenvolupar i
complir millor els compromisos i les obligacions que s’estableixen en el Conveni i per a
una coordinació adequada entre les entitats adherides.
b) L’elaboració d’un informe anual de seguiment i avaluació del Conveni.
c) L’avaluació de les sol·licituds d’adhesió al Conveni de les entitats que no tenguin la
consideració d’administració pública, la seva acceptació o denegació i, si escau, la
ratificació de l’adhesió corresponent.
d) L’examen i la resolució dels problemes d’interpretació del Conveni que se suscitin.
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e) Acceptar o denegar els nous serveis d’interoperabilitat que s’han d’implantar sobre la
plataforma i fixar els termes en què s’han de fer públics els nous serveis incorporats a la
plataforma.
f) Examinar, acceptar o denegar els documents de definició de serveis.
17. Aquest Conveni desplega els efectes a partir de la seva signatura. El termini de
vigència és indefinit, tot i que pot extingir-se per mutu acord de les parts signants i
adherides a aquest. Igualment, se’n pot separar qualsevol de les parts signants o
adherides, amb la denúncia prèvia, amb un preavís de sis mesos, i amb l’audiència de la
Comissió de Seguiment i amb la comunicació a les altres parts signats i adherides.
Aquesta separació no suposa la resolució del Conveni, que continuarà vigent per a la
resta de parts. No obstant això, en cas que la part que se separi sigui l’Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, el Conveni quedarà resolt.
18. Aquest Conveni té naturalesa administrativa. La resolució dels problemes
d’interpretació i compliment serà a càrrec de la Comissió de Seguiment i, si no hi ha
acord, s’acudirà a l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
Com a mostra de conformitat, signam el conveni en sis exemplars.
Palma, 11 de desembre de 2012.”
Per tot això, es proposa al Ple que adopti els següents
ACORDS:
1. Aprovar l’adhesió al Conveni de col·laboració en matèria interoperabilitat entre
administracions publiques subscrit entre el Govern Balear de les Illes Balears, els
Consells de Mallorca, Menorca Eivissa i Formentera i l’Ajuntament de Palma.
2. Nomenar [X] com a interlocutor únic de l’entitat davant la Comissió de Seguiment
del Conveni de col·laboració en matèria interoperabilitat entre administracions
públiques.
3. Trametre aquest acord a la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic de la
Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme.>>
El batle proposa nomenar la secretària de l’Ajuntament com a interlocutora única davant
la Comissió de Seguiment del Conveni de col·laboració en matèria d’interoperabilitat
entre administracions públiques.
Tothom manifesta la seva conformitat.
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat:
1. Aprovar l’adhesió al Conveni de col·laboració en matèria interoperabilitat entre
administracions publiques subscrit entre el Govern Balear de les Illes Balears, els
Consells de Mallorca, Menorca Eivissa i Formentera i l’Ajuntament de Palma.
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2. Nomenar la secretària de l’Ajuntament d’Artà com a interlocutora única de l’entitat
davant la Comissió de Seguiment del Conveni de col·laboració en matèria
interoperabilitat entre administracions públiques.
3. Trametre aquest acord a la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic de la
Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme.
2. Aprovació, si s’escau, de la Moció per a la declaració de l’emergència climàtica
que recull la petició de l’Aliança per l’Emergència Climàtica i que presenta
l’Equip de Govern municipal de l’Ajuntament d’Artà
La regidora d’AA, Sra. Comas, explica que aquesta Moció ve motivada per entitats
ecologistes que adrecen a les administracions públiques una primera proposta de moció.
Tot seguit, la regidora explica la seva proposta de Moció, la qual es transcriu a
continuació:
<<MOCIÓ PER A LA DECLARACIÓ DE L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
El passats 21 a 23 de setembre es varen dur a terme la Cimera Juvenil d’Acció pel
Clima i dia 23 comença la Cimera Mundial d’Acció pel Clima de l’Organització de
Nacions Unides (ONU) a Nova York. Els joves de tot el món, liderats per Greta
Thunberg, estan fent un crit unànime per exigir als polítics acció contra el canvi
climàtic. Els científics, emparats sota el Grup Intergovernamental d’Experts sobre el
Canvi Climàtic de l’ONU (IPCC), són clars: el canvi climàtic arriba abans i més fort del
previst. Algunes dades contrastables, extretes del darrer informe “Units en la Ciència”
(United in Science), són:
- La temperatura mitjana global 2015-2019 és la més càlida de qualsevol altre període
registrat, i un 1,1 ºC més que al 1900.
- A l’estiu de 2019 s’han produït incendis sense precedents a les regions de l’Àrtic i a
l’Amazònia.
- L’extensió de gel marí a l’estiu àrtic ha disminuït a una taxa del 12 % per dècada entre
1979 i 2018 i en el període 2015-2019 s’ha registrat la menor extensió de gel a l’hivern.
A l’Antàrtida passa un fenomen similar i actualment s’està perdent més massa glaciar
que en qualsevol altre període registrat.
- Està augmentant l’ascens del nivell del mar, a uns 4 mm per any entre el 2007 i el
2016, i l’oceà s’està acidificant a causa de l’augment de CO2 atmosfèric amb un
augment del 26 % des del principi de l’era industrial.
- Els gasos d’efecte hivernacle (GEH) han arribat a nivells de rècord. Al 2018 la
concentració global de CO2 va ser de 407 parts per milió (350 parts per milió ja es
considerava un llindar inacceptable i s’ha superat amb escreix). Al 2017 la concentració
de GEH ha arribat al triple dels nivells preindustrials.
- Les emissions de carboni varen arribar al rècord de 37.000 milions de tones al 2018, i
això és deu a l’ús massiu de combustibles fòssils.
- Un milió d’espècies estan amenaçades d’extinció per l’activitat humana. Estam a les
portes de la 6a extinció massiva, amb la pèrdua de 200 espècies cada dia.
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L’evidència consolidada reforça la influència humana com a causa dominant dels canvis
en el sistema Terra, situant-nos en una nova època geològica anomenada antropocè.
Davant d’aquesta situació, la natura esdevé l’aliada més efectiva per lluitar contra el
canvi climàtic, amb el qual cosa s’han anomenat “solucions basades en la natura”. En
general, es tracta de reforçar i restaurar els ecosistemes naturals existents. La situació
descrita ens obliga a incrementar els embornals de carboni, com ara els boscos i els
hàbitats naturals.
A les Illes Balears les conseqüències del canvi climàtic poden tenir un efecte directe en
el benestar de la població i en el funcionament de l’economia. En tractar-se de sistemes
d’illes mediterrànies, l’augment de la temperatura global, la manca de precipitació, els
episodis més violents de precipitació o l’augment del nivell de la mar, poden tenir greus
conseqüències ecològiques i socioeconòmiques. Algunes de les conseqüències que
estam vivint ja actualment al nostre fràgil territori són:
- Alguns cultius tradicionals com la vinya i l’ametler ja estan sofrint les conseqüències
de l’augment de temperatura i absència de pluges en els períodes de primavera i tardor,
amb morts massives d’ametlers o baixa producció a la vinya.
- La introducció de noves espècies exòtiques, com ara el moscard tigre, i el risc de
transmissió de malalties tropicals per aquests vectors.
- La mortalitat massiva d’espècies emblemàtiques com la nacra (Pinna nobilis) per
malalties que encara s’estan estudiant i que han afectat directament la desaparició
d’aquesta espècie del litoral d’Artà.
- Els episodis de tempesta molt violents, com els del passat octubre de 2018, quan es va
registrar un rècord de precipitació per unitat de temps.
- L’espècie d’au marina virot petit (Puffinus mauretanicus) es troba en perill crític
d’extinció i es podria extingir en 40 anys si no es duen a terme mesures de conservació
efectives.
En aquest context, el Parlament de les Illes Balears va aprovar aquest any la Llei
10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica. També els poders
públics han començat a aprovar les seves declaracions d’emergència climàtica.
L’Aliança per l’Emergència Climàtica ha esdevingut una recent plataforma formada per
10 entitats ciutadanes (Amics de la Terra Mallorca, Attac, Confederació General del
Treball —CGT Illes Balears—, Entrepobles, Extinction Rebellion, Greenpeace, GOBGrup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa, Joventut pel Clima —Fridays for
Future Mallorca—, Moviment Ecolocal Mallorquí —MEM—, Plataforma
Antiautopista, Som Sindicalistes i Terraferida) i ha proposat un model de moció per tal
que els municipis l’aprovin. El conjunt de la corporació municipal, un cop analitzat el
text proposat per l’Aliança, ha decidit elaborar la seva pròpia proposta d’acords, per tal
d’adequar-la, al màxim possible, al context i la realitat del municipi d’Artà, assegurantne així la viabilitat.
L’Ajuntament d’Artà reconeix que el planeta Terra, que sustenta la vida, amb els éssers
vius que hi habitam i els ecosistemes que la formen, ens trobam en greu perill. Està en
joc la supervivència de l’espècie humana sobre el planeta, a causa dels efectes nocius de
la contaminació propiciada pels propis humans. Un cop analitzada la gravetat de la
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situació, entenem la urgència i la necessitat de prendre mesures efectives per tal de
revertir la situació, començant per reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.
Declarar l’emergència climàtica requereix l’assumpció de compromisos polítics reals i
vinculants sense precedents, molt més ambiciosos que els actuals, i l’assignació dels
recursos necessaris per fer front a aquesta crisi sistèmica. És imprescindible aplicar un
full de ruta capaç de garantir les necessàries reduccions anuals de gasos d’efecte
hivernacle, l’abandó dels combustibles fòssils, l’opció per una energia 100 % renovable
i la reducció a zero de les emissions netes de carboni, com més aviat millor, de manera
urgent i prioritària, d’acord amb les indicacions de l’informe de l’IPCC per limitar
l’augment de les temperatures globals a un màxim d’1,5 ºC. L’estat d’emergència
implica redirigir tots els recursos dels ajuntaments per encarar la crisi climàtica i els
problemes associats que comporta.
La vida econòmica del municipi no pot basar-se en sistemes productius que posin en
risc els recursos naturals disponibles. Cal aplicar una visió de sostenibilitat que tracti al
planeta Terra per tal que puguem continuar vivint-hi, tant l’espècie humana com tota la
resta d’espècies que hi habiten.
Dins les competències municipals atorgades per les lleis, s’hi troben: les potestats
reglamentàries i d’autoorganització, la potestat tributària i financera, de programació i
de planificació, entre moltes d’altres, a part de l’administració dels propis béns públics.
Com a competència pròpies destaca, per damunt de les altres, l’urbanisme: el
planejament, la gestió i l’execució de la disciplina urbanística. Mitjançant l’urbanisme
és com un municipi distribueix els centres de producció i residència, els equipaments
públics, el traçat de les vies públiques i infraestructures de comunicació, els espais
lliures per a parcs i jardins, els centres i serveis d’interès públic i social, els habitatges
de protecció oficial. I d’això en depenen tot un tema de consums de territori i de
recursos naturals, així com de benestar de la població i de creació de comunitat, que
s’ha de tenir molt en compte. És necessari revisar els instruments de planejament
urbanístic des d’una òptica d’emergència climàtica amb la participació ciutadana (art.
12 de la LUIB).
A més, també són competents en: medi ambient urbà, parcs i jardins públics, residus
sòlids urbans, protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica,
abastiment d’aigua potable, evacuació d’aigües residuals, protecció civil i extinció
d’incendis, mobilitat, transport col·lectiu urbà, fires i mercats i la promoció de la
participació ciutadana.
Totes aquestes temàtiques tenen o poden tenir repercussió en l’emergència climàtica, i
és per aquest motiu que els ajuntaments són uns aliats a l’hora de prendre les millors
decisions per prevenir o mitigar les conseqüències del canvi climàtic. També és
coneguda la mancança de recursos de personal i tècnics de què disposen les
administracions locals. És per això que aquests són moments d’unir esforços i aplicar la
necessària coordinació entre administracions i entre municipis, ja que les
problemàtiques són sempre les mateixes.
En la dècada dels 90, posteriorment a la Cimera de la Terra de Rio de Janeiro de 1992,
molts municipis, entre ells el d’Artà, es varen acollir al Programa de l’Agenda Local 21,
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que encomanava a pobles i ciutats el disseny de polítiques i programes cap a la
sostenibilitat, amb un enfocament de “a problemes globals, solucions locals”. D’aquest
primer impuls, se’n varen derivar polítiques verdes i efectives que han permès dur a
terme alguns canvis. Aquest programa, ja finalitzat, s’ha vist reemplaçat pels Objectius
de desenvolupament sostenible i l’Agenda 2030. Un programa molt més ambiciós, on
tots els agents socials estan cridats a treballar conjuntament per assolir la sostenibilitat.
L’ordenació i la gestió del territori és una de les principals competències municipals. En
aquest sentit, l’Ajuntament es compromet a revisar i actualitzar el seu planejament
urbanístic amb criteris de sostenibilitat ambiental i reducció dels consums d’energia i
territori.
Dins de l’esforç de l’ONU per revertir la situació, es va signar l’Acord de París (en
vigor des del novembre de 2016). Aquest és un acord vinculant entre els estats, per tal
de prendre acció contra el canvi climàtic.
Per tot això, es proposa adoptar els següents
ACORDS:
1. Declarar l’estat d’emergència climàtica en àmbit local, que és un senyal d’alerta que
ens indica, com a societat, que hem de realitzar un profund canvi d’hàbits i de processos
productius.
2. Instar el Govern de les Illes Balears a realitzar el desplegament de la Llei 10/2019, de
22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica (BOIB núm. 81, de 18 de juny de
2019), oferint la col·laboració de l’Ajuntament, tal com s’expressa l’article 3,
desplegament que ha de suposar als ajuntaments la minimització de càrregues
administratives i l’establiment de línies i programes d’ajut econòmic i tècnic.
3. Instar el Govern de les Illes Balears a dirigir inversió pública derivada de l’impost de
turisme sostenible (110,5 M€ al 2018) per treballar per fer front a l’emergència
climàtica; i sol·licitar l’elaboració d’uns criteris contrastables segons la formulació dels
objectius de desenvolupament sostenible, on es pugui veure un avanç efectiu.
4. Adequar el Programa d’acció municipal (PAM) al compliment dels objectius de
desenvolupament sostenible (ODS), Agenda 2030, i treballar les polítiques ambientals
de manera transversal a partir d’objectius assolibles, mesurables i avaluables.
5. Atès que Artà té aprovades les Normes subsidiàries des del 2010 i d’acord amb el
títol II de la nova Llei d’urbanisme (LUIB), iniciar, l’Ajuntament, el procés per elaborar
un pla general i plans d’ordenació detallada i fer-ho amb criteris de sostenibilitat
ambiental, que permetin la reducció de consum d’energia i territori, assegurant el
benestar de les persones.
6. Elaborar i portar a aprovació, com més aviat millor, el Pla d’acció municipal per al
clima i l’energia sostenible (PAES) i el Pla d’acció per a la gestió sostenible de l’aigua,
els quals, juntament amb el Pla de gestió sostenible del litoral i el Pla de prevenció i
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gestió de residus, són instruments que afavoreixen l’adopció de polítiques ambientals
efectives.
7. Reduir les emissions de GEH en àmbit local en un 40 % per a l’any 2030, d’acord
amb l’article 12 de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició
energètica.
8. Instar el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears a treballar, de manera
coordinada i conjunta, per tal de desplegar una xarxa de transport públic eficient, en
base a energia renovable, i amb suficient freqüència i capacitat per garantir els
moviments de la població del municipi d’Artà, reivindicant una vegada més el tren de
Llevant; per garantir la connexió d’Artà amb la Colònia de Sant Pere i assegurar, així,
que es pugui reduir la dependència del cotxe privat, en àmbit municipal, per als
desplaçaments quotidians.
9. Fomentar l’anar a peu (“Camins escolars”), l’ús de la bicicleta i altres modes de
mobilitat sostenible.
10. Treballar per garantir que el subministrament dels serveis alimentaris de titularitat o
gestió municipals (Residència de Persones Majors, Teatre, equipaments esportius,
centres educatius i Centre de Dia) prové de productes produïts i elaborats en la xarxa
d’economia local i de proximitat, per tal d’impulsar la sobirania alimentària, la
silvicultura sostenible, l’agricultura i la ramaderia; i fomentar el consum de productes
ecològics, locals i de proximitat a la població, donant un impuls a la Cooperativa
Agrícola d’Artà.
11. Apropar, mitjançant la participació ciutadana, la presa de decisions i les mesures
adoptades en aquesta transició ecològica a la ciutadania, per tal que entenguin i
comparteixin els beneficis que suposarà el canvi d’hàbits i de costums que aquesta
transició suposarà en el context de l’emergència climàtica.
12. Crear un consell municipal de seguiment de la transició ecològica i establir
mecanismes ciutadans de presa de decisions, amb competències en matèria de
vigilància, seguiment i control de les mesures adoptades.
13. Instar la Conselleria de Medi Ambient a dedicar més recursos econòmics i tècnics a
la correcta gestió dels equipaments públics presents al municipi d’Artà (refugis, finques
públiques d’Albarca, es Verger, sa Duaia i es Canons), i a realitzar, anualment,
programes de reforestació i recuperació d’hàbitats naturals en el terme municipal
d’Artà.
14. Instar la Conselleria d’Agricultura a dedicar els recursos econòmics i tècnics
necessaris per tal de posar en servei la bassa de reg amb aigües regenerades des Racó i
així poder oferir un recurs alternatiu a l’extracció d’aigua subterrània, com és l’ús
d’aigües regenerades.
15. Portar a terme, amb recursos propis, la repoblació de 1.500 arbres i 500 arbusts en el
Torrent des Revolts, entre els mesos d’octubre i desembre de 2019, per tal de pal·liar els
efectes que va tenir la torrentada de 2018 sobre els ecosistemes aquàtics de torrent i
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realitzar-ho amb el consentiment dels propietaris confrontants al torrent i en
col·laboració amb els centres educatius, Protecció Civil i les entitats ciutadanes d’Artà
que s’hi vulguin sumar.
16. Establir converses directes amb l’Aliança per l’Emergència Climàtica per estar
degudament coordinats i concretar les mesures que es posaran en pràctica i per valorar i
avaluar el procés de transició ecològica periòdicament per observar els avenços assolits.
17. Trametre aquest acord a l’Aliança per l’Emergència Climàtica.>>
La Sra. Comas comenta que UIA va presentar una moció semblant, però que va quedar
damunt la taula perquè hi havia punts que des de l’Equip de Govern no podien aprovar
atès que es tracta d’assumptes que no eren de competència municipal; i d’altra banda,
també per treballar-hi millor i intentar presentar-ne una conjunta de tots els grups
polítics. Diu que s’ha recollit la base d’aquella proposta i s’ha treballat damunt un
document que s’apropàs més a la realitat d’Artà. Es volia posar de manifest què s’ha fet,
què queda per fer, etc., posar en valor el potencial d’Artà per emprendre aquest camí i
incorporar-hi les reivindicacions històriques d’Artà relatives al canvi climàtic.
La regidora d’UIA, Sra. Pastor, pensa que aquesta proposta potser està més aterrada al
municipi, la comparteixen i hi estan a favor, però pensa que es fa una rebaixa en alguns
temes importants, sobretot en temes relatius a l’urbanisme que no es concreten i poden
tenir un impacte important. No hi votaran en contra, hi votaran a favor, però mantenen
la seva moció perquè pensen que va més enllà.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, comenta que avui era notícia al diari que el Govern no
té doblers per a dessaladores, etc., i això també és molt important per al canvi climàtic.
D’altra banda, les places del Monument, del Conqueridor, de Margalida Perelló i
d’altres, són totes de formigó i posa en dubte que no es tenguin mitjans personals per a
tasques de jardineria, etc. Diu que a Artà sempre s’han defensat polítiques verdes.
El batle contesta al Sr. Lliteras que no està llegint la moció que toca. La que té el
regidor del PP és l’antiga que ha sofert modificacions i que, a la nova, aquest paràgraf
del qual xerra no hi és. Explica que a la que presenta l’Equip de Govern no es parla de
cap desclassificació de terrenys urbanitzables, ni de no fer més canalitzacions d’aigua.
No es poden comprometre a una desclassificació de terrenys sense tenir els informes
jurídics que diguin si s’hauran de pagar o no indemnitzacions. I, pel que fa a l’aigua,
precisament es tenen compromisos de cercar nous pous d’abastiment.
El Sr. Lliteras diu que, si és així, s’abstindrà.
La Sr. Comas, com a regidora d’AA, diu que, si es manté la moció d’UIA, també hi
votarà a favor, perquè des d’UIA sempre han promogut la protecció del territori; però
que, com a Equip de Govern, també està a favor d’aquesta, perquè creu que planteja
compromisos molt específics per al nostre municipi.
Tot seguit, els reunits acorden, per 12 vots a favor (PSOE, PI, AA i UIA) i 1 abstenció
(PP):
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1. Declarar l’estat d’emergència climàtica en àmbit local, que és un senyal d’alerta que
ens indica, com a societat, que hem de realitzar un profund canvi d’hàbits i de processos
productius.
2. Instar el Govern de les Illes Balears a realitzar el desplegament de la Llei 10/2019, de
22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica (BOIB núm. 81, de 18 de juny de
2019), oferint la col·laboració de l’Ajuntament, tal com s’expressa l’article 3,
desplegament que ha de suposar als ajuntaments la minimització de càrregues
administratives i l’establiment de línies i programes d’ajut econòmic i tècnic.
3. Instar el Govern de les Illes Balears a dirigir inversió pública derivada de l’impost de
turisme sostenible (110,5 M€ al 2018) per treballar per fer front a l’emergència
climàtica; i sol·licitar l’elaboració d’uns criteris contrastables segons la formulació dels
objectius de desenvolupament sostenible, on es pugui veure un avanç efectiu.
4. Adequar el Programa d’acció municipal (PAM) al compliment dels objectius de
desenvolupament sostenible (ODS), Agenda 2030, i treballar les polítiques ambientals
de manera transversal a partir d’objectius assolibles, mesurables i avaluables.
5. Atès que Artà té aprovades les Normes subsidiàries des del 2010 i d’acord amb el
títol II de la nova Llei d’urbanisme (LUIB), iniciar, l’Ajuntament, el procés per elaborar
un pla general i plans d’ordenació detallada i fer-ho amb criteris de sostenibilitat
ambiental, que permetin la reducció de consum d’energia i territori, assegurant el
benestar de les persones.
6. Elaborar i portar a aprovació, com més aviat millor, el Pla d’acció municipal per al
clima i l’energia sostenible (PAES) i el Pla d’acció per a la gestió sostenible de l’aigua,
els quals, juntament amb el Pla de gestió sostenible del litoral i el Pla de prevenció i
gestió de residus, són instruments que afavoreixen l’adopció de polítiques ambientals
efectives.
7. Reduir les emissions de GEH en àmbit local en un 40 % per a l’any 2030, d’acord
amb l’article 12 de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició
energètica.
8. Instar el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears a treballar, de manera
coordinada i conjunta, per tal de desplegar una xarxa de transport públic eficient, en
base a energia renovable, i amb suficient freqüència i capacitat per garantir els
moviments de la població del municipi d’Artà, reivindicant una vegada més el tren de
Llevant; per garantir la connexió d’Artà amb la Colònia de Sant Pere i assegurar, així,
que es pugui reduir la dependència del cotxe privat, en àmbit municipal, per als
desplaçaments quotidians.
9. Fomentar l’anar a peu (“Camins escolars”), l’ús de la bicicleta i altres modes de
mobilitat sostenible.
10. Treballar per garantir que el subministrament dels serveis alimentaris de titularitat o
gestió municipals (Residència de Persones Majors, Teatre, equipaments esportius,
centres educatius i Centre de Dia) prové de productes produïts i elaborats en la xarxa
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d’economia local i de proximitat, per tal d’impulsar la sobirania alimentària, la
silvicultura sostenible, l’agricultura i la ramaderia; i fomentar el consum de productes
ecològics, locals i de proximitat a la població, donant un impuls a la Cooperativa
Agrícola d’Artà.
11. Apropar, mitjançant la participació ciutadana, la presa de decisions i les mesures
adoptades en aquesta transició ecològica a la ciutadania, per tal que entenguin i
comparteixin els beneficis que suposarà el canvi d’hàbits i de costums que aquesta
transició suposarà en el context de l’emergència climàtica.
12. Crear un consell municipal de seguiment de la transició ecològica i establir
mecanismes ciutadans de presa de decisions, amb competències en matèria de
vigilància, seguiment i control de les mesures adoptades.
13. Instar la Conselleria de Medi Ambient a dedicar més recursos econòmics i tècnics a
la correcta gestió dels equipaments públics presents al municipi d’Artà (refugis, finques
públiques d’Albarca, es Verger, sa Duaia i es Canons), i a realitzar, anualment,
programes de reforestació i recuperació d’hàbitats naturals en el terme municipal
d’Artà.
14. Instar la Conselleria d’Agricultura a dedicar els recursos econòmics i tècnics
necessaris per tal de posar en servei la bassa de reg amb aigües regenerades des Racó i
així poder oferir un recurs alternatiu a l’extracció d’aigua subterrània, com és l’ús
d’aigües regenerades.
15. Portar a terme, amb recursos propis, la repoblació de 1.500 arbres i 500 arbusts en el
Torrent des Revolts, entre els mesos d’octubre i desembre de 2019, per tal de pal·liar els
efectes que va tenir la torrentada de 2018 sobre els ecosistemes aquàtics de torrent i
realitzar-ho amb el consentiment dels propietaris confrontants al torrent i en
col·laboració amb els centres educatius, Protecció Civil i les entitats ciutadanes d’Artà
que s’hi vulguin sumar.
16. Establir converses directes amb l’Aliança per l’Emergència Climàtica per estar
degudament coordinats i concretar les mesures que es posaran en pràctica i per valorar i
avaluar el procés de transició ecològica periòdicament per observar els avenços assolits.
17. Trametre aquest acord a l’Aliança per l’Emergència Climàtica.
3. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 16 d’octubre de 2019
relatiu a l’expedient 2019/3514, de declaració d’obres d’emergència del municipi
d’Artà per evitar el perill per inundacions al nucli d’Artà
El batle dona compte de l’acord de Junta de Govern Local de 16 d’octubre que,
transcrit, diu el següent:
<<2.2.1.1. Exp. 2019/3514. Declaració d’obres d’emergència del municipi d’Artà a
conseqüència de les pluges de dia 10 de setembre de 2019
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Vist que el passat 10 de setembre es va produir una depressió aïllada en nivells alts
(DANA) que va afectar el municipi d’Artà i que aquest fenomen meteorològic
consisteix en pluja intensa que, d’acord amb la informació de l’Agència Estatal de
Meteorologia, supera els llindars de 40 mm/h d’intensitat de precipitació;
Vist que concretament al nucli urbà d’Artà dia 10 de setembre de 2019 es va registrar un
episodi de pluja de 70,5 mm en 24 hores, havent-hi un període d’intensa pluja, que va
ser de 33 l/m2 en aproximadament 15 minuts, i que, si aquesta intensitat de pluja hagués
durat 1 hora, es parlaria d’una precipitació d’uns 132 l/m2;
Vist que aquesta intensitat de pluja es pot assimilar a les pluges que varen caure a la
zona el passat 9 d’octubre de 2018 i que varen provocar la mort de persones al municipi
amb una pluviometria de 250 mm en 2 hores;
Vist que, a causa de les pluges ocorregudes aquest mes de setembre de 2019, les Illes
Balears es van declarar en emergència segons el Reial decret llei 11/2019, de 20 de
setembre, pel qual s’adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per
temporals i altres situacions catastròfiques. I vist que cal recordar que, per motius de
seguretat, es va haver de suspendre l’activitat escolar i tancar l’aeroport;
Vist l’informe tècnic emès en data 9 d’octubre de 2019, segons el qual:
“[…]
El nucli urbà d’Artà es veu afectat per les pluges d’acord a dos factors bàsics, la
pluviometria i l’orografia.
Geogràficament, el nucli urbà d’Artà està molt influenciat per la conca pluvial de Can
Canals, que s’estén al nord-oest del nucli en una superfície d’uns 225 ha. Quan la
permeabilitat dels terrenys d’aquesta conca es veu superada, l’aigua es dirigeix al nucli
urbà per la zona del Poliesportiu i la urbanització Sos Monjos. En aquests casos, l’excés
d’aigua afecta directament el centre del poble i la urbanització Sos Monjos així com els
seus voltants.
El nivell de pluviometria del passat 10 de setembre de 2019 va superar la capacitat de
captació de la xarxa de recollida d’aigües del nucli urbà d’Artà i l’escorrentia va inundar
zones molt concorregudes.
Concretament, consta que han sofert inundacions els habitatges i locals de planta baixa
situats en els carrers de Montserrat Blanes, Ramon Llull, Santa Margalida, Gabriel
Garau Caselles, Ciutat, Antoni Blanes, Maria Ignàsia Morell, Argentina i Sos Monjos,
la plaça del Conqueridor i la zona de Na Batlessa. Per altra banda, per col·lapse de les
xarxes de clavegueram, hi ha hagut vessament d’aigües residuals o de sanejament en
diversos habitatges ubicats en els carrers de les Parres, Joan Estelrich, Margalida
Esplugues i Santa Margalida (s’adjunten fotografies en l’annex 1).
Com a resultat de l’excés d’aigua superficial, va entrar aigua de pluja a diferents
edificis, afectant habitatges, locals comercials i diverses activitats durant el seu
recorregut; així mateix, es varen crear situacions de perill per la impossibilitat de
18

circular, a peu o en vehicles, en els moments de gran quantitat d’aigua en el vial i per
l’arrossegament de mobiliari urbà (taules, cadires, para-sols, paviments de terrasses,
etc.).
S’ha de tenir en compte que, durant aquests episodis, algunes persones s’han apropat als
enreixats o als pous municipals per realitzar accions que facilitin la captació d’aigua.
També s’ha detectat que alguna tapa ha saltat a causa de la pressió de l’aigua recollida
en la xarxa. Aquests fets poden provocar que la gent no pugui suportar la corrent
d’aigua durant el recorregut i, fins i tot, caure a algun pou on les tapes estiguin
destapades. A més, en les zones on circulen vehicles, tenint en compte la poca visibilitat
i l’alteració de la conducta humana en aquest moments, es poden provocar situacions de
risc.
La no existència de xarxa separativa de residuals en gran part del municipi va contribuir
al col·lapse de la xarxa d’aigües de sanejament, cosa que va provocar retorns per
embornals de patis, vàters i altres desaigües, que van causar inundacions en diversos
habitatges i locals, amb el risc de salubritat que això implica.
Per tot el que s’ha exposat respecte de les conseqüències de pluges amb nivells
d’intensitat com els que s’han registrat en menys d’un any, es requereixen portar a
terme actuacions per tal de reduir el risc durant aquests episodis climàtics que els
experts diuen que cada vegada seran més freqüents.
Des del passat 10 de setembre s’ha procedit a realitzar tasques d’estudi de camp,
avaluació de la situació viscuda i plans d’actuació per tal d’arribar a les propostes
tècniques més adients a la problemàtica.
Després d’haver avaluat l’afectació de les pluges a Artà, es considera que l’actual
sistema de captació no és suficient per evacuar pluges com la del passat dia 10 de
setembre. És, per això, que es proposa incorporar nous col·lectors que ajudin a
descarregar l’únic que disposa el nucli (galeria secció 1,10 x 1,80 m) i reduir
significativament l’efecte de les pluges.
Per aquests motius, és necessari dur a terme actuacions per solucionar la canalització
d’aigües pluvials i evitar les acumulacions i inundacions descrites, ja que, si es donen
episodis similars als viscuts, podrien donar lloc a situacions d’inundacions i
d’insalubritat en habitatges i locals que podrien suposar un greu perill per a les
persones.
S’ha plantejat una primera proposta, que s’hauria d’executar a curt termini i amb la
major brevetat possible vist la temporada de l’any en que ens trobam, que permetrà
reduir les conseqüències i els riscs d’inundacions i d’insalubritat generats per les pluges
torrencials que s’han sofert darrerament.
Concretament, es redacta per part de l’enginyer Antoni Ramis Arrom el Projecte de
reforçament de punts de recollida de pluvials als carrers de Pere Amorós, Gabriel
Garau Caselles, Santa Margalida, pl. del Conqueridor, Ciutat, Batlessa, i de noves
xarxes fecals al carrer de Gabriel Garau Caselles (Artà).
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Tal com s’exposa en la memòria del projecte, les obres consisteixen en disminuir, en
gran mesura, l’escorrentia superficial que arriba al carrer de Santa Margalida, eliminar
el sifó existent al carrer de Santa Margalida que actualment vehicula aigües mixtes i
reforçar altres punts de recollida d’aigües pluvials.
El seu pressupost és de 340.668,05 € (IVA inclòs) i la seva durada està prevista en tres
mesos i mig.
En qualsevol cas, per reduir significativament el problema de les inundacions del nucli
d’Artà i del col·lapse de les seves xarxes, caldria fer una sèrie d’actuacions a mitjan
termini en altres punts estratègics del nucli. Aquestes actuacions no s’inclouen en el
projecte redactat i han de ser objecte d’altres projectes tècnics.
En aquest informe es descriuen les obres que és necessari escometre de manera
immediata, l’import estimat de les quals s’apuja a 340.668,05 € (IVA inclòs).
En conseqüència, i d’acord amb l’establert en l’art. 120 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, i en l’art. 21.1.m de la Llei reguladora de les
bases de règim local, que estableixen la competència de la Batlia per adoptar les
mesures necessàries i adequades en casos d’extraordinària i urgent necessitat.”
Vist l’informe emès de Secretaria, segons el qual:
“[…]
Vist que, segons es desprèn de l’informe esmentat, per evitar situacions d’inundacions i
d’insalubritat en habitatges i locals que podrien suposar un greu perill per a les
persones, és necessari dur a terme actuacions per solucionar la canalització d’aigües
pluvials i evitar les acumulacions i inundacions descrites.
Vist que, segons figura en l’informe, s’ha plantejat una primera proposta, que s’hauria
d’executar a curt termini i com més aviat millor, atesa la temporada de l’any en què ens
trobam, que permetrà reduir les conseqüències i els riscs d’inundacions i d’insalubritat
generats per les pluges torrencials que s’han sofert darrerament.
Vist que el procediment de contractació amb tramitació d’urgència, amb una duració
aproximada d’uns quatre mesos de tramitació, suposaria l’incompliment d’allò
assenyalat a l’informe tècnic, referent a la realització de les obres ‘a curt termini i com
més aviat millor, atesa la temporada de l’any en què ens trobam’.
Per tot l’exposat, i segons ha quedat suficientment justificat en l’informe tècnic, cal
concloure que es donen els requisits per poder executar les obres assenyalades en
l’informe tècnic segons el procediment d’emergència regulat en l’article 120 de la
LCSP, ja que la no execució de les obres de forma immediata podria provocar
situacions de greu perill per a les persones.
Cal recordar que la tramitació d’emergència s’ha de limitar a allò estrictament
indispensable i imminent per prevenir o donar solució als danys derivats de la situació
de greu perill.”
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Els reunits acorden, per unanimitat:
1. Declarar les obres esmentades en l’informe tècnic com a obres d’emergència.
2. Tramitar l’expedient de contractació d’emergència, a l’empara del que disposa
l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
3. Donar compte al Ple d’aquest acord en la primera sessió que es dugui a terme.>>
El batle explica que, en acompliment de la Llei, es dona compte al Ple d’aquest acord de
la Junta de Govern Local.
UIA no té res a dir.
El PP comenta que tant de bo vagi bé i no torni a passar.
4. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de 17 d’octubre de
2019 relatiu a l’expedient 2019/3679, d’eleccions a Corts Generals novembre de
2019. Nomenaments dels membres de les meses electorals
L’acord de la Junta de Govern Local de 17 d’octubre de 2019 diu el següent:
<<Exp. 2019/3679. Eleccions a Corts Generals novembre de 2019. Nomenaments
dels membres de les meses electorals
1. A l’efecte del que estableix l’article 26 de la Llei orgànica de règim electoral general
vigent, s’han nomenat per als càrrecs que s’indiquen els electors i les electores que es
relacionen a continuació:
Districte Censal 01, Secció 001, Mesa A
NOM
ALZAMORA
AMORÓS
PEIRÓ
JAUME
AMORÓS
BISBAL
DELGADO
GINARD
SÁNCHEZ
suplent

COLOMAR
LLITERAS
MARTÍ
CABRER
BAUZÀ
SERVERA
COELLO
PORTELL
ORIHUELA

Districte Censal 01, Secció 001, Mesa B
NOM

CÀRREC A
LA MESA
MATEO
president
MARGALIDA
1a vocal
JOSEP ANTONI
2n vocal
JOSEP
president 1r suplent
MARIA GABRIELA presidenta 2a suplent
MARIA ANTÒNIA 1a vocal 1a suplent
KARINA DE LAS L. 1a vocal 2a suplent
M. INMACULADA 2a vocal 1a suplent
DIEGO
2n vocal 2n

CÀRREC A
LA MESA
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BISQUERRA
SIMÓN
MASSA
VALLESPIR
MOLL
ALOMAR
PLANISI
SALOM
BARCELÓ

NADAL
BORT
DESANCIO
RAYO
RIBAS
TOMÁS
ADROVER
FONT
LLANERAS

ANTÒNIA
presidenta
JAVIER
1r vocal
PAULA SOLEDAD 2a vocal
CATALINA MARIA presidenta 1a suplent
CATALINA
presidenta 2a suplent
JOSÉ FRANCISCO 1r vocal 1r suplent
BÀRBARA
1a vocal 2a suplent
ANTÒNIA
2a vocal 1a suplent
FELIPE
2n vocal 2n suplent

Districte Censal 01, Secció 002, Mesa A
NOM
ASENS
GUERRERO
HERNÁNDEZ
GINARD
LLABATA
suplent
CABA
suplent
BERNAD
CADENAS
suplent
AMER
suplent

LLODRÀ
FERRER
GARAU
PASTOR
FERNÁNDEZ

XAVIER
president
MARIA CARMEN 1a vocal
ENCARNACIÓN
2a vocal
BÀRBARA
presidenta 1a suplent
CLARA
presidenta 2a

NAUDI

JOSEP MARIA

VICH
VILLAVERDE

JUAN

GINARD

MARGALIDA

Districte Censal 01, Secció 002, Mesa B
NOM
NICOLAU
VIVES
ROCA
NIETO
VIVANCO DE
SÁEZ
PALOU
MORÁN
SANSALONI

MOREY
RIERA
VENTURA
VILLAR
ROCA REY
CONESA
MASSANET
AROCA
PASCUAL

Districte Censal 01, Secció 003, Mesa A
NOM
BAUZÀ
CARRIÓ
ESCANELLAS
ENSEÑAT

CÀRREC A
LA MESA

GILI
GINARD
SERRANO
ROZALÉN

1r

vocal

1r

1r vocal 2n suplent
JOSE ENRIQUE
2n vocal 1r
2a vocal 2a

CÀRREC A
LA MESA
MARGALIDA CRIS. presidenta
ANTONIO
1r vocal
FRANCISCO
2n vocal
LAURA
presidenta 1a suplent
MARIA SUSANA presidenta 2a suplent
ALFONSO
1r vocal 1r suplent
MARIA ANTÒNIA 1a vocal 2a suplent
JAKELINE VICTORIA2a vocal 1a suplent
SEBASTIÁN
2n vocal 2n suplent
CÀRREC A
LA MESA
MARIA GABRIELA presidenta
MIGUEL
1r vocal
MARIA EUGENIA 2a vocal
PATRICIA
presidenta 1a suplent
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CAÑADAS
JAUME
JUAN
CABEZAS
CASTRO

FERNÁNDE
MORA
KLAUSMANN
MACIA
CATOTA

EMILIA
presidenta 2a suplent
MARIA TERESA 1a vocal 1a suplent
ALEXANDRE
1r vocal 2n suplent
JACINTO
2n vocal 1r suplent
KARINA ELIZABETH 2a vocal 2a suplent

Districte Censal 01, Secció 003, Mesa B
NOM
MASSANET
SUREDA
SANCHO
SOLER
TERRASSA
SUREDA
MUÑOZ
ORIHUELA
MESTRE

SANCHO
ARTIGUES
CAPÓ
TORRENS
GINARD
PERELLÓ
CAMPAYO
DOMÍNGUEZ
CAPÓ

CÀRREC A
LA MESA
MARIA FRANCISCA presidenta
ROSA MARIA
1a vocal
MARIA CRISTINA 2a vocal
MARGARITA
presidenta 1a suplent
CATALINA
presidenta 2a suplent
MARIA
1a vocal 1a suplent
ALFONSO
1r vocal 2n suplent
MANUEL
2n vocal 1r suplent
JOSÉ
2n vocal 2n suplent

Districte Censal 02, Secció 001, Mesa A
NOM
ALGABA
BRAVO
FLAQUER
LLITERAS
BENNASAR
HERNÁNDEZ
ÁLVAREZ
CURSACH
ESTEVA

PASCUAL
ESTEVA
MASSANET
ESPINOSA
WILMERS
SERRA
ROMÁN
SALAS
GINARD

Districte Censal 02, Secció 001, Mesa B
NOM
OBRADOR
TOUS
MONTESDEOCA
TERRASSA
PASCUAL
MASSANET
TORRES
MELO
PICÓ

ALZINA
AMORÓS
BORJA
TOUS
CURSACH
RIERA
FEMENIAS
RIOS
GÓMEZ

CÀRREC A
LA MESA
ANA MARÍA
MANUEL
ANTÒNIA
MARGARITA
CRISTINA
MARIA
BUENAVENTURA
ANTONI
ANTÒNIA

presidenta
1r vocal
2a vocal
presidenta 1a suplent
presidenta 2a suplent
1a vocal 1a suplent
1r vocal 2n suplent
2n vocal 1r suplent
2a vocal 2a suplent
CÀRREC A
LA MESA

NICOLAU
president
ANTONIO
1r vocal
EVELYN YESSENIA 2a vocal
MARIA ROSA
presidenta 1a suplent
JUAN
president 2n suplent
CATALINA INES 1a vocal 1a suplent
MARIA FRANCISCA 1a vocal 2a suplent
CLAUDIA MARIELA 2a vocal 1a suplent
ALFREDO
2n vocal 2n suplent

Districte Censal 02, Secció 002, Mesa A
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NOM
AMORÓS
CASELLAS
AMER
CLADERA
GALMÉS
GINARD
HERNÁNDEZ
FIOL
GENOVARD

CÀRREC A
LA MESA
MATAMOROS
FONT
GINARD
GONZÁLEZ
OLIVER
SERVERA
SOLANO
FRANCO
SUREDA

BERNARDO MATEO president
MIQUEL
1r vocal
JUAN ANTONIO 2n vocal
MARIA ANTÒNIA presidenta 1a suplent
JUAN ANTONIO president 2n suplent
RAMON
1r vocal 1r suplent
BIENVENIDO
1r vocal 2n suplent
JUAN CARLOS
2n vocal 1r suplent
SEBASTIÁN
2n vocal 2n suplent

Districte Censal 02, Secció 002, Mesa B
NOM
SANXO
SIERRA
OLIVER
PASCUAL
PADILLA
RESINA
SUREDA
NAVARRO
MOTES

ORELL
ROMERO
MANERA
FORTEZA
VALENCIA
MUÑOZ
SANTOS
PANOSO
ARTEAGA

CÀRREC A
LA MESA
MATEU
EVA MARIA
NEUS
BARTOLOMÉ
PATRICIA
SERGIO
BÀRBARA
MIRIAN CRISTINA
PALMIRA

president
1a vocal
2a vocal
president 1r suplent
president 2a suplent
1r vocal 1r suplent
1a vocal 2a suplent
2a vocal 1a suplent
2a suplent 2a vocal

2. Ratificar aquest acord pel Ple de l’Ajuntament.>>
Tot seguit, i com que ningú té res a dir, els reunits ratifiquen, per unanimitat, l’acord de
la Junta de Govern Local de 17 d’octubre de 2019, el qual es transcriu a continuació:
<<Exp. 2019/3679. Eleccions a Corts Generals novembre de 2019. Nomenaments
dels membres de les meses electorals
1. A l’efecte del que estableix l’article 26 de la Llei orgànica de règim electoral general
vigent, s’han nomenat per als càrrecs que s’indiquen els electors i les electores que es
relacionen a continuació:
Districte Censal 01, Secció 001, Mesa A
NOM
ALZAMORA
AMORÓS
PEIRÓ
JAUME
AMORÓS
BISBAL
DELGADO

COLOMAR
LLITERAS
MARTÍ
CABRER
BAUZÀ
SERVERA
COELLO

CÀRREC A
LA MESA
MATEO
president
MARGALIDA
1a vocal
JOSEP ANTONI
2n vocal
JOSEP
president 1r suplent
MARIA GABRIELA presidenta 2a suplent
MARIA ANTÒNIA 1a vocal 1a suplent
KARINA DE LAS L. 1a vocal 2a suplent
24

GINARD
SÁNCHEZ

PORTELL
ORIHUELA

M. INMACULADA 2a vocal 1a suplent
DIEGO
2n vocal 2n suplent

Districte Censal 01, Secció 001, Mesa B
NOM
BISQUERRA
SIMÓN
MASSA
VALLESPIR
MOLL
ALOMAR
PLANISI
SALOM
BARCELÓ

NADAL
BORT
DESANCIO
RAYO
RIBAS
TOMÁS
ADROVER
FONT
LLANERAS

CÀRREC A
LA MESA
ANTÒNIA
presidenta
JAVIER
1r vocal
PAULA SOLEDAD 2a vocal
CATALINA MARIA presidenta 1a suplent
CATALINA
presidenta 2a suplent
JOSÉ FRANCISCO 1r vocal 1r suplent
BÀRBARA
1a vocal 2a suplent
ANTÒNIA
2a vocal 1a suplent
FELIPE
2n vocal 2n suplent

Districte Censal 01, Secció 002, Mesa A
NOM
ASENS
GUERRERO
HERNÁNDEZ
GINARD
LLABATA
CABA
BERNAD
CADENAS
AMER

LLODRÀ
FERRER
GARAU
PASTOR
FERNÁNDEZ
NAUDI
VICH
VILLAVERDE
GINARD

Districte Censal 01, Secció 002, Mesa B
NOM
NICOLAU
VIVES
ROCA
NIETO
VIVANCO DE
SÁEZ
PALOU
MORÁN
SANSALONI

MOREY
RIERA
VENTURA
VILLAR
ROCA REY
CONESA
MASSANET
AROCA
PASCUAL

Districte Censal 01, Secció 003, Mesa A
NOM
BAUZÀ

GILI

CÀRREC A
LA MESA
XAVIER
MARIA CARMEN
ENCARNACIÓN
BÀRBARA
CLARA
JOSEP MARIA
JUAN
JOSE ENRIQUE
MARGALIDA

president
1a vocal
2a vocal
presidenta 1a suplent
presidenta 2a suplent
1r vocal 1r suplent
1r vocal 2n suplent
2n vocal 1r suplent
2a vocal 2a suplent

CÀRREC A
LA MESA
MARGALIDA CRIS. presidenta
ANTONIO
1r vocal
FRANCISCO
2n vocal
LAURA
presidenta 1a suplent
MARIA SUSANA presidenta 2a suplent
ALFONSO
1r vocal 1r suplent
MARIA ANTÒNIA 1a vocal 2a suplent
JAKELINE VICTORIA2a vocal 1a suplent
SEBASTIÁN
2n vocal 2n suplent
CÀRREC A
LA MESA
MARIA GABRIELA presidenta
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CARRIÓ
ESCANELLAS
ENSEÑAT
CAÑADAS
JAUME
JUAN
CABEZAS
CASTRO

GINARD
SERRANO
ROZALÉN
FERNÁNDEZ
MORA
KLAUSMANN
MACIA
CATOTA

MIGUEL
1r vocal
MARIA EUGENIA 2a vocal
PATRICIA
presidenta 1a suplent
EMILIA
presidenta 2a suplent
MARIA TERESA 1a vocal 1a suplent
ALEXANDRE
1r vocal 2n suplent
JACINTO
2n vocal 1r suplent
KARINA ELIZABETH 2a vocal 2a suplent

Districte Censal 01, Secció 003, Mesa B
NOM
MASSANET
SUREDA
SANCHO
SOLER
TERRASSA
SUREDA
MUÑOZ
ORIHUELA
MESTRE

SANCHO
ARTIGUES
CAPÓ
TORRENS
GINARD
PERELLÓ
CAMPAYO
DOMÍNGUEZ
CAPÓ

CÀRREC A
LA MESA
MARIA FRANCISCA presidenta
ROSA MARIA
1a vocal
MARIA CRISTINA 2a vocal
MARGARITA
presidenta 1a suplent
CATALINA
presidenta 2a suplent
MARIA
1a vocal 1a suplent
ALFONSO
1r vocal 2n suplent
MANUEL
2n vocal 1r suplent
JOSÉ
2n vocal 2n suplent

Districte Censal 02, Secció 001, Mesa A
NOM
ALGABA
BRAVO
FLAQUER
LLITERAS
BENNASAR
HERNÁNDEZ
ÁLVAREZ
CURSACH
ESTEVA

PASCUAL
ESTEVA
MASSANET
ESPINOSA
WILMERS
SERRA
ROMÁN
SALAS
GINARD

Districte Censal 02, Secció 001, Mesa B
NOM
OBRADOR
TOUS
MONTESDEOCA
TERRASSA
PASCUAL
MASSANET
TORRES
MELO

ALZINA
AMORÓS
BORJA
TOUS
CURSACH
RIERA
FEMENIAS
RIOS

CÀRREC A
LA MESA
ANA MARÍA
MANUEL
ANTÒNIA
MARGARITA
CRISTINA
MARIA
BUENAVENTURA
ANTONI
ANTÒNIA

presidenta
1r vocal
2a vocal
presidenta 1a suplent
presidenta 2a suplent
1a vocal 1a suplent
1r vocal 2n suplent
2n vocal 1r suplent
2a vocal 2a suplent
CÀRREC A
LA MESA

NICOLAU
president
ANTONIO
1r vocal
EVELYN YESSENIA 2a vocal
MARIA ROSA
presidenta 1a suplent
JUAN
president 2n suplent
CATALINA INES 1a vocal 1a suplent
MARIA FRANCISCA 1a vocal 2a suplent
CLAUDIA MARIELA 2a vocal 1a suplent
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PICÓ

GÓMEZ

ALFREDO

Districte Censal 02, Secció 002, Mesa A
NOM
AMORÓS
CASELLAS
AMER
CLADERA
GALMÉS
GINARD
HERNÁNDEZ
FIOL
GENOVARD

MATAMOROS
FONT
GINARD
GONZÁLEZ
OLIVER
SERVERA
SOLANO
FRANCO
SUREDA

CÀRREC A
LA MESA
BERNARDO MATEO president
MIQUEL
1r vocal
JUAN ANTONIO 2n vocal
MARIA ANTÒNIA presidenta 1a suplent
JUAN ANTONIO president 2n suplent
RAMON
1r vocal 1r suplent
BIENVENIDO
1r vocal 2n suplent
JUAN CARLOS
2n vocal 1r suplent
SEBASTIÁN
2n vocal 2n suplent

Districte Censal 02, Secció 002, Mesa B
NOM
SANXO
SIERRA
OLIVER
PASCUAL
PADILLA
RESINA
SUREDA
NAVARRO
MOTES

ORELL
ROMERO
MANERA
FORTEZA
VALENCIA
MUÑOZ
SANTOS
PANOSO
ARTEAGA

2n vocal 2n suplent

CÀRREC A
LA MESA
MATEU
EVA MARIA
NEUS
BARTOLOMÉ
PATRICIA
SERGIO
BÀRBARA
MIRIAN CRISTINA
PALMIRA

president
1a vocal
2a vocal
president 1r suplent
president 2a suplent
1r vocal 1r suplent
1a vocal 2a suplent
2a vocal 1a suplent
2a suplent 2a vocal

2. Ratificar aquest acord pel Ple de l’Ajuntament.>>
5. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA relativa
a la declaració d’emergència climàtica
La regidora d’UIA, Sra. Pastor, explica la moció, que, transcrita, diu:
<<DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
L’Ajuntament d’Artà reconeix que el planeta, així com els éssers vius i els ecosistemes,
es troben en greu perill. Prova d’això són els recents informes sobre l’estat de la
biodiversitat de l’Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and
Ecosystem Services (IPBES) i de l’escalfament global d’1,5 ºC de l’Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC), els quals alerten d’un rumb que porta a l’extinció
d’una gran part dels ecosistemes terrestres. Un milió d’espècies estan amenaçades per
l’activitat humana. També s’està al límit del punt de no retorn pel que fa al canvi
climàtic. No respondre davant la crisi ecològica i civilitzadora suposaria la mort de
milions de persones, a més de l’extinció irreemplaçable d’espècies imprescindibles per
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a la vida a la Terra, ateses les complexes interrelacions ecosistèmiques.
En aquest sentit, acceptem com a fets vertaders, l’existència de la crisi climàtica i la
gravetat de la situació. Admetre les evidències científiques i també el necessari procés
de reducció de les emissions que es proposa és l’única manera d’assegurar un futur per
al municipi. La ciutadania ha d’entendre la urgència i la irreversibilitat d’aquesta lluita.
L’Ajuntament d’Artà pot tenir un paper clau en la formació, l’educació i la informació
sobre el necessari fre a les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH). A més, és
vital que dugui a terme una adaptació a les conseqüències de l’increment de la
temperatura global.
Declarar l’emergència climàtica requereix l’assumpció de compromisos polítics reals i
vinculants, molt més ambiciosos que els actuals, i l’assignació dels recursos necessaris
per fer front a aquesta crisi. És imprescindible aplicar un full de ruta vinculant, capaç de
garantir les necessàries reduccions anuals de gasos d’efecte hivernacle, l’abandó dels
combustibles fòssils, l’opció per una energia 100 % renovable i la reducció a zero de les
emissions netes de carboni, com més aviat millor, de manera urgent i prioritària,
d’acord amb les indicacions de l’informe de l’IPCC per limitar l’augment de les
temperatures globals a un màxim d’1,5 ºC. L’estat d’emergència implica redirigir tots
els recursos dels ajuntaments per encarar la crisi climàtica i els problemes associats que
comporta.
Entre aquests problemes, no és una qüestió menor la necessitat de planificar un escenari
econòmic de postcreixement. La vida econòmica del municipi no pot fonamentar-se en
un creixement econòmic il·limitat que continuï amb la depredació de recursos limitats
en un planeta finit i en un increment constant del consum d’energia que compromet
greument el futur de la civilització humana i la vida en el planeta.
La declaració d’emergència climàtica suposa encetar un procés d’educació, formació i
conscienciació de tota la població i fer veure la realitat de la crisi ecològica i l’enorme
canvi que és necessari per frenar l’emergència climàtica. Davant aquesta situació,
l’Ajuntament es compromet a iniciar l’esmentat procés de transformació social i
assegurar la plena consecució dels següents objectius generals.
Per tot això, l’Ajuntament d’Artà es compromet a:
1. Incorporar i desplegar, de manera immediata, la nova Llei 10/2019, de 22 de febrer,
de canvi climàtic i transició energètica (BOIB núm. 81, de 18 de juny de 2019).
2. Establir els compromisos polítics, les normatives i els recursos necessaris per garantir
la reducció dels GEH (gasos d’efecte d’hivernacle), amb l’objectiu d’arribar al balanç
zero net no més tard de 2040, si pot ser abans de 2035, i la reducció a l’any 2030 del
65 % d’emissions d’aquests gasos respecte a les de 1990; així com per aturar la pèrdua
de la biodiversitat i restaurar els ecosistemes, com a única resposta possible per evitar el
col·lapse de tots els sistemes naturals, inclòs l’humà. L’ordenació i la gestió del territori
és una de les principals competències municipals. En aquest sentit, l’Ajuntament es
compromet a revisar i actualitzar el seu planejament urbanístic amb criteris de
sostenibilitat ambiental i reducció dels consums d’energia i territori. Per això,
l’Ajuntament es compromet a no autoritzar més sòl urbanitzable i desclassificar tot el
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sòl urbanitzable que no estigui executat o consolidat; a no autoritzar nous usos
residencials en el sòl rústic que no estiguin vinculats a l’activitat agrícola, ramadera o de
gestió forestal; a evitar la zonificació d’activitats per tal de reduir la demanda i les
necessitats de mobilitat al màxim; a no preveure el desplegament de noves
infraestructures i serveis que suposin costos energètics i de manteniment que puguin
comprometre els objectius d’aquesta declaració; a no permetre noves infraestructures de
comunicació que permetin un increment de l’ús d’automòbil privat; a preservar el
caràcter de reserva natural, forestal, agrícola o ramader del sòl rústic, no permetent-hi
altres usos, incloent-hi l’industrial, el recreatiu i el turístic; i a no construir noves
captacions d’aigua potable ni canalitzacions que comprometin encara més greument la
gestió dels aqüífers.
3. Abandonar l’ús dels combustibles fòssils i usar fonts d’energia 100 % renovables de
manera urgent i prioritària. Per això, els governs municipals han d’estudiar com
aconseguir aquest objectiu i proposar els plans d’actuació necessaris per: frenar noves
infraestructures associades a l’ús de combustibles fòssils; aconseguir el ple autoconsum
elèctric 100 % renovable i una mobilitat sostenible com més aviat millor; crear espais
per als vianants; fomentar l’ús de la bicicleta i altres mitjans de transport no
contaminants i el transport públic col·lectiu; reduir la demanda d’energia fins a nivells
de consum sostenibles; promoure l’augment de l’eficiència energètica i de les
instal·lacions renovables; crear espais educatius i informar la població de l’emergència
climàtica; assolir una política de residus zero; evitar que la municipalitat treballi amb
bancs que financen projectes basats en l’ús de combustibles fòssils, etc. L’Ajuntament
ha de gestionar amb cura els espais públics municipals i aplicar una política d’ordenació
del territori que tengui cura activa del sòl rústic, n’eviti la contaminació i la degradació i
procuri la recuperació de la terra fèrtil, el manteniment i recuperació de la superfície
forestal i les pastures i el fre de l’erosió. L’Ajuntament ha de vetllar per recuperar els
aqüífers, evitar-ne la contaminació i la sobreexplotació, i impulsar una política de gestió
intel·ligent del territori que pot incloure ajudes i beneficis fiscals per als projectes que
abordin la regeneració rural i ecològica, la recuperació dels usos agraris sostenibles i
totes les activitats humanes que desenvolupin funcions que puguin ajudar a la mitigació
del canvi climàtic.
4. Avançar cap a una economia local i de proximitat, que impulsi la sobirania
alimentària, la silvicultura, l’agricultura i la ramaderia ecològica i de proximitat per
poder assolir, al més aviat possible, un subministrament agroecològic complet en els
serveis alimentaris de titularitat o gestió municipal i propiciar la seva extensió a la resta
de la població.
5. Iniciar l’adaptació necessària dels recursos municipals per frenar les conseqüències
de la crisi climàtica que ja es poden observar (increment de la temperatura global,
onades de calor, irregularitat de les precipitacions, augment del nivell de la mar) en el
context d’un territori limitat com són les nostres illes.
6. La justícia, la democràcia i la transparència han de ser pilars fonamentals de totes les
mesures que s’apliquin en aquesta transició. Per tant, cal establir mecanismes ciutadans
de presa de decisions, de caràcter vinculant, amb competències en matèria de vigilància,
seguiment i control de les mesures adoptades. Així mateix, l’establiment d’aquests
mecanismes de control i mesures ha de preveure una convivència harmònica i
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respectuosa amb els ecosistemes del territori. De la mateixa manera, l’Administració
municipal ha de vetllar per la revisió i transformació, dins de les seves possibilitats i
competències, de les actuals relacions de producció de béns i serveis, que converteixen
la vida humana en mercaderia i degraden el tracte amb els visitants. Per això, caldrà
establir indicadors per tal que els objectius siguin en tot moment verificables i
quantificables. És necessari garantir que aquests mecanismes situïn en primer terme i
evitar qualsevol tipus d’explotació de l’ésser humà per l’ésser humà, revisant i
transformant el sistema actual; així com la visió de gènere i la d’altres col·lectius
vulnerables.
7. L’Ajuntament es compromet a establir converses directes amb l’Aliança per
l’Emergència Climàtica per rebre assessorament i concretar les mesures que es posaran
en pràctica i a valorar i avaluar el procés semestralment per observar els avenços
assolits.>>
La Sra. Pastor explica que presenten aquesta Moció perquè, a la de l’Equip de Govern,
hi mancaven punts relatius a l’urbanisme que creuen que hi han de ser.
El batle (PSOE) pensa que no han estat suficientment hàbils per consensuar una moció
entre tots. No pot subscriure un acord per desplegar una llei si no té la competència per
fer-ho i tampoc prendre decisions urbanístiques sense tenir els informes jurídics
necessaris sobres si s’haurà de fer front a indemnitzacions. Tampoc prendre acords que
diuen que no es poden cercar noves captacions d’aigua, perquè és precisament el que
demana tothom i així, moltes altres coses. Pensa que ha faltat cultura democràtica per
arribar a acords consensuats i que per això hi votaran en contra.
La portaveu d’El PI, Sra. Sureda, va en la mateixa línia. Diu que li va parèixer correcte
fer feina per presentar una moció que aterràs més al municipi d’Artà, però que ja s’ha
fet la feina i UIA diu que seguirà mantenint la seva. Tampoc poden donar suport a
segons quins acords, com ha dit el batle, Sr. Galán.
El Sr. Lliteras diu que nota molt a faltar que ningú parli de la Bassa des Racó, que fa
anys que no s’ha fet res. La depuradora d’Artà està plena i l’aigua va al torrent i tampoc
ningú en parla. Només es parla de retallar quan hi ha moltes coses per arreglar. Tampoc
ningú xerra de dessaladores.
La Sra. Comas ja ha dit que, com a Alternativa, votarà a favor, a pesar que té moltes
objeccions. Diu que li crida molt l’atenció que els promotors d’aquells urbanitzables ara
les vulguin desclassificar, però bé, n’està contenta, que hagin canviat d’opinió. També
vol recalcar que no és cert que no s’hagi parlat d’aigua o que no s’hi hagi fet feina
El batle demana a UIA per què no té cabuda, a la seva Moció, el que UIA diu sobre
l’urbanisme.
La Sra. Pastor respon que ells van a coses més concretes; que l’acord que proposa
l’Equip de Govern, respecte a urbanisme, no li pareix que comprometi a res, i ells
sempre han defensat el territori.
Tot seguit, es vota la moció, la qual, per 4 vots a favor (UIA i AA) i 9 vots en contra
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(PSOE, PI i PP), no s’aprova per manca de quòrum en la votació.
6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA de
suport als centres educatius i de rebuig a la ingerència de Vox
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, explica la moció, que es transcriu a continuació:
<<MOCIÓ DE SUPORT ALS CENTRES EDUCATIUS I DE REBUIG A LA
INGERÈNCIA DE VOX
Aquestes setmanes hem tengut coneixement de la intenció del grup polític d’extrema
dreta, Vox, de visitar molts centres educatius, especialment de la Part Forana, entre els
quals hi ha el CEIP Na Caragol d’Artà. Aquesta és una iniciativa insòlita en la nostra
trajectòria democràtica, perquè mai no hi ha hagut ingerències directes dels partits
polítics en els centres educatius.
Aquesta actuació inquisitiva ja ha estat rebutjada de pla per l’escola catòlica i pels
centres concertats, pels sindicats i pels col·lectius docents.
A més, el dirigent d’aquest partit extremista i radical és molt conegut al món de
l’educació per la seva contínua judicialització de l’escola, és a dir, per les desenes de
denúncies que ha presentat contra alumnes, mestres, pares, associacions, sindicats, etc.,
sense sentència positiva. A més, en el cas del CEIP Na Caragol, varen haver de viure
una situació tensa i de pressió fruit d’una d’aquestes denúncies, l’objectiu de la qual no
era altre que el de crear crispació en la comunitat educativa. Afortunadament, la
denúncia, infundada, va acabar donant la raó a la gran tasca que fa el cos educatiu del
centre artanenc.
Amb tot això, és més que obvi que actuacions d’aquest tipus l’únic que pretenen és
generar malestar entre la comunitat educativa, que ja l’ha expressat, i en cap cas no pot
aportar res de positiu.
Per això, el grup Unió Independents d’Artà proposa al Ple que adopti els següents
ACORDS:
1. Rebutjar totalment la ingerència de VOX i de qualsevol altre partit polític al CEIP Na
Caragol d’Artà i manifestar, així mateix, la repulsa contra aquest tipus d’accions
inquisitorials que no tenen altre objectiu que provocar el malestar a les escoles i entre el
professorat.
2. Manifestar el suport total i el respecte a la bona feina i al compromís dels
professionals de l’educació en general i, especialment, a tota la comunitat educativa del
nostre municipi, que és un pilar fonamental del nostre poble i que compta amb la nostra
plena confiança.
3. Reconèixer el Servei d’Inspecció Educativa de la Conselleria d’Educació com a
garantia de l’adequació de la feina docent que es fa als diferents centres a la legislació
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vigent i el respecte a totes i cadascuna de les normes i principis establerts per part dels
poders legislatius.
4. Donar suport als equips directius dels centres educatius per la seva funció de garantir
la realització de les tasques docents dins dels centres educatius de les Illes Balears
seguint els principis d’autonomia de centre i llibertat de càtedra establerta a la
Constitució espanyola.
5. Trametre aquests acords al Parlament de les Illes Balears i a la comunitat educativa
del CEIP Na Caragol.>>
La Sra. Moreno explica que, tot i que a les comissions informatives es va aprovar afegir
les modificacions que proposaren PSOE i PI i que són les que apareixen a la Moció que
s’ha inclòs en l’ordre del dia, després d’haver-se reunit l’executiva d’UIA, volen tornar
a deixar la Moció tal com estava inicialment, sense les aportacions del PSOE ni d’El PI.
Pel que fa a l’aportació d’El PI, pensa que no es pot equiparar VOX amb la resta de
partits polítics, perquè no estan al mateix nivell. I pel que fa a les del PSOE, potser amb
algun punt podrien estar d’acord, perquè és molt semblant al seus, però amb els altres,
no.
El que volen deixar clar és que no estan d’acord amb què VOX vulgui venir a visitar un
centre escolar d’Artà, perquè sap que el que volen és provocar.
El batle diu que ha fet falta alçada de mira política per aprovar la moció per unanimitat,
tot i que hi votaran a favor, però la troben molt descafeïnada, perquè no només és VOX,
que no ha fer ingerències en l’educació, sinó que els altres partits polítics tampoc. Ells
volen reforçar la comunitat educativa amb els seus serveis d’inspecció educativa i que
es confia en què no hi ha cap tipus d’adoctrinament de cap banda. Se sent molt decebut,
perquè acords que es prenen a comissions informatives després, quan arriben al Ple, es
canvien.
La Sra. Sureda comenta que ja va explicar que es tractava d’un dret parlamentari. Es
parla d’adoctrinament, però només del caire que els interessa. Ells, com a PI, tampoc
combreguen amb aquest partit, però, així i tot, diu que volia ampliar la visió d’aquesta
moció.
El Sr. Lliteras sempre ha donat suport al professorat del nostre municipi. Pensa que,
així, el que es fa és donar-los més publicitat. Si se’ls priva, a ells, també s’haurà de
privar als altres, i per això no pot votar a favor d’aquesta moció, perquè un parlamentari
ha de poder venir, sigui del partit que sigui. I vol remarcar que, des del seu partit,
sempre s’ha donat suport al professorat d’Artà.
La Sra. Comas diu que hi votarà a favor, perquè, a més, no són els únics perseguits,
també s’hauria de parlar de la persecució que fan de les feministes i de les persones
immigrades, així que ja coneixen quines són les intencions de VOX. Amb aquesta
moció no se’ls prohibeix l’entrada, però sí es rebutja la ingerència, perquè se’ls veu
venir. No s’adhereixen a la Moció, perquè parlen de l’escola catòlica i ells no volen ser
els seus portaveus. A partir d’aquí, podrien treballar en una moció pel que fa a l’escola
laica.
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La Sra. Moreno diu que és veritat que un diputat pot anar a visitar qualsevol centre, però
tots saben el fons d’aquesta visita quin és.
Tot seguit, els reunits acorden, per 12 vots a favor (PSOE, PI, AA i UIA) i 1 vot en
contra (PP):
1. Rebutjar totalment la ingerència de VOX al CEIP Na Caragol d’Artà i manifestar,
així mateix, la repulsa contra aquest tipus d’accions inquisitorials que no tenen altre
objectiu que provocar el malestar a les escoles i entre el professorat.
2. Per això, manifestar, l’Ajuntament d’Artà en ple, el suport total i el respecte a la bona
feina i al compromís dels professionals de l’educació en general i especialment a tota la
comunitat educativa del nostre municipi, que és un pilar fonamental del nostre poble i
compta amb la nostra plena confiança.
7. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 4, reguladora de
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
El regidor d’Hisenda, Sr. Rocha, explica que només s’introdueix l’analogia entre les
parelles de fet i el matrimoni.
La proposta que es duu a aprovació és la que es transcriu a continuació:
<<En relació l’Ordenança núm. 4, reguladora de l’impost sobre l’increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana, atès l’informe de Secretaria sobre el procediment a
seguir i la legislació aplicable, i havent seguit la tramitació establerta legalment, es
proposa al Ple que adopti els següents
ACORDS:
1. Modificar l’article 4 d’aquesta Ordenança núm. 4, reguladora de l’impost sobre
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, que ha de quedar redactat de la
manera següent:
“Article 4. Exempcions, reduccions i bonificacions
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de:
a) Les aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les
adjudicacions que es verifiquin al seu favor i en el seu pagament i les transmissions que
hom faci als cònjuges en pagament dels seus havers comuns.
b) La constitució i la transmissió de qualsevol drets de servatge.
c) Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a
conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci
matrimonial.
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d) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com Conjunt
Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons
l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol quan els
seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de
conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles. Per a poder gaudir d’aquest
benefici fiscal caldrà acreditar que les obres de conservació o rehabilitació dels
immobles han estat finançades pel subjectes passiu o els seus ascendents, fins el primer
grau, i que la despesa efectivament realitzada en el període dels últims cinc anys, no ha
estat inferior al deu per cent del valor cadastral assignat a l’immoble en el moment del
meritament de l’impost.
2. També estan exempts d’aquest impost els corresponents increments de valor quan la
condició de subjecte passiu recaigui sobre les persones o entitats següents:
a) L’Estat, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i altres Entitats locals a les quals
pertany aquest Ajuntament, així com llurs organismes autònoms de caràcter
administratiu.
b) Aquest municipi i les entitats locals que hi estan integrades o que en formin part, a
més dels seus organismes autònoms de caràcter administratiu.
c) Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o de benèfico-docents.
d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i de mutualitats de previsió social
regulades per la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’Ordenació i Supervisió dels Segurs
Privats.
e) Les persones o entitats a favor de les quals se’ls hagi reconegut l’exempció en tractats
o convenis internacionals.
f) Els titulars de concessions administratives revertibles quant als terrenys afectes a
aquestes.
g) La Creu Roja Espanyola.
3. D’acord amb l’establert a l’article 108.4 del RD 2/2004, de 5 de març, s’estableix una
bonificació de fins al 50% de la quota de l’impost, en les transmissions de terrenys, i en
la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitatius del domini, realitzades a
títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges o
parelles de fet i els ascendents i adoptants. Per fer efectiva l’esmentada bonificació el
subjecte passiu aportarà el corresponent document públic d’acceptació d’herència.
4. S’estableix una bonificació del 50% de la quota de l’impost, en les transmissions de
terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitatius del domini,
realitzades mitjançant donació universal o definició a favor dels descendents i adoptats,
els cònjuges o parelles de fet i els ascendents i adoptants.
5. A l’efecte del gaudiment d’aquestes bonificacions, s’equipara el cònjuge a qui hagués
conviscut amb el causant amb anàloga relació d’afectivitat i acrediti en aquest sentit, en
virtut de certificat expedit a l’efecte, la seva inscripció en el Registre d’Unions de Fet
corresponent.”
2. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la
manera següent:
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“Disposició final
Aquesta Ordenança s’aplicarà a partir de dia 1 de gener de 2020 i serà vigent fins que es
modifiqui o derogui.”
3. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la
província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè
puguin presentar reclamacions o suggeriments, que s’hauran de resoldre per la
corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini esmentat,
considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple.>>
Tot seguit, i com que ningú té res a dir, els reunits acorden, per unanimitat:
1. Modificar l’article 4 d’aquesta Ordenança núm. 4, reguladora de l’impost sobre
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, que ha de quedar redactat de la
manera següent:
“Article 4. Exempcions, reduccions i bonificacions
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de:
a) Les aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les
adjudicacions que es verifiquin al seu favor i en el seu pagament i les transmissions que
hom faci als cònjuges en pagament dels seus havers comuns.
b) La constitució i la transmissió de qualsevol drets de servatge.
c) Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a
conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci
matrimonial.
d) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com Conjunt
Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons
l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol quan els
seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de
conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles. Per a poder gaudir d’aquest
benefici fiscal caldrà acreditar que les obres de conservació o rehabilitació dels
immobles han estat finançades pel subjectes passiu o els seus ascendents, fins el primer
grau, i que la despesa efectivament realitzada en el període dels últims cinc anys, no ha
estat inferior al deu per cent del valor cadastral assignat a l’immoble en el moment del
meritament de l’impost.
2. També estan exempts d’aquest impost els corresponents increments de valor quan la
condició de subjecte passiu recaigui sobre les persones o entitats següents:
a) L’Estat, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i altres Entitats locals a les quals
pertany aquest Ajuntament, així com llurs organismes autònoms de caràcter
administratiu.
b) Aquest municipi i les entitats locals que hi estan integrades o que en formin part, a
més dels seus organismes autònoms de caràcter administratiu.
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c) Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o de benèfico-docents.
d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i de mutualitats de previsió social
regulades per la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’Ordenació i Supervisió dels Segurs
Privats.
e) Les persones o entitats a favor de les quals se’ls hagi reconegut l’exempció en tractats
o convenis internacionals.
f) Els titulars de concessions administratives revertibles quant als terrenys afectes a
aquestes.
g) La Creu Roja Espanyola.
3. D’acord amb l’establert a l’article 108.4 del RD 2/2004, de 5 de març, s’estableix una
bonificació de fins al 50% de la quota de l’impost, en les transmissions de terrenys, i en
la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitatius del domini, realitzades a
títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges o
parelles de fet i els ascendents i adoptants. Per fer efectiva l’esmentada bonificació el
subjecte passiu aportarà el corresponent document públic d’acceptació d’herència.
4. S’estableix una bonificació del 50% de la quota de l’impost, en les transmissions de
terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitatius del domini,
realitzades mitjançant donació universal o definició a favor dels descendents i adoptats,
els cònjuges o parelles de fet i els ascendents i adoptants.
5. A l’efecte del gaudiment d’aquestes bonificacions, s’equipara el cònjuge a qui hagués
conviscut amb el causant amb anàloga relació d’afectivitat i acrediti en aquest sentit, en
virtut de certificat expedit a l’efecte, la seva inscripció en el Registre d’Unions de Fet
corresponent.”
2. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la
manera següent:
“Disposició final
Aquesta Ordenança s’aplicarà a partir de dia 1 de gener de 2020 i serà vigent fins que es
modifiqui o derogui.”
3. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la
província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè
puguin presentar reclamacions o suggeriments, que s’hauran de resoldre per la
corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini esmentat,
considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple.
8. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 9, reguladora de la
taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública
La proposta que es duu a aprovació és la que es transcriu a continuació:
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<<En relació a l’Ordenança núm. 9, reguladora de la taxa per retirada de vehicles
abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública, atès l’informe
de Secretaria sobre el procediment a seguir i la legislació aplicable, i havent seguit la
tramitació establerta legalment, es proposa al Ple que adopti els següents
ACORDS:
1. Modificar l’article 5 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera
següent:
“Article 5è. Tarifes
Les tarifes que s’han d’aplicar són les que es detallen en els apartats següents:
5.1. Tarifa diària
a) Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i altres vehicles de característiques
anàlogues:
- Per retirada i transport de cada vehicle: 10,21 €
- Per dipòsit i custòdia del vehicle: 5,10 €
b) Automòbils de turisme, camions i similars fins a 3.500 kg de massa màxima
autoritzada (MMA):
- Per retirada i transport de cada vehicle: 140 €
- Per dipòsit i custòdia del vehicle: 10,21 €
c) Tota mena de vehicles amb MMA superior a 3.500 kg:
- Per retirada i transport de cada vehicle: 163,36 €
- Per dipòsit i custòdia del vehicle: 20,42 €
5.2. Altres serveis
- Per cada servei de col·locació de paranys als vehicles: 40 €
- Recollida turisme declarat residu sòlid urbà: 80 €
- Recollida ciclomotor declarat residu sòlid urbà: 40€”
2. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la
manera següent:
“Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2020 i ha de ser vigent fins
que es modifiqui o es derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes locals.”
3. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la
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província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè
puguin presentar reclamacions o suggeriments, que s’hauran de resoldre per la
corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini esmentat,
considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple.>>
El Sr. Rocha explica que s’ha arrodonit la taxa de la retirada de vehicles, perquè és la
que més s’usa i per facilitar les coses a la Policia, i que s’ha eliminat la diferenciació
entre serveis normals dels nocturns o festius.
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, anava a demanar per què només s’ha modificat
aquesta taxa, però la pregunta ja ha quedat contestada amb l’explicació del regidor
d’Hisenda.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que, si l’empresa ens cobra el mateix per servei
normal o festiu, li pareix bé.
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat:
1. Modificar l’article 5 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera
següent:
“Article 5è. Tarifes
Les tarifes que s’han d’aplicar són les que es detallen en els apartats següents:
5.1. Tarifa diària
a) Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i altres vehicles de característiques
anàlogues:
- Per retirada i transport de cada vehicle: 10,21 €
- Per dipòsit i custòdia del vehicle: 5,10 €
b) Automòbils de turisme, camions i similars fins a 3.500 kg de massa màxima
autoritzada (MMA):
- Per retirada i transport de cada vehicle: 140 €
- Per dipòsit i custòdia del vehicle: 10,21 €
c) Tota mena de vehicles amb MMA superior a 3.500 kg:
- Per retirada i transport de cada vehicle: 163,36 €
- Per dipòsit i custòdia del vehicle: 20,42 €
5.2. Altres serveis
- Per cada servei de col·locació de paranys als vehicles: 40 €
- Recollida turisme declarat residu sòlid urbà: 80 €
- Recollida ciclomotor declarat residu sòlid urbà: 40€”
2. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la
manera següent:
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“Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2020 i ha de ser vigent fins
que es modifiqui o es derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes locals.”
3. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la
província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè
puguin presentar reclamacions o suggeriments, que s’hauran de resoldre per la
corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini esmentat,
considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple.
9. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 12, reguladora de
la taxa per expedició de documents administratius
La proposta que es duu a aprovació és la que es transcriu a continuació:
<<En relació a l’Ordenança núm. 12, reguladora de la taxa per expedició de documents
administratius, atès l’informe de Secretaria sobre el procediment a seguir i la legislació
aplicable, i havent seguit la tramitació establerta legalment, es proposa al Ple que adopti
els següents
ACORDS:
1. Modificar l’article 7è, punt 2 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la
manera següent:
“7.2. Epígraf segon. Llicències urbanístiques i comunicacions prèvies.
- Per les sol·licituds de llicència urbanística prèvia, de legalització o de renovació o
nova llicència per caducitat de la llicència anterior, relatives a construccions i
edificacions de nova planta, de qualsevol intervenció en les construccions o edificacions
existents, de demolicions, moviments de terra, obres d’urbanització previstes o no en
projectes d’urbanització, obres i usos de caràcter provisional o qualsevol altre tipus
d’obres o instal·lacions subjectes a llicència urbanística municipal es prendrà com a
base imposable el cost real de l’obra o instal·lació. La tarifa es fixa en el 2 per mil del
pressupost de l’obra amb un mínim de 117,60 €.
- Per llicències urbanístiques de modificacions durant el transcurs de les obres que
disposin de llicència no caducada i en les quals no s’augmenti el seu pressupost:
s’aplicarà el 50 % de la taxa inicialment liquidada amb un mínim de 58,30 €.
- Per llicències urbanístiques de modificacions durant el transcurs de les obres, que
disposin de llicència no caducada, i en les quals s’augmenti el seu pressupost s’aplicarà:
39

-a la part corresponent al pressupost inicial el 50 % de la taxa inicialment
liquidada amb un mínim de 58,30 €.
- a la part corresponent a l’augment de pressupost, el 2 per mil.
- Per a la demolició o el restabliment d’actuacions que són objecte d’una ordre de
restabliment ja dictada o d’un procediment de restabliment. La tarifa es fixa en el 2 per
mil del pressupost de l’obra amb un mínim de 50,00 €.
- En les sol·licituds de pròrrogues de llicències urbanístiques que suposin la realització
d’obres: s’aplicarà el 50 % de la taxa inicialment liquidada amb un mínim de 58,30 €.
- Projectes de segregació, parcel·lació, reparcel·lació, agrupació, constitució o
modificació de divisió horitzontal o altres actes de divisió de finques: 189,30 €.
- Planejaments de desenvolupament i gestió urbanística d’iniciativa particular: pla parcial,
projecte de compensació, pla especial, estudis de detall; 265,00 € per hectàrea o fracció de
l’àmbit d’actuació.
- Per les comunicacions prèvies o declaracions responsables: La tarifa es fixa en el 2
per mil del pressupost de l’obra amb un mínim de 50,00 €.
- Obres consistents, únicament i exclusivament, en pintar la façana: la tarifa es fixa en el
2 per mil del pressupost de l’obra amb un mínim de 50,00 €.
- Per llicències de primera ocupació o utilització, 70.56.”
2. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la
manera següent:
“Disposició final
Aquesta Ordenança s’aplicarà a partir de dia 1 de gener de 2020 i serà vigent fins que es
modifiqui o derogui.”
3. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la
província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè
puguin presentar reclamacions o suggeriments, que s’hauran de resoldre per la
corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini esmentat,
considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple.>>
El regidor d’Hisenda explica que s’elimina aquest mínim en les modificacions en el
transcurs de les obres, perquè de vegades la diferència de pressupost és mínima i s’han
de cobrar, sí o sí, 117,60 euros. Pel que fa a la taxa, no es toca, perquè hi ha una tasca
administrativa sigui quin sigui el pressupost, que és la mateixa.
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat:
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1. Modificar l’article 7è, punt 2 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la
manera següent:
“7.2. Epígraf segon. Llicències urbanístiques i comunicacions prèvies.
- Per les sol·licituds de llicència urbanística prèvia, de legalització o de renovació o
nova llicència per caducitat de la llicència anterior, relatives a construccions i
edificacions de nova planta, de qualsevol intervenció en les construccions o edificacions
existents, de demolicions, moviments de terra, obres d’urbanització previstes o no en
projectes d’urbanització, obres i usos de caràcter provisional o qualsevol altre tipus
d’obres o instal·lacions subjectes a llicència urbanística municipal es prendrà com a
base imposable el cost real de l’obra o instal·lació. La tarifa es fixa en el 2 per mil del
pressupost de l’obra amb un mínim de 117,60 €.
- Per llicències urbanístiques de modificacions durant el transcurs de les obres que
disposin de llicència no caducada i en les quals no s’augmenti el seu pressupost:
s’aplicarà el 50 % de la taxa inicialment liquidada amb un mínim de 58,30 €.
- Per llicències urbanístiques de modificacions durant el transcurs de les obres, que
disposin de llicència no caducada, i en les quals s’augmenti el seu pressupost s’aplicarà:
-a la part corresponent al pressupost inicial el 50 % de la taxa inicialment
liquidada amb un mínim de 58,30 €.
- a la part corresponent a l’augment de pressupost, el 2 per mil.
- Per a la demolició o el restabliment d’actuacions que són objecte d’una ordre de
restabliment ja dictada o d’un procediment de restabliment. La tarifa es fixa en el 2 per
mil del pressupost de l’obra amb un mínim de 50,00 €.
- En les sol·licituds de pròrrogues de llicències urbanístiques que suposin la realització
d’obres: s’aplicarà el 50 % de la taxa inicialment liquidada amb un mínim de 58,30 €.
- Projectes de segregació, parcel·lació, reparcel·lació, agrupació, constitució o
modificació de divisió horitzontal o altres actes de divisió de finques: 189,30 €.
- Planejaments de desenvolupament i gestió urbanística d’iniciativa particular: pla parcial,
projecte de compensació, pla especial, estudis de detall; 265,00 € per hectàrea o fracció de
l’àmbit d’actuació.
- Per les comunicacions prèvies o declaracions responsables: La tarifa es fixa en el 2
per mil del pressupost de l’obra amb un mínim de 50,00 €.
- Obres consistents, únicament i exclusivament, en pintar la façana: la tarifa es fixa en el
2 per mil del pressupost de l’obra amb un mínim de 50,00 €.
- Per llicències de primera ocupació o utilització, 70.56.”
2. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la
manera següent:
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“Disposició final
Aquesta Ordenança s’aplicarà a partir de dia 1 de gener de 2020 i serà vigent fins que es
modifiqui o derogui.”
3. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la
província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè
puguin presentar reclamacions o suggeriments, que s’hauran de resoldre per la
corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini esmentat,
considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple.
10. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 15, reguladora de
la taxa per entrada de vehicles per les voreres i les reserves de la via pública per
aparcament exclusiu
La proposta que es duu a aprovació és la que es transcriu a continuació:
<<En relació l’Ordenança núm. 15, reguladora de la taxa per entrada de vehicles per les
voreres i les reserves de la via pública per aparcament exclusiu, atès l’informe de
Secretaria sobre el procediment a seguir i la legislació aplicable, i havent seguit la
tramitació establerta legalment, es proposa al Ple que adopti els següents
ACORDS:
1. Modificar l’article 9 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera
següent:
“Article 9. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’ha d’exigir en règim d’autoliquidació, excepte la d’entrada de vehicles, que
s’ha d’exigir en règim de liquidació.
2. Quan es sol·liciti llicència per a gaudir de l’aprofitament especial, s’adjuntarà plànol
detallat de l’aprofitament i es declararan les característiques del mateix.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de
la declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència
necessària per a determinar el deute.
3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell
moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi
abonaré.
4. Tractant-se d’aprofitaments especials que es realitzen al llarg de varis exercicis, el
pagament de la taxa s’efectuarà en el primer trimestre de cada any. Amb la finalitat de
facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document
apte per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora.
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No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació
de satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.
5. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa.”
2. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la
manera següent:
“Disposició final
Aquesta Ordenança s’aplicarà a partir de dia 1 de gener de 2020 i serà vigent fins que es
modifiqui o derogui.”
3. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb publicació en el butlletí oficial de la
província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini de 30 dies, perquè puguin
presentar reclamacions o suggeriments, que s’hauran de resoldre per la corporació. De
no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, considerar-la
aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.>>
El regidor d’Hisenda explica que només s’ha especificat el tipus de gestió tributària.
A continuació, els reunits acorden, per unanimitat:
1. Modificar l’article 9 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera
següent:
“Article 9. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’ha d’exigir en règim d’autoliquidació, excepte la d’entrada de vehicles, que
s’ha d’exigir en règim de liquidació.
2. Quan es sol·liciti llicència per a gaudir de l’aprofitament especial, s’adjuntarà plànol
detallat de l’aprofitament i es declararan les característiques del mateix.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de
la declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència
necessària per a determinar el deute.
3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell
moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi
abonaré.
4. Tractant-se d’aprofitaments especials que es realitzen al llarg de varis exercicis, el
pagament de la taxa s’efectuarà en el primer trimestre de cada any. Amb la finalitat de
facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document
apte per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora.
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació
de satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.
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5. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa.”
2. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la
manera següent:
“Disposició final
Aquesta Ordenança s’aplicarà a partir de dia 1 de gener de 2020 i serà vigent fins que es
modifiqui o derogui.”
3. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb publicació en el butlletí oficial de la
província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini de 30 dies, perquè puguin
presentar reclamacions o suggeriments, que s’hauran de resoldre per la corporació. De
no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, considerar-la
aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.
11. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 21, reguladora de
la taxa per subministrament municipal d’aigua
La proposta que es duu a aprovació és la que es transcriu a continuació:
<<En relació a l’Ordenança núm. 21, reguladora de la taxa per subministrament
municipal d’aigua, atès l’informe de Secretaria sobre el procediment a seguir i la
legislació aplicable, atès l’informe de la tècnica de medi ambient i havent seguit la
tramitació establerta legalment, es proposa al Ple que adopti els següents
ACORDS:
1. Modificar l’article 1 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera
següent:
“En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de
conformitat amb allò que disposen els articles 15 al 19 del RD 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest
Ajuntament estableix la taxa per distribució d’aigua potable.
La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i el Consell, de 23 d’octubre de 2000,
determina un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües que inclou el
principi de recuperació de costs en serveis relacionats amb l’aigua.
D’acord amb l’article 62 del Pla hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes
Balears, aprovat pel Reial decret 51/2019, de 8 de febrer, l’administració competent en
matèria de subministrament d’aigua, en virtut del principi de recuperació de costs i
tenint en compte les projeccions econòmiques a llarg termini, ha d’establir els
mecanismes oportuns per fomentar-ne el consum responsable i fer repercutir els costs
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dels serveis relacionats amb la gestió de l’aigua als diferents usuaris finals, incloent-hi
els costs ambientals i del recurs.”
2. Modificar els epígrafs segon i tercer de l’article 6 d’aquesta Ordenança, que ha de
quedar redactat de la manera següent:
“1. La quantia de la taxa s’ha de determinar aplicant les tarifes següents:
[…]
Epígraf segon
B. Quota de servei euros (€)/bimestre
- Ús residencial, ús comercial i oficines
- Ús industrial, ús de restauració (restaurants, bars),
ús d’equipaments comunitaris, ús esportiu, ús de regadiu
- Ús d’allotjament turístic (per plaça)

10,34
13,79
3,66

Epígraf tercer
C1. Quota de consum euros (€)/bimestre: ús residencial, ús comercial i oficines
- De 0 a 15 m3
0,51
3
- De 16 a 40 m
0,68
- De 41 a 60 m3
0,92
3
- Més de 60 m
1,37
C2. Quota de consum euros (€)/bimestre: ús industrial, ús d’allotjament turístic, ús de
restauració (restaurants, bars), ús d’equipaments comunitaris, ús esportiu, ús de regadiu
- De 0 a 45 m3
0,51
3
- De 46 a 120 m
0,68
- De 121 a 180 m3
0,92
- Més de 180 m3
1,37
[…]”
3. Modificar l’article 10 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera
següent:
“El règim d’infraccions i sancions ve regulat d’acord amb el Reglament dels serveis de
proveïment d’aigua potable i de clavegueram (BOIB núm. 61, de 04/05/2019), regulat al
capítol XI, articles 53 a 65.
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei general
tributària, la seva normativa de desenvolupament i al Reglament general de recaptació.”
4. Afegir una disposició transitòria a aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de
la manera següent:
“Disposició transitòria
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D’acord amb l’article de 10 del Reglament dels serveis de proveïment d’aigua potable i
de clavegueram (BOIB núm. 61, de 04/05/2019), la primera subscripció de contracte per
a un immoble, des de l’entrada en vigor del Reglament, està exempta de quota de
connexió, sempre que ja existeixi subministrament previ d’aigua. D’acord amb la
disposició transitòria primera del Reglament, aquesta disposició té la durada de 5 anys i
fins que s’hagin formalitzat els contractes a les persones abonades.”
5. Eliminar la disposició addicional, que deia el següent:
“Disposició addicional
La instal·lació de comptadors així com els equips de fontaneria de baix consum i
estalviadors d’aigua, s’han de regir pel Decret 55/2006, de 23 de juny.”
6. Modificar la disposició final, que ha de quedar redactada de la manera següent:
“Disposició final
Aquesta Ordenança s’ha d’aplicar a partir de dia 1 de gener de 2020 i ha de ser vigent
fins que es modifiqui o es derogui.”
7. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb publicació en el butlletí oficial de la
província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini de 30 dies, perquè puguin
presentar reclamacions o suggeriments, que s’hauran de resoldre per la corporació. De
no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini esmentat, considerar-la
aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.>>
El Sr. Rocha explica que es va aprovar el Reglament d’ús de l’aigua i ara s’ha adequat
la terminologia a l’Ordenança fiscal. També s’ha inclòs la referència normativa en vigor
referent al cost i als ingressos provinents de l’aigua, tant estatal com europea.
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, diu que no té res a dir.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que li hagués agradat que es modificàs la taxa
mínima que es cobra als negocis quan estan tancats, perquè així s’ajuda els comerciants.
El batle diu que, als negocis tancats, no se’ls cobra aigua consumida, sinó una taxa
mínima de manteniment, com a tothom.
Tot seguit, els reunits acorden, per 12 vots a favor (PSOE, PI, AA i UIA) i 1 abstenció
(PP):
1. Modificar l’article 1 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera
següent:
“En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de
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conformitat amb allò que disposen els articles 15 al 19 del RD 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest
Ajuntament estableix la taxa per distribució d’aigua potable.
La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i el Consell, de 23 d’octubre de 2000,
determina un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües que inclou el
principi de recuperació de costs en serveis relacionats amb l’aigua.
D’acord amb l’article 62 del Pla hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes
Balears, aprovat pel Reial decret 51/2019, de 8 de febrer, l’administració competent en
matèria de subministrament d’aigua, en virtut del principi de recuperació de costs i
tenint en compte les projeccions econòmiques a llarg termini, ha d’establir els
mecanismes oportuns per fomentar-ne el consum responsable i fer repercutir els costs
dels serveis relacionats amb la gestió de l’aigua als diferents usuaris finals, incloent-hi
els costs ambientals i del recurs.”
2. Modificar els epígrafs segon i tercer de l’article 6 d’aquesta Ordenança, que ha de
quedar redactat de la manera següent:
“1. La quantia de la taxa s’ha de determinar aplicant les tarifes següents:
[…]
Epígraf segon
B. Quota de servei euros (€)/bimestre
- Ús residencial, ús comercial i oficines
- Ús industrial, ús de restauració (restaurants, bars),
ús d’equipaments comunitaris, ús esportiu, ús de regadiu
- Ús d’allotjament turístic (per plaça)

10,34
13,79
3,66

Epígraf tercer
C1. Quota de consum euros (€)/bimestre: ús residencial, ús comercial i oficines
- De 0 a 15 m3
0,51
3
- De 16 a 40 m
0,68
- De 41 a 60 m3
0,92
3
- Més de 60 m
1,37
C2. Quota de consum euros (€)/bimestre: ús industrial, ús d’allotjament turístic, ús de
restauració (restaurants, bars), ús d’equipaments comunitaris, ús esportiu, ús de regadiu
- De 0 a 45 m3
0,51
3
- De 46 a 120 m
0,68
- De 121 a 180 m3
0,92
- Més de 180 m3
1,37
[…]”
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3. Modificar l’article 10 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera
següent:
“El règim d’infraccions i sancions ve regulat d’acord amb el Reglament dels serveis de
proveïment d’aigua potable i de clavegueram (BOIB núm. 61, de 04/05/2019), regulat al
capítol XI, articles 53 a 65.
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei general
tributària, la seva normativa de desenvolupament i al Reglament general de recaptació.”
4. Afegir una disposició transitòria a aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de
la manera següent:
“Disposició transitòria
D’acord amb l’article de 10 del Reglament dels serveis de proveïment d’aigua potable i
de clavegueram (BOIB núm. 61, de 04/05/2019), la primera subscripció de contracte per
a un immoble, des de l’entrada en vigor del Reglament, està exempta de quota de
connexió, sempre que ja existeixi subministrament previ d’aigua. D’acord amb la
disposició transitòria primera del Reglament, aquesta disposició té la durada de 5 anys i
fins que s’hagin formalitzat els contractes a les persones abonades.”
5. Eliminar la disposició addicional, que deia el següent:
“Disposició addicional
La instal·lació de comptadors així com els equips de fontaneria de baix consum i
estalviadors d’aigua, s’han de regir pel Decret 55/2006, de 23 de juny.”
6. Modificar la disposició final, que ha de quedar redactada de la manera següent:
“Disposició final
Aquesta Ordenança s’ha d’aplicar a partir de dia 1 de gener de 2020 i ha de ser vigent
fins que es modifiqui o es derogui.”
7. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb publicació en el butlletí oficial de la
província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini de 30 dies, perquè puguin
presentar reclamacions o suggeriments, que s’hauran de resoldre per la corporació. De
no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini esmentat, considerar-la
aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.
12. Aprovació, si s’escau, de l’Ordenança fiscal núm. 42, reguladora del preu
públic per la utilització d’habitatges d’emergència social
La proposta que es duu a aprovació és la que es transcriu a continuació:
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<<En relació l’Ordenança fiscal núm. 42, reguladora del preu públic per la utilització
dels habitatges d’emergència social, atès l’informe de Secretaria sobre el procediment a
seguir i la legislació aplicable, i havent seguit la tramitació establerta legalment, es
proposa al Ple que adopti els següents
ACORDS:
1. Aprovar l’Ordenança fiscal núm. 42, reguladora del preu públic per la utilització dels
habitatges d’emergència social, que es transcriu a continuació:
“ORDENANÇA FISCAL NÚM. 42, REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA
UTILITZACIÓ D’HABITATGES D’EMERGÈNCIA SOCIAL
Article 1. Fonament
En ús de les facultats contingudes en els articles 133.2 i 142 de la Constitució, en
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i de
conformitat amb el que disposa l’article 20 en relació amb els articles 15 a 19 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització
d’habitatges d’emergència social d’Artà, que s’ha de regir per aquesta Ordenança fiscal,
les normes de la qual acompleixen el que preveu l’article 57 de Reial decret legislatiu
2/2004.
Article 2. Fet imposable
Són objecte d’aquest preu públic la cessió, l’ús i l’aprofitament privatiu dels habitatges
d’emergència social gestionats per l’Ajuntament d’Artà.
Article 3. Subjectes passius
Està obligada a pagar, essent subjecte passiu del fet imposable, la persona física
sol·licitant que en resulti adjudicatària, que ha de ser, necessàriament, la que subscrigui
l’acord d’ocupació temporal d’un habitatge d’emergència social.
Article 4. Preu públic
S’ha de prendre com a base de gravamen la utilització mensual dels habitatges. La quota
a satisfer, segons el que estableix l’Ordenança reguladora dels criteris d’adjudicació i de
les normes de funcionament i utilització de l’habitatge d’emergència social, ha de ser
d’entre 150 i 300 euros mensuals, en concepte de conservació i manteniment de
l’habitatge d’emergència social. Dins d’aquest marge establert, se n’ha de fixar el preu
fix, sempre després de la valoració tècnica dels Serveis Socials.
Article 5. Obligació de contribuir
1. L’obligació de contribuir neix per l’adjudicació o l’autorització de la cessió dels
habitatges d’emergència social.
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2. A més del preu públic que s’aboni, els subjectes passius han de respondre de tots els
danys que es produeixin en els béns mobles o immobles la utilització dels quals se’ls
permeti. Per respondre’n, la persona adjudicatària ha de constituir en la Tresoreria
municipal una fiança, amb caràcter previ a la signatura de l’acord de cessió, per un valor
de dues vegades la tarifa mensual de l’habitatge.
3. La cessió i l’autorització per a l’estada en l’habitatge d’emergència social són
intransferibles, per la qual cosa les persones que en siguin beneficiàries no poden deixar
els seus drets a tercers, excepte en els supòsits de subrogació prevists en l’Ordenança
reguladora dels criteris d’adjudicació i de les normes de funcionament i utilització de
l’habitatge d’emergència social.
Article 6. Recaptació
1. El pagament de les taxes per la cessió de l’habitatge d’emergència social s’ha de fer
mensualment en el lloc indicat en el document de liquidació del preu públic. El preu
objecte d’aquesta Ordenança es merita el primer dia de cada mes i el seu pagament s’ha
de fer de forma anticipada durant els primers cinc dies laborables següents a la
meritació.
2. L’incompliment dels pagaments en els terminis que l’Ajuntament hagi establert
determina l’aplicació immediata de la via de constrenyiment.
3. Els subjectes passius han d’ingressar l’import corresponent o on se’ls indiqui a aquest
efecte.
Article 7. Normes de gestió
L’adjudicació, les normes de funcionament i la utilització de l’habitatge d’emergència
social s’han d’ajustar al que preveu l’Ordenança reguladora dels criteris d’adjudicació i
de les normes de funcionament i utilització de l’habitatge d’emergència social.
Article 8. Infraccions i sancions
Quant a les infraccions i sancions, cal atenir-se al que disposa el Reglament general de
recaptació i l’Ordenança reguladora dels criteris d’adjudicació i de les normes de
funcionament i utilització de l’habitatge d’emergència social de l’Ajuntament d’Artà.
Disposició final primera. Normes aplicables
Tot allò que no preveu aquesta Ordenança s’ha de regir pel que disposen l’Ordenança
reguladora dels criteris d’adjudicació i de les normes de funcionament i utilització de
l’habitatge d’emergència social i la resta de normativa aplicable.
Disposició final segona. Entrada en vigor
Aquesta Ordenança fiscal ha d’entrar en vigor l’1 de gener de 2020 i ha de ser vigent
fins que es modifiqui o es derogui. ”
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2. Sotmetre l’aprovació d’aquesta Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb publicació en el butlletí oficial de la
província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini de 30 dies, perquè puguin
presentar reclamacions o suggeriments, que s’hauran de resoldre per la corporació. De
no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini esmentat, considerar-la
aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.>>
El Sr. Rocha comenta que, un cop aprovat el Reglament d’ús de l’habitatge
d’emergència social, ara s’aprova l’Ordenança fiscal que regula el preu d’aquest servei.
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, diu que no té res a dir.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que no li sembla que “de 150 a 300 euros” sigui un
preu simbòlic.
La Sra. Comas explica que els preus es varen posar seguint les recomanacions del
personal tècnic dels Serveis Socials, que consideren que és positiu que es tenguin unes
responsabilitats, etc., i que no es regali perquè sí. Ja es va discutir quan es va aprovar el
Reglament que, en el cas excepcional que no es pogués pagar, això no seria un
problema, sempre que hi hagi uns informes previs del personal tècnic dels Serveis
Socials que així ho recomanin.
Tot seguit, els reunits acorden, per 12 vots a favor (PSOE, PI, AA i UIA) i 1 abstenció
(PP):
1. Aprovar l’Ordenança fiscal núm. 42, reguladora del preu públic per la utilització dels
habitatges d’emergència social, que es transcriu a continuació:
“ORDENANÇA FISCAL NÚM. 42, REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA
UTILITZACIÓ D’HABITATGES D’EMERGÈNCIA SOCIAL
Article 1. Fonament
En ús de les facultats contingudes en els articles 133.2 i 142 de la Constitució, en
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i de
conformitat amb el que disposa l’article 20 en relació amb els articles 15 a 19 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització
d’habitatges d’emergència social d’Artà, que s’ha de regir per aquesta Ordenança fiscal,
les normes de la qual acompleixen el que preveu l’article 57 de Reial decret legislatiu
2/2004.
Article 2. Fet imposable
Són objecte d’aquest preu públic la cessió, l’ús i l’aprofitament privatiu dels habitatges
d’emergència social gestionats per l’Ajuntament d’Artà.
Article 3. Subjectes passius
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Està obligada a pagar, essent subjecte passiu del fet imposable, la persona física
sol·licitant que en resulti adjudicatària, que ha de ser, necessàriament, la que subscrigui
l’acord d’ocupació temporal d’un habitatge d’emergència social.
Article 4. Preu públic
S’ha de prendre com a base de gravamen la utilització mensual dels habitatges. La quota
a satisfer, segons el que estableix l’Ordenança reguladora dels criteris d’adjudicació i de
les normes de funcionament i utilització de l’habitatge d’emergència social, ha de ser
d’entre 150 i 300 euros mensuals, en concepte de conservació i manteniment de
l’habitatge d’emergència social. Dins d’aquest marge establert, se n’ha de fixar el preu
fix, sempre després de la valoració tècnica dels Serveis Socials.
Article 5. Obligació de contribuir
1. L’obligació de contribuir neix per l’adjudicació o l’autorització de la cessió dels
habitatges d’emergència social.
2. A més del preu públic que s’aboni, els subjectes passius han de respondre de tots els
danys que es produeixin en els béns mobles o immobles la utilització dels quals se’ls
permeti. Per respondre’n, la persona adjudicatària ha de constituir en la Tresoreria
municipal una fiança, amb caràcter previ a la signatura de l’acord de cessió, per un valor
de dues vegades la tarifa mensual de l’habitatge.
3. La cessió i l’autorització per a l’estada en l’habitatge d’emergència social són
intransferibles, per la qual cosa les persones que en siguin beneficiàries no poden deixar
els seus drets a tercers, excepte en els supòsits de subrogació prevists en l’Ordenança
reguladora dels criteris d’adjudicació i de les normes de funcionament i utilització de
l’habitatge d’emergència social.
Article 6. Recaptació
1. El pagament de les taxes per la cessió de l’habitatge d’emergència social s’ha de fer
mensualment en el lloc indicat en el document de liquidació del preu públic. El preu
objecte d’aquesta Ordenança es merita el primer dia de cada mes i el seu pagament s’ha
de fer de forma anticipada durant els primers cinc dies laborables següents a la
meritació.
2. L’incompliment dels pagaments en els terminis que l’Ajuntament hagi establert
determina l’aplicació immediata de la via de constrenyiment.
3. Els subjectes passius han d’ingressar l’import corresponent o on se’ls indiqui a aquest
efecte.
Article 7. Normes de gestió
L’adjudicació, les normes de funcionament i la utilització de l’habitatge d’emergència
social s’han d’ajustar al que preveu l’Ordenança reguladora dels criteris d’adjudicació i
de les normes de funcionament i utilització de l’habitatge d’emergència social.
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Article 8. Infraccions i sancions
Quant a les infraccions i sancions, cal atenir-se al que disposa el Reglament general de
recaptació i l’Ordenança reguladora dels criteris d’adjudicació i de les normes de
funcionament i utilització de l’habitatge d’emergència social de l’Ajuntament d’Artà.
Disposició final primera. Normes aplicables
Tot allò que no preveu aquesta Ordenança s’ha de regir pel que disposen l’Ordenança
reguladora dels criteris d’adjudicació i de les normes de funcionament i utilització de
l’habitatge d’emergència social i la resta de normativa aplicable.
Disposició final segona. Entrada en vigor
Aquesta Ordenança fiscal ha d’entrar en vigor l’1 de gener de 2020 i ha de ser vigent
fins que es modifiqui o es derogui. ”
2. Sotmetre l’aprovació d’aquesta Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb publicació en el butlletí oficial de la
província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini de 30 dies, perquè puguin
presentar reclamacions o suggeriments, que s’hauran de resoldre per la corporació. De
no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini esmentat, considerar-la
aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.
13. Aprovació inicial, si s’escau, de l’Ordenança municipal reguladora dels
fraccionaments i ajornaments en el pagament dels deutes tributaris
La proposta que es duu a aprovació és la que es transcriu a continuació:
<<En relació l’Ordenança municipal reguladora dels fraccionaments i ajornaments en el
pagament dels deutes tributaris, atès l’informe de Secretaria sobre el procediment a
seguir i la legislació aplicable, i havent seguit la tramitació establerta legalment, es
proposa al Ple que adopti els següents
ACORDS:
1. Aprovar l’Ordenança municipal reguladora dels fraccionaments i ajornaments en el
pagament dels deutes tributaris, la qual es transcriu a continuació:
“ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS FRACCIONAMENTS I
AJORNAMENTS EN EL PAGAMENT DELS DEUTES TRIBUTARIS
Article 1. Objecte i legislació aplicable
1. D’acord amb el que estableix la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària,
els deutes tributaris que es trobin en període voluntari o executiu es poden ajornar o
fraccionar en els termes que es fixin reglamentàriament i, prèvia sol·licitud de l’obligat
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tributari, quan la seva situació economicofinancera li impedeixi, de forma transitòria,
efectuar el pagament en els terminis establerts.
2. La legislació aplicable és la següent:
a) Articles 65 i 82 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
b) Articles 44 i següents del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament general de recaptació.
c) Articles 10 i 14 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Article 2. Generalitats
El pagament dels deutes es pot ajornar o fraccionar tant en període voluntari com
executiu, a sol·licitud de les persones obligades al pagament i quan la seva situació
econòmica, apreciada discrecionalment per l’Administració, els impedeixi
transitòriament fer-hi front.
Article 3. Procediment
1. Les sol·licituds d’ajornament i fraccionament s’han de dirigir a la Tresoreria
municipal.
2. La Recaptació municipal ha de confeccionar els formularis específics per recollir les
sol·licituds d’ajornament i fraccionament, indicant-hi els criteris de concessió, els
terminis de resolució i la forma de notificació de la resolució.
3. La sol·licitud ha de contenir, necessàriament, les dades següents:
a) Nom i llinatges, raó social, número o codi d’identificació fiscal (NIF o CIF) i
domicili a l’efecte de notificació.
b) Identificació del deute, l’ajornament o el fraccionament del qual es demana (número
de rebut o liquidació).
c) Terminis sol·licitats.
d) Motiu de l’ajornament o fraccionament.
e) Número de compte corrent per a la domiciliació bancària dels pagaments.
4. En cas que la sol·licitud o la documentació presenti deficiències, s’ha de donar un
termini de deu dies a la persona sol·licitant per esmenar-les i, en cas de no fer-ho, s’ha
d’entendre que desisteix de la seva petició i s’ha de prosseguir el procediment de
recaptació que correspongui en cada cas.
5. Els ajornaments i els fraccionaments de deutes en període voluntari de pagament, la
resolució dels quals correspongui, en tot cas, a la Junta de Govern Local, s’han de
concedir de la manera següent:
a) Deutes inferiors o iguals a 2.000 €: es poden ajornar o fraccionar per un període
màxim de nou mesos.
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b) Deutes per un import entre 2.000,01 € i 6.000€: es poden ajornar o fraccionar per un
període màxim de 18 mesos.
c) Deutes per un import entre 6.000,01 € i 18.000 €: l’ajornament o el fraccionament es
pot fer fins a 36 mesos.
d) Deutes superiors a 18.000 €: l’ajornament o el fraccionament es pot fer fins a 48
mesos.
6. Com a criteri general, no s’han d’acceptar ajornaments ni fraccionaments per deutes
inferiors a 250 € de principal, excepte en situacions excepcionals.
7. No s’han de concedir ajornaments ni fraccionaments en període voluntari quan la
persona sol·licitant tengui deutes en via executiva per altres expedients.
8. Mentre duri la tramitació de les sol·licituds d’ajornament o fraccionament de deutes
en període voluntari, no s’ha de dictar provisió de constrenyiment sobre els deutes
afectats.
9. Si durant la tramitació la persona sol·licitant realitza l’ingrés del deute, s’ha
d’entendre que renuncia a la seva petició.
10. Els terminis d’ingrés dels deutes fraccionats han de ser mensuals i, amb caràcter
general, els venciments han de coincidir amb els dies 5 o 20 de cada mes.
Article 4. Recursos
Contra les resolucions sobre ajornaments o fraccionaments es pot interposar un recurs
davant la Junta de Govern Local en el termini d’un mes des del dia de la recepció de la
notificació corresponent. Contra la desestimació del recurs es pot interposar un recurs
Article 5. Interessos de demora
1. Les quantitats ajornades o fraccionades han de meritar interessos de demora pel
temps que duri l’ajornament o fraccionament.
2. El tipus d’interès ha de ser el de demora vigent en el moment de la concessió de
l’ajornament o fraccionament.
3. El temps d’ajornament d’expedients en període voluntari s’ha de computar des del
final del període voluntari fins al termini de temps concedit. En cas de fraccionament,
s’han de calcular el interessos des del final del període voluntari fins al venciment de
cada termini concedit, havent-se d’abonar els interessos juntament amb la fracció de
deute corresponent.
4. Si es denega la sol·licitud d’ajornament o fraccionament, s’ha de notificar a la
persona sol·licitant que el deute ha de ser pagat, junt amb els interessos meritats entre el
final del període voluntari i la data de la resolució, en els terminis fixats.
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5. En cas d’ajornament o fraccionament de deute en via executiva, s’ha de realitzar el
càlcul d’interessos de demora sobre el conjunt del deute existent, amb inclusió dels
recàrrecs, les costes i els interessos meritats, en el moment de la concessió.
Article 6. Garanties
1. Quan se sol·liciti un ajornament per un import de fins a 30.000 €, no és necessari
presentar garantia. Quan aquest import sigui superior a 30.000 €, s’ha d’aportar una
garantia suficient, en el termes prevists a l’article 48 del Reial decret 939/2005, de 29 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació.
2. La garantia ha de cobrir l’import del principal i dels interessos de demora, més un
25 % de la suma de les dues quantitats.
3. S’ha d’acceptar, com a garantia, l’aval solidari d’entitats financeres, d’entitats
d’assegurances o de societats de garantia recíproca, amb un termini d’almenys sis mesos
superior al venciment dels terminis.
4. La garantia s’ha d’aportar en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà
de la notificació de l’acord de concessió. Transcorregut aquest termini sense formalitzar
la garantia, la concessió de l’ajornament o fraccionament ha de quedar sense efecte. En
aquest cas, s’ha d’efectuar el pagament dins del termini ja obert o s’ha d’exigir per via
executiva si ja hagués transcorregut el període de pagament voluntari.
5. La Junta de Govern Local, per delegació de la Batlia, pot aprovar la dispensa de
garantia en casos de vertadera necessitat, documentada degudament.
Article 7. Pagament
1. El pagament de les quantitats ajornades o fraccionades s’ha de realitzar mitjançant
domiciliació bancària.
2. La persona beneficiària del pagament fraccionat o ajornat ha de comunicar a la
Recaptació municipal els canvis de compte corrent o qualsevol altra incidència que
afecti el pagament del deute.
3. En cas d’impagament o devolució bancària d’un ajornament en el moment del seu
venciment, el procediment ha de ser el següent:
a) Si el deute es trobava en període voluntari, s’ha d’iniciar el procediment executiu,
amb el recàrrec corresponent sobre el principal del deute més els interessos de demora
des de la data de fi del període de pagament voluntari. En cas de no de realitzar-se el
pagament en el període establert, s’ha d’executar la garantia; i, en cas de no haver-se
constituït per no ser requisit, s’ha de prosseguir la via de constrenyiment.
b) Si l’ajornament es va sol·licitar en període executiu, s’ha d’executar la garantia; i, en
cas de no haver-se constituït per no ser requisit, s’ha de prosseguir la via de
constrenyiment.

56

4. En cas de impagament o devolució bancària d’un termini en cas de fraccionament, el
procediment ha de ser el següent:
a) Si el deute es trobava en període voluntari, s’ha d’iniciar el procediment executiu
d’aquesta fracció, amb el recàrrec corresponent sobre el principal del deute més els
interessos de demora des de la data final del període de pagament voluntari. Si no
s’acompleix l’obligació de pagar en el període establert, s’ha d’executar la garantia, si
n’hi ha.
b) En cas de no pagar al seu venciment dos terminis consecutius, s’han de considerar
vençuts la resta de terminis i s’ha d’iniciar immediatament el procediment de
constrenyiment.
c) Si el deute es trobava en període executiu, s’ha de continuar el procediment de
constrenyiment per a l’exacció de la totalitat del deute fraccionat pendent de pagament.
Si s’haguessin constituït garanties separades per als terminis, s’ha d’executar la garantia
corresponent, mentre que la resta del fraccionament ha de subsistir en els seus termes.
Disposició addicional. Normes aplicables
Tot allò que no preveu aquesta Ordenança s’ha de regir pel que disposa el Reglament
general de recaptació.
Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta Ordenança s’ha d’aplicar a partir de dia 1 de gener de 2020 i ha de ser vigent
fins que es modifiqui o es derogui.”
2. Sotmetre l’aprovació d’aquesta Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb publicació en el butlletí oficial de la
província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini de 30 dies, perquè puguin
presentar reclamacions o suggeriments, que s’hauran de resoldre per la corporació. De
no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini esmentat, considerar-la
aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.>>
El Sr. Rocha explica que s’aprova aquesta nova ordenança per facilitar la tramitació
d’aquests expedients. També comenta que, a proposta del PP, s’han augmentat els
terminis per al pagament dels deutes fraccionats.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, en dona les gràcies.
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat:
1. Aprovar l’Ordenança municipal reguladora dels fraccionaments i ajornaments en el
pagament dels deutes tributaris, la qual es transcriu a continuació:
“ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS FRACCIONAMENTS I
AJORNAMENTS EN EL PAGAMENT DELS DEUTES TRIBUTARIS
Article 1. Objecte i legislació aplicable
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1. D’acord amb el que estableix la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària,
els deutes tributaris que es trobin en període voluntari o executiu es poden ajornar o
fraccionar en els termes que es fixin reglamentàriament i, prèvia sol·licitud de l’obligat
tributari, quan la seva situació economicofinancera li impedeixi, de forma transitòria,
efectuar el pagament en els terminis establerts.
2. La legislació aplicable és la següent:
a) Articles 65 i 82 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
b) Articles 44 i següents del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament general de recaptació.
c) Articles 10 i 14 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Article 2. Generalitats
El pagament dels deutes es pot ajornar o fraccionar tant en període voluntari com
executiu, a sol·licitud de les persones obligades al pagament i quan la seva situació
econòmica, apreciada discrecionalment per l’Administració, els impedeixi
transitòriament fer-hi front.
Article 3. Procediment
1. Les sol·licituds d’ajornament i fraccionament s’han de dirigir a la Tresoreria
municipal.
2. La Recaptació municipal ha de confeccionar els formularis específics per recollir les
sol·licituds d’ajornament i fraccionament, indicant-hi els criteris de concessió, els
terminis de resolució i la forma de notificació de la resolució.
3. La sol·licitud ha de contenir, necessàriament, les dades següents:
a) Nom i llinatges, raó social, número o codi d’identificació fiscal (NIF o CIF) i
domicili a l’efecte de notificació.
b) Identificació del deute, l’ajornament o el fraccionament del qual es demana (número
de rebut o liquidació).
c) Terminis sol·licitats.
d) Motiu de l’ajornament o fraccionament.
e) Número de compte corrent per a la domiciliació bancària dels pagaments.
4. En cas que la sol·licitud o la documentació presenti deficiències, s’ha de donar un
termini de deu dies a la persona sol·licitant per esmenar-les i, en cas de no fer-ho, s’ha
d’entendre que desisteix de la seva petició i s’ha de prosseguir el procediment de
recaptació que correspongui en cada cas.
5. Els ajornaments i els fraccionaments de deutes en període voluntari de pagament, la
resolució dels quals correspongui, en tot cas, a la Junta de Govern Local, s’han de
concedir de la manera següent:
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a) Deutes inferiors o iguals a 2.000 €: es poden ajornar o fraccionar per un període
màxim de nou mesos.
b) Deutes per un import entre 2.000,01 € i 6.000€: es poden ajornar o fraccionar per un
període màxim de 18 mesos.
c) Deutes per un import entre 6.000,01 € i 18.000 €: l’ajornament o el fraccionament es
pot fer fins a 36 mesos.
d) Deutes superiors a 18.000 €: l’ajornament o el fraccionament es pot fer fins a 48
mesos.
6. Com a criteri general, no s’han d’acceptar ajornaments ni fraccionaments per deutes
inferiors a 250 € de principal, excepte en situacions excepcionals.
7. No s’han de concedir ajornaments ni fraccionaments en període voluntari quan la
persona sol·licitant tengui deutes en via executiva per altres expedients.
8. Mentre duri la tramitació de les sol·licituds d’ajornament o fraccionament de deutes
en període voluntari, no s’ha de dictar provisió de constrenyiment sobre els deutes
afectats.
9. Si durant la tramitació la persona sol·licitant realitza l’ingrés del deute, s’ha
d’entendre que renuncia a la seva petició.
10. Els terminis d’ingrés dels deutes fraccionats han de ser mensuals i, amb caràcter
general, els venciments han de coincidir amb els dies 5 o 20 de cada mes.
Article 4. Recursos
Contra les resolucions sobre ajornaments o fraccionaments es pot interposar un recurs
davant la Junta de Govern Local en el termini d’un mes des del dia de la recepció de la
notificació corresponent. Contra la desestimació del recurs es pot interposar un recurs
Article 5. Interessos de demora
1. Les quantitats ajornades o fraccionades han de meritar interessos de demora pel
temps que duri l’ajornament o fraccionament.
2. El tipus d’interès ha de ser el de demora vigent en el moment de la concessió de
l’ajornament o fraccionament.
3. El temps d’ajornament d’expedients en període voluntari s’ha de computar des del
final del període voluntari fins al termini de temps concedit. En cas de fraccionament,
s’han de calcular el interessos des del final del període voluntari fins al venciment de
cada termini concedit, havent-se d’abonar els interessos juntament amb la fracció de
deute corresponent.
4. Si es denega la sol·licitud d’ajornament o fraccionament, s’ha de notificar a la
persona sol·licitant que el deute ha de ser pagat, junt amb els interessos meritats entre el
final del període voluntari i la data de la resolució, en els terminis fixats.
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5. En cas d’ajornament o fraccionament de deute en via executiva, s’ha de realitzar el
càlcul d’interessos de demora sobre el conjunt del deute existent, amb inclusió dels
recàrrecs, les costes i els interessos meritats, en el moment de la concessió.
Article 6. Garanties
1. Quan se sol·liciti un ajornament per un import de fins a 30.000 €, no és necessari
presentar garantia. Quan aquest import sigui superior a 30.000 €, s’ha d’aportar una
garantia suficient, en el termes prevists a l’article 48 del Reial decret 939/2005, de 29 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació.
2. La garantia ha de cobrir l’import del principal i dels interessos de demora, més un
25 % de la suma de les dues quantitats.
3. S’ha d’acceptar, com a garantia, l’aval solidari d’entitats financeres, d’entitats
d’assegurances o de societats de garantia recíproca, amb un termini d’almenys sis mesos
superior al venciment dels terminis.
4. La garantia s’ha d’aportar en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà
de la notificació de l’acord de concessió. Transcorregut aquest termini sense formalitzar
la garantia, la concessió de l’ajornament o fraccionament ha de quedar sense efecte. En
aquest cas, s’ha d’efectuar el pagament dins del termini ja obert o s’ha d’exigir per via
executiva si ja hagués transcorregut el període de pagament voluntari.
5. La Junta de Govern Local, per delegació de la Batlia, pot aprovar la dispensa de
garantia en casos de vertadera necessitat, documentada degudament.
Article 7. Pagament
1. El pagament de les quantitats ajornades o fraccionades s’ha de realitzar mitjançant
domiciliació bancària.
2. La persona beneficiària del pagament fraccionat o ajornat ha de comunicar a la
Recaptació municipal els canvis de compte corrent o qualsevol altra incidència que
afecti el pagament del deute.
3. En cas d’impagament o devolució bancària d’un ajornament en el moment del seu
venciment, el procediment ha de ser el següent:
a) Si el deute es trobava en període voluntari, s’ha d’iniciar el procediment executiu,
amb el recàrrec corresponent sobre el principal del deute més els interessos de demora
des de la data de fi del període de pagament voluntari. En cas de no de realitzar-se el
pagament en el període establert, s’ha d’executar la garantia; i, en cas de no haver-se
constituït per no ser requisit, s’ha de prosseguir la via de constrenyiment.
b) Si l’ajornament es va sol·licitar en període executiu, s’ha d’executar la garantia; i, en
cas de no haver-se constituït per no ser requisit, s’ha de prosseguir la via de
constrenyiment.
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4. En cas de impagament o devolució bancària d’un termini en cas de fraccionament, el
procediment ha de ser el següent:
a) Si el deute es trobava en període voluntari, s’ha d’iniciar el procediment executiu
d’aquesta fracció, amb el recàrrec corresponent sobre el principal del deute més els
interessos de demora des de la data final del període de pagament voluntari. Si no
s’acompleix l’obligació de pagar en el període establert, s’ha d’executar la garantia, si
n’hi ha.
b) En cas de no pagar al seu venciment dos terminis consecutius, s’han de considerar
vençuts la resta de terminis i s’ha d’iniciar immediatament el procediment de
constrenyiment.
c) Si el deute es trobava en període executiu, s’ha de continuar el procediment de
constrenyiment per a l’exacció de la totalitat del deute fraccionat pendent de pagament.
Si s’haguessin constituït garanties separades per als terminis, s’ha d’executar la garantia
corresponent, mentre que la resta del fraccionament ha de subsistir en els seus termes.
Disposició addicional. Normes aplicables
Tot allò que no preveu aquesta Ordenança s’ha de regir pel que disposa el Reglament
general de recaptació.
Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta Ordenança s’ha d’aplicar a partir de dia 1 de gener de 2020 i ha de ser vigent
fins que es modifiqui o es derogui.”
2. Sotmetre l’aprovació d’aquesta Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb publicació en el butlletí oficial de la
província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini de 30 dies, perquè puguin
presentar reclamacions o suggeriments, que s’hauran de resoldre per la corporació. De
no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini esmentat, considerar-la
aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.
14. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit per transferència
de crèdit 10/2019
El regidor d’Hisenda explica que es tenia un romanent en una partida pressupostària que
no es pensava utilitzar i que es transfereix a altres partides on s’han d’imputar despeses
majors de les que s’havia previst en un principi. Per exemple, una de les factures és de
la caldera de la Residència i una altra és de gas.
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, diu que el seu grup hi votarà en contra, perquè els
sembla, com sempre, una manca de planificació.
El Sr. Rocha diu que, amb un pressupost d’11 milions d’euros, és molt difícil planificar
tot fins a l’últim detall. Comenta que sempre hi pot haver casos imprevisibles.
Tot seguit, els reunits acorden, per 9 vots a favor (PSOE, PI i AA) i 4 vots en contra
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(UIA i PP):
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 10/2019, en la modalitat de
transferència de crèdits entre aplicacions de diferent àrea de despesa, com segueix a
continuació:
Altes en aplicacions de despeses
Org. Programa Econòmic
Sp.
01

2313

63300

01

01
01
01

1621
3233
4311
TOTAL

22799
22102
22799

01
01
01

Baixes en aplicacions de despeses
Org. Programa Econòmic
Sp.
01

1650

60900

01

Denominació
Maquinària,
instal·lacions
tècniques i utillatge
Treballs altres empreses
Gas
Fires

Denominació
Altres inversions noves en
infraestructures

TOTAL

Altes €
19.015,39 €
15.584,92 €
10.000,00 €
12.000,00 €
56.600,31 €
Altes €
56.600,31 €
56.600,31 €

2. Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci inserit en el tauler d’edictes
de l’Ajuntament i en el BOIB, pel termini de quinze dies, durant els quals les persones
interessades podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. Així mateix,
considerar l’expedient es aprovat definitivament si, durant el termini esmentat, no es
presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per
resoldre-les.
15. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de setembre de
2019
Els reunits es donen per assabentats.
16. Precs i preguntes
Es llegeixen per ordre de registre d’entrada.
PRECS I PREGUNTES QUE PRESENTA UIA
Precs
1. Volem donar la nostra enhorabona a Xisca Tous Servera pels seus èxits: plata a la
Copa d’Europa de Triatló, or d’aquatló a Doha pels Jocs Mundials de Platja, per als top
10. Esperam que siguin el principi dels que estan per arribar. I també volem aprofitar
per donar-la a Maria Ramis, tercer lloc al Campionat del Món Màster de Trail Running i
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a Enric Mas pel Tour de Guangxi.
L’Equip de Govern s’hi adhereix.
Hisenda
- Heu aprovat molts d’expedients d’extrajudicials de crèdit aquests mesos. Aquest fet
segur que tendrà conseqüències en la liquidació dels pressupostos de 2019 i en la
tramitació dels de 2020. A quant ascendeixen les despeses de l’exercici de 2019 a hores
d’ara? I a quant els ingressos?
Resposta:
- Quant a expedients extrajudicials de crèdit, n’hi ha hagut 5. La gran majoria ha estat a
causa de la torrentada i els altres són factures corresponents a finals de l’exercici
anterior que s’han registrat o tramitat ja dins enguany. Cada any passa igual, perquè és
inevitable que la majoria de factures que entren el darrer mes no finalitzin la seva
tramitació fins al mes de gener; i, d’altra banda, moltíssimes factures de finals de 2018,
els proveïdors les registren d’entrada ja dins 2019, per tant, sempre seran NPO. És una
roda, per la qual cosa no sol afectar gaire el pressupost.
- Despeses (obligacions reconegudes netes) a 30/09/2019: 8.385.393,79 euros
- Ingressos (drets reconeguts nets) a 30/09/2019: 10.680.721,97 euros
Urbanisme
- Quina durada tendran les obres del carrer de Gabriel Garau Caselles? Quina actuació
s’hi executa? Quin serà el cost de les obres? A quina empresa han estat adjudicades
sense fer concurs públic?
Resposta: Totes aquestes preguntes han estat contestades al punt 3 de l’ordre del dia,
excepte l’empresa a la qual s’ha encarregat, ja que no tenc per costum facilitar noms
d’empreses i particulars en el plenari. Pel que fa a l’adjudicació sense concurs públic i si
llegiu els informes, s’ha fet en base a l’article 120 de la Llei de contractes. És a dir, les
obres han estat considerades d’emergència i, per tant, ens podem adherir a l’article 120
de la Llei de contractes.
Infraestructures
- Al carrer del Coll del Grec hi ha una obra començada. Hi ha obert un compte per
ocupació quasi constant de la via pública pel camió grua, ja que constantment l’ocupa?
El projecte de l’obra, planta baixa i dues més, compleix els requisits d’altura màxima?
Resposta: L’empresa comunica quan fa els talls, la Policia ho comprova i es faran
liquidacions o bé de forma mensual o bé bimensual.
Interior
- Hem de permetre que el Ministeri de Defensa faci un desplegament d’armament
bèl·lic a la plaça i el mostri als infants? Les escoles i l’Ajuntament n’han de ser
còmplices? És una vergonya monumental.
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Resposta: Segons el meu criteri, no es va fer cap desplegament d’armament bèl·lic, hi
havia material que havien fet servir a Artà quan varen posar el pont o bé material que
empren en les campanyes d’ajuda humanitària. L’Ajuntament no és còmplice de cap
desplegament d’armament bèl·lic i molt manco les escoles. A mitjan setembre l’exèrcit
es va posar en contacte amb nosaltres per demanar-nos si teníem pensat fer algun acte
amb motiu de la torrentada del passat 9 d’octubre. La meva resposta va ser que, en
principi, no. Ells em varen comentar que els agradaria donar a conèixer els elements que
havien emprat en el muntatge del pont i algunes coses que empren en campanyes
humanitàries i jo no hi vaig veure cap inconvenient, perquè entenia que havia d’agrair
d’alguna forma les diferents actuacions que varen fer en els mesos posteriors a la
torrentada. Crec que agrair l’esforç que s’ha fet en moments difícils no és cap vergonya
monumental.
Promoció econòmica
- Respecte a la marca D’Artà, a l’anterior legislatura hi havia prevists un canvis. Es
duran a terme? Quins canvis hi haurà? Hi havia un conveni signat fins al mes de juny
amb Artà Empresarial, com està a hores d’ara? Quins ingressos ha generat a dia d’avui
la botiga de la marca D’Artà? I quines despeses? Per quins conceptes?
Resposta: Ara mateix no sé de quins canvis concrets em parla. El que li puc dir és que
es treballa amb el plecs que regularan la marca D’Artà i esperam que a partir de l’1 de
gener. El conveni amb Artà empresarial es va prorrogar 6 mesos per poder donar servei
durant aquest darrer semestre. La intenció és fer una revisió amb la nova adjudicació
amb tres objectius clars: una oficina d’informació turística per als més de 35.000
visitants que hi passaren, per exemple, al 2018; ser mostradors dels comerços d’Artà; i
emmarcar els artesans a tenir la seva mostra i ajudar els que comencen. No sé des de
quan em demana els ingressos i les despeses…, de 2019? 2018? Si em pot concretar, li
podria mirar i dir més especificat.
Cultura
- Hi ha demanda d’ampliació de l’horari de la Biblioteca. Es pensa fer qualque cosa al
respecte? I s’ha plantejat posar aire condicionat a les instal·lacions?
Resposta: Les biblioteques municipals d’Artà compleixen amb les hores d’obertura al
públic segons el Mapa de Lectura Pública de les Illes Balears i consideram que és un
horari adequat. De fet, en tot aquest any 2019, tan sols ens consta una demanda
d’ampliació. Pel que fa a l’aire condicionat, comptam amb una sala amb aquest
equipament que permet als usuaris llegir, estudiar, consultar els ordinadors, etc. Per tant,
ja comptam amb aire condicionat a la Biblioteca.
- En un prec fet en mesos anteriors, demanàrem normalitzar al català el nom d’Artà a
Facebook i Instagram. S’ha fet la petició?
Resposta: Hi estam fent feina perquè prest sigui possible. De fet, aquesta setmana
remetrem una carta a Facebook demanant que normalitzi Artà i també Colònia de Sant
Pere.
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PRECS I PREGUNTES QUE PRESENTA EL PP
1. Aquest grup creu que s’haurien de canviar els focus de les instal·lacions esportives
i d’altres instal·lacions municipals per focus LED, i d’aquesta manera estalviar
energia i costos de d’aquesta?
Resposta: Nosaltres també ho creim; treballarem perquè aquest fet sigui possible al
més aviat possible.
2. Ens poden dir, i a la ciutadania, quan es netejarà el polígon industrial o
empresarial del nostre municipi?
Resposta: Aquesta setmana està previst anar-hi.
3. S’han adonat o estan assabentats del fet que el formigó de la plaça de Margalida
Perelló Tous es desfà, amb el consegüent perill que això pot ocasionar a tots els
vianants que hi passen?
Resposta: Ho comunicarem al servei d’Urbanisme i també a la contractactista que va
fer les obres.
4. Atès que a l’aparcament de devora l’Institut Llorenç Garcias i Font existeix un
senyal de prohibit aparcar excepte vehicles o persones autoritzades, ens poden dir, a
aquest grup i a tota la ciutadania, qui són aquests vehicles o persones autoritzats? I
per quin motiu estan autoritzats?
Resposta: És el professorat de l’Institut en base a un acord de plenari que es va fer el
28/08/1980.
5. Poden dir a aquest grup i a la ciutadania quan s’arreglaran els vitralls de la sala
magna de l’Ajuntament?.
Resposta: En tenir partida pressupostària.
6. Poden dir a aquest grup i a la ciutadania quan es retolaran els noms dels carrers, on
abans hi eren, les rajoles rompudes o que s’han fet malbé?
Resposta: En tenir partida pressupostària.
7. Ens poden dir si pensen prendre mesures per eliminar les herbes als carrers i a les
voravies? Quines?
Resposta: Cada dia s’està fent feina en aquest tema i entenem que es nota.
8. Aquest grup dona les gràcies a l’Equip de Govern per haver col·locat la bolla de
bronze al replà del primer pis de l’escala de l’Ajuntament, després de la insistència
d’aquest grup en diferents plenaris. Ens poden dir i a la ciutadania quan es col·locarà
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la bolla que falta al replà del segon pis?
Resposta: Aquesta bolla ha desaparegut i, per tant, en principi no en posarem d’altra.
9. Ens poden dir el motiu pel qual es repinten els passos de vianants sense fer els
rebaixos corresponents a les vorades?
Resposta: Han estat molts els veïnats i diferents propostes a pressupostos
participatius que ens han demanat que pintem els passos de vianants, ja que molts
s’havien despintat. La propera feina és fer els rebaixos pertinents, tal com ens
comentau.
10. Ens poden dir si s’han eliminat barreres arquitectòniques durant aquesta
legislatura? En cas afirmatiu, quines?
Resposta: Aquesta legislatura té quatre mesos de vida i no em consta cap, encara.
11. Ens poden dir quan es replantaran els pins que es tallaren a Costa i Llobera per
altres pins o altres arbres?
Resposta: No es replantarà cap pi a Costa i Llobera. Actualment, estam en
negociacions amb el Consell de Mallorca per tal de signar un acord que ens permeti
replantar tota aquella zona. Hi va haver una reunió en el Consell de Mallorca per
xerrar d’aquest tema i el Consell ens obliga a signar un conveni per tal de replantar
aquesta zona. El conveni necessàriament haurà de passar per plenari i, per tant,
tendrem temps de xerrar-ne.
12. A la rotonda del final de Costa i Llobera en direcció a Canyamel hi ha una
“trinxera” o trinxa a la gespa, en cas d’estar assabentats o de tenir-ne constància,
quan s’arreglarà o pensen arreglar-la?
Resposta: La rotonda té aquesta síquia perquè hi havia una avaria de la canonada de
l’aigua potable i es demanarà al Consell de Mallorca permís per fer una intervenció,
ja que està en una zona del Consell de Mallorca.
13. Quines mesures pensen prendre o prendran respecte de les edificacions del nostre
municipi on les teulades han passat per ull?
Resposta: Anam notificant als propietaris que han d’arreglar-les.
14. Ens poden dir quan s’arreglarà el mur de ses Pesqueres?
Resposta: No hi ha previsió per ara. Ja li he dit moltes vegades el motiu.
15. Ens poden dir si el marcador electrònic del Camp Municipal Ses Pesqueres és
d’interior o d’exterior? En cas de ser d’interior, per quin motiu es va posar a
l’exterior sense prendre mesures per resguadar-lo de les inclemències climàtiques?
Resposta: S’ha comprovat que, efectivament, els dos marcadors són d’interior. Es
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mirarà de canviar-lo l’any que ve.
16. Ens poder dir si a l’Ermita hi ha contenidor on tirar els fems?
Resposta: Que jo sàpiga, no.
17. Aquest grup creu convenient i necessari col·locar miralls a la costa de Can Tomàs,
al carrer del Castellet i al carrer de Santa Margalida, cantonada amb el carrer del
Figueral, per millorar la visió dels conductors de vehicles i evitar possibles accidents
o topades. Què pensen fer a aquest respecte? I, de passada, podeu fer nets els que hi
ha posats?
Resposta: Traslladarem aquesta qüestió a la Policia Local.
[A continuació, el Sr. Lliteras retira la pregunta següent:
“18. Ens poden dir i a la ciutadania per què que hi pintats peus a les voreres dels vials
o vies saludables?”]
19. Aquest grup creu, així com altres ciutadans d’aquest municipi, que els parcs
infantils que hi ha al nostre municipi haurien d’estar més vigilats i millor conservats.
Què pensen fer al respecte?
Resposta: Hi estam d’acord. Haurem de fer l’esforç pressupostari per arreglar els que
estan en mal estat.
20. Ens poden dir o informar si seria possible d’alguna manera regular els horaris
adequats a totes les edats del centre d’oci dels joves?
Resposta: Ho estudiarem, estam oberts a fer canvis.
21. Ens poden dir, a dia d’avui, quantes infraccions s’han posat per no retirar o
arreplegar les defecacions de cans, per part dels seus propietaris, a la via pública del
nostre municipi?
Resposta: Cap.
22. S’ha ingressat alguna quantitat per aquest concepte?
Resposta: No.
23. Ens poden dir quina quantitat s’ha cobrat en concepte de taxa d’ocupació de la
via pública a Artà, per una banda, i a la Colònia de Sant Pere, per una altra banda,
durant els anys 2017, 2018 i 2019?
Resposta:
Ocupació
2017: 40.834,16
2018: 26.828,86

Taules i cadires
10.044,81
3.105,77
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2019: 31.854,11

21.231,61

24. Ens poden dir els ingressos en concepte de multes o infraccions de circulació
durant els anys 2017, 2018 i 2019 a dia d’avui?
Resposta:
- 2017: 36.080,00
- 2018: 34.431,39
- 2019: 55.064,20
25. Ens poden dir per a quan el punt verd i la depuradora de la Colònia de Sant Pere?
Resposta: Tant prest com ho sapiguem, sereu informats.
26. Ens poden dir per a quan el canvi d’ubicació del Parc Verd d’Artà al solar
habilitat com a aparcament devora la benzinera?
Resposta: Estam pendents d’informes externs i de dotació pressupostària.
27. Ens poden dir o informar en quin estat o en quin punt es troben els assumptes
judicials, com el de les murades de Sant Salvador o el del Teatre?
Resposta: El tema de les murades de Sant Salvador està en mans del Tribunal
Suprem, a Madrid. El tema està com estava, ja que no tenim resolució del Suprem de
si ha acceptat o no el recurs del Bisbat.
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 està prevista cap reunió.
29. Atès que ho demanàrem al plenari de setembre i no ens respongueren, ens poden
dir quin ha estat el cost del bitllet o bitllets del viatge a Os de Balaguer?
Resposta: El viatge va costar 362,30 €, anada i tornada dels quatre que hi vàrem anar.
30. Ens poden dir, a aquest grup i a tota la ciutadania, ja que part d’ella no pot accedir
a la pàgina web de l’Ajuntament, què han cobrat cada un dels membres que formen
l’Equip de Govern d’aquesta legislatura que tenen dedicació exclusiva, malgrat no
l’exerceixin a dia d’avui, en concepte de sou i/o retribució? I en concepte de dietes? I
en concepte de viatges o trasllats?
Resposta: En concepte de sou i retribució, tant la primera tinenta de batle com jo
aquesta legislatura hem cobrat el sou que es va aprovar al plenari de constitució:
Sou bruts
Manolo Galán:
Juny: 1.063,29
Juliol: 3.189,86
Agost: 3.189,86
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Maria Antònia Sureda:

Setembre: 3.189,86
Juny: 956,71
Juliol: 2.870,14
Agost: 2.870,14
Setembre: 2.870,14

Hi ha la segona tinenta de batle que, tot i formar part de l’Equip de Govern, en
concepte de sou i retribució en aquesta legislatura no ha cobrat res. En concepte de
dietes i assistències, li diré després, perquè ara veig que, potser, hi ha una errada en les
dades que li m’han passat, i ho vull comprovar.
[La Sra. Comas demana la paraula, perquè fa ja un temps, de manera reiterada, que se
sent interpel·lada pel portaveu del PP, perquè la “coletilla” de la pregunta es refereix a
ella. I ella vol contestar en l’espai que toca i no mitjançant les xarxes socials, les quals
no creu que siguin el lloc adequat. Vol tornar a dir que, des de juny, no està cobrant
cap salari d’aquest Ajuntament, que actualment està de baixa maternal i està cobrant
exactament les mateixes retribucions per assistència a plenaris, etc., que el Sr. Lliteras
i la resta de regidors de la corporació. També vol dir que, en concepte de viatges o
dietes, no ha cobrat res en aquests quatre mesos de legislatura i que, per dietes o
quilometratge, mai ha percebut res de l’Ajuntament per decisió pròpia. Tampoc té cap
telèfon mòbil de l’Ajuntament, sinó que usa el seu telèfon particular i ho fa, tot això,
per decisió personal. Així, a veure si queda clar d’una vegada per totes i per a tothom.
El Sr. Lliteras vol dir que ell va ser a un plenari on es votaren tres dedicacions
exclusives. Si ara ho demana com a portaveu és perquè aquest portaveu en va votar
dues a favor i una en contra, perquè trobava que no hi havia per què de formar aquest
equip. A ell, qualsevol li pot demanar què cobra, perquè no té cap problema en dir-ho.
El batle diu que els sous són públics i transparents, i que s’aprovassin tres no vol dir
que s’hagin d’exercir les tres, la qual cosa és perfectament legal. De vegades, després,
per temes personals, les coses canvien i es va decidir, en el cas d’aquesta regidora, ferho així i que s’incorporàs després de la seva maternitat. Aquest Ajuntament ho fa tot
de manera pública i transparent i qualsevol persona té accés a aquesta informació.
El Sr. Lliteras diu que és la primera vegada que, de manera oficial, sap que hi ha una
persona de baixa per maternitat. Ho ha hagut de demanar per escrit.
La Sra. Comas diu que ella mateixa li va explicar i davant testimonis. Això ja entra en
el tema personal. Fa quatre mesos que el Sr. Lliteras demana a tots els funcionaris de
la casa quina és la seva situació, i tots li ho han explicat, per activa i per passiva, i ara
ja s’estan vulnerant els seus drets laborals, com a mare i la seva intimitat. I, és clar que
ho ha de demanar per escrit, perquè és com es fan les coses a l’Ajuntament.]
[A continuació, el Sr. Lliteras retira la pregunta següent:
“31. I en concepte de telèfon mòbil o tauleta o ordinador personal, aquests membres
han costat alguna quantitat a les arques municipals?”]
32. Ens poden fer una valoració respecte a la visita institucional de la presidenta de la
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nostra comunitat autònoma al nostre municipi? Va ser informada de les mancances,
deficiències, falta de finançament, etc.? Malgrat tot, aquest grup va trobar a faltar una
junta de portaveus prèvia a la visita per presentar-ne.
Resposta: És una visita institucional on la presidenta del Govern ve a conèixer de
primera mà les mancances, els suggeriments i les propostes que li pugui fer tant el
consistori com, també, la ciutadania en general. Vostè va assistir a la reunió de tots els
regidors i va poder expressar tot el que va voler a la presidenta. Xerràrem del Centre
de Salut, de la ronda, de finançament, d’ampliació d’escoles, de seguretat i de tren,
entre d’altres coses.
33. Ens poden dir si es varen fer parts i quarts respecte a les visites de la presidenta a
comerços, indústries, etc.?
Resposta: No podíem anar pertot i, juntament amb el Gabinet de Protocol, es
proposaren una sèrie de visites i nosaltres complementàrem altres indrets.
Evidentment, ja ens hagués agradat anar a més llocs i mostrar tot el que té el nostre
poble, però el temps és el que és. De tota manera, a les 19 hores, hi va haver una
reunió amb entitats ciutadanes oberta a la ciutadania, on tothom que va voler va poder
venir.
Acords
1. Acordar, per unanimitat:
1.1. Aprovar l’adhesió al Conveni de col·laboració en matèria interoperabilitat entre
administracions publiques subscrit entre el Govern Balear de les Illes Balears, els
Consells de Mallorca, Menorca Eivissa i Formentera i l’Ajuntament de Palma.
1.2. Nomenar la secretària de l’Ajuntament d’Artà com a interlocutora única de l’entitat
davant la Comissió de Seguiment del Conveni de col·laboració en matèria
interoperabilitat entre administracions públiques.
1.3. Trametre aquest acord a la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic de
la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme.
2. Acordar, per 12 vots a favor (PSOE, PI, AA i UIA) i 1 abstenció (PP):
2.1. Declarar l’estat d’emergència climàtica en àmbit local, que és un senyal d’alerta
que ens indica, com a societat, que hem de realitzar un profund canvi d’hàbits i de
processos productius.
2.2. Instar el Govern de les Illes Balears a realitzar el desplegament de la Llei 10/2019,
de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica (BOIB núm. 81, de 18 de juny
de 2019), oferint la col·laboració de l’Ajuntament, tal com s’expressa l’article 3,
desplegament que ha de suposar als ajuntaments la minimització de càrregues
administratives i l’establiment de línies i programes d’ajut econòmic i tècnic.
2.3. Instar el Govern de les Illes Balears a dirigir inversió pública derivada de l’impost
de turisme sostenible (110,5 M€ al 2018) per treballar per fer front a l’emergència
climàtica; i sol·licitar l’elaboració d’uns criteris contrastables segons la formulació dels
objectius de desenvolupament sostenible, on es pugui veure un avanç efectiu.
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2.4. Adequar el Programa d’acció municipal (PAM) al compliment dels objectius de
desenvolupament sostenible (ODS), Agenda 2030, i treballar les polítiques ambientals
de manera transversal a partir d’objectius assolibles, mesurables i avaluables.
2.5. Atès que Artà té aprovades les Normes subsidiàries des del 2010 i d’acord amb el
títol II de la nova Llei d’urbanisme (LUIB), iniciar, l’Ajuntament, el procés per elaborar
un pla general i plans d’ordenació detallada i fer-ho amb criteris de sostenibilitat
ambiental, que permetin la reducció de consum d’energia i territori, assegurant el
benestar de les persones.
2.6. Elaborar i portar a aprovació, com més aviat millor, el Pla d’acció municipal per al
clima i l’energia sostenible (PAES) i el Pla d’acció per a la gestió sostenible de l’aigua,
els quals, juntament amb el Pla de gestió sostenible del litoral i el Pla de prevenció i
gestió de residus, són instruments que afavoreixen l’adopció de polítiques ambientals
efectives.
2.7. Reduir les emissions de GEH en àmbit local en un 40 % per a l’any 2030, d’acord
amb l’article 12 de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició
energètica.
2.8. Instar el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears a treballar, de manera
coordinada i conjunta, per tal de desplegar una xarxa de transport públic eficient, en
base a energia renovable, i amb suficient freqüència i capacitat per garantir els
moviments de la població del municipi d’Artà, reivindicant una vegada més el tren de
Llevant; per garantir la connexió d’Artà amb la Colònia de Sant Pere i assegurar, així,
que es pugui reduir la dependència del cotxe privat, en àmbit municipal, per als
desplaçaments quotidians.
2.9. Fomentar l’anar a peu (“Camins escolars”), l’ús de la bicicleta i altres modes de
mobilitat sostenible.
2.10. Treballar per garantir que el subministrament dels serveis alimentaris de titularitat
o gestió municipals (Residència de Persones Majors, Teatre, equipaments esportius,
centres educatius i Centre de Dia) prové de productes produïts i elaborats en la xarxa
d’economia local i de proximitat, per tal d’impulsar la sobirania alimentària, la
silvicultura sostenible, l’agricultura i la ramaderia; i fomentar el consum de productes
ecològics, locals i de proximitat a la població, donant un impuls a la Cooperativa
Agrícola d’Artà.
2.11. Apropar, mitjançant la participació ciutadana, la presa de decisions i les mesures
adoptades en aquesta transició ecològica a la ciutadania, per tal que entenguin i
comparteixin els beneficis que suposarà el canvi d’hàbits i de costums que aquesta
transició suposarà en el context de l’emergència climàtica.
2.12. Crear un consell municipal de seguiment de la transició ecològica i establir
mecanismes ciutadans de presa de decisions, amb competències en matèria de
vigilància, seguiment i control de les mesures adoptades.
2.13. Instar la Conselleria de Medi Ambient a dedicar més recursos econòmics i tècnics
a la correcta gestió dels equipaments públics presents al municipi d’Artà (refugis,
finques públiques d’Albarca, es Verger, sa Duaia i es Canons), i a realitzar, anualment,
programes de reforestació i recuperació d’hàbitats naturals en el terme municipal
d’Artà.
2.14. Instar la Conselleria d’Agricultura a dedicar els recursos econòmics i tècnics
necessaris per tal de posar en servei la bassa de reg amb aigües regenerades des Racó i
així poder oferir un recurs alternatiu a l’extracció d’aigua subterrània, com és l’ús
d’aigües regenerades.
71

2.15. Portar a terme, amb recursos propis, la repoblació de 1.500 arbres i 500 arbusts en
el Torrent des Revolts, entre els mesos d’octubre i desembre de 2019, per tal de pal·liar
els efectes que va tenir la torrentada de 2018 sobre els ecosistemes aquàtics de torrent i
realitzar-ho amb el consentiment dels propietaris confrontants al torrent i en
col·laboració amb els centres educatius, Protecció Civil i les entitats ciutadanes d’Artà
que s’hi vulguin sumar.
2.16. Establir converses directes amb l’Aliança per l’Emergència Climàtica per estar
degudament coordinats i concretar les mesures que es posaran en pràctica i per valorar i
avaluar el procés de transició ecològica periòdicament per observar els avenços assolits.
2.17. Trametre aquest acord a l’Aliança per l’Emergència Climàtica.
4. Ratificar, per unanimitat, l’acord de la Junta de Govern Local de 17 d’octubre de
2019, el qual es transcriu a continuació: [vegeu el text complet a l’apartat
“Desenvolupament de la sessió”].
6. Acordar, per 12 vots a favor (PSOE, PI, AA i UIA) i 1 vot en contra (PP):
6.1. Rebutjar totalment la ingerència de VOX al CEIP Na Caragol d’Artà i manifestar,
així mateix, la repulsa contra aquest tipus d’accions inquisitorials que no tenen altre
objectiu que provocar el malestar a les escoles i entre el professorat.
6.2. Per això, manifestar, l’Ajuntament d’Artà en ple, el suport total i el respecte a la
bona feina i al compromís dels professionals de l’educació en general i especialment a
tota la comunitat educativa del nostre municipi, que és un pilar fonamental del nostre
poble i compta amb la nostra plena confiança.
7. Acordar, per unanimitat:
7.1. Modificar l’article 4 d’aquesta Ordenança núm. 4, reguladora de l’impost sobre
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, que ha de quedar redactat de la
manera següent:
“Article 4. Exempcions, reduccions i bonificacions
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de:
a) Les aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les
adjudicacions que es verifiquin al seu favor i en el seu pagament i les transmissions que
hom faci als cònjuges en pagament dels seus havers comuns.
b) La constitució i la transmissió de qualsevol drets de servatge.
c) Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a
conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci
matrimonial.
d) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com Conjunt
Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons
l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol quan els
seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de
conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles. Per a poder gaudir d’aquest
benefici fiscal caldrà acreditar que les obres de conservació o rehabilitació dels
immobles han estat finançades pel subjectes passiu o els seus ascendents, fins el primer
grau, i que la despesa efectivament realitzada en el període dels últims cinc anys, no ha
estat inferior al deu per cent del valor cadastral assignat a l’immoble en el moment del
meritament de l’impost.
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2. També estan exempts d’aquest impost els corresponents increments de valor quan la
condició de subjecte passiu recaigui sobre les persones o entitats següents:
a) L’Estat, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i altres Entitats locals a les quals
pertany aquest Ajuntament, així com llurs organismes autònoms de caràcter
administratiu.
b) Aquest municipi i les entitats locals que hi estan integrades o que en formin part, a
més dels seus organismes autònoms de caràcter administratiu.
c) Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o de benèfico-docents.
d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i de mutualitats de previsió social
regulades per la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’Ordenació i Supervisió dels Segurs
Privats.
e) Les persones o entitats a favor de les quals se’ls hagi reconegut l’exempció en tractats
o convenis internacionals.
f) Els titulars de concessions administratives revertibles quant als terrenys afectes a
aquestes.
g) La Creu Roja Espanyola.
3. D’acord amb l’establert a l’article 108.4 del RD 2/2004, de 5 de març, s’estableix una
bonificació de fins al 50% de la quota de l’impost, en les transmissions de terrenys, i en
la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitatius del domini, realitzades a
títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges o
parelles de fet i els ascendents i adoptants. Per fer efectiva l’esmentada bonificació el
subjecte passiu aportarà el corresponent document públic d’acceptació d’herència.
4. S’estableix una bonificació del 50% de la quota de l’impost, en les transmissions de
terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitatius del domini,
realitzades mitjançant donació universal o definició a favor dels descendents i adoptats,
els cònjuges o parelles de fet i els ascendents i adoptants.
5. A l’efecte del gaudiment d’aquestes bonificacions, s’equipara el cònjuge a qui hagués
conviscut amb el causant amb anàloga relació d’afectivitat i acrediti en aquest sentit, en
virtut de certificat expedit a l’efecte, la seva inscripció en el Registre d’Unions de Fet
corresponent.”
7.2. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la
manera següent:
“Disposició final
Aquesta Ordenança s’aplicarà a partir de dia 1 de gener de 2020 i serà vigent fins que es
modifiqui o derogui.”
7.3. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la
província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè
puguin presentar reclamacions o suggeriments, que s’hauran de resoldre per la
corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini esmentat,
considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple.
8. Acordar, per unanimitat:
8.1. Modificar l’article 5 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera
següent:
“Article 5è. Tarifes
Les tarifes que s’han d’aplicar són les que es detallen en els apartats següents:
5.1. Tarifa diària
a) Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i altres vehicles de característiques
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anàlogues:
- Per retirada i transport de cada vehicle: 10,21 €
- Per dipòsit i custòdia del vehicle: 5,10 €
b) Automòbils de turisme, camions i similars fins a 3.500 kg de massa màxima
autoritzada (MMA):
- Per retirada i transport de cada vehicle: 140 €
- Per dipòsit i custòdia del vehicle: 10,21 €
c) Tota mena de vehicles amb MMA superior a 3.500 kg:
- Per retirada i transport de cada vehicle: 163,36 €
- Per dipòsit i custòdia del vehicle: 20,42 €
5.2. Altres serveis
- Per cada servei de col·locació de paranys als vehicles: 40 €
- Recollida turisme declarat residu sòlid urbà: 80 €
- Recollida ciclomotor declarat residu sòlid urbà: 40€”
8.2. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la
manera següent:
“Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2020 i ha de ser vigent fins
que es modifiqui o es derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes locals.”
8.3. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la
província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè
puguin presentar reclamacions o suggeriments, que s’hauran de resoldre per la
corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini esmentat,
considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple.
9. Acordar, per unanimitat:
9.1. Modificar l’article 7è, punt 2 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la
manera següent:
“7.2. Epígraf segon. Llicències urbanístiques i comunicacions prèvies.
- Per les sol·licituds de llicència urbanística prèvia, de legalització o de renovació o
nova llicència per caducitat de la llicència anterior, relatives a construccions i
edificacions de nova planta, de qualsevol intervenció en les construccions o edificacions
existents, de demolicions, moviments de terra, obres d’urbanització previstes o no en
projectes d’urbanització, obres i usos de caràcter provisional o qualsevol altre tipus
d’obres o instal·lacions subjectes a llicència urbanística municipal es prendrà com a
base imposable el cost real de l’obra o instal·lació. La tarifa es fixa en el 2 per mil del
pressupost de l’obra amb un mínim de 117,60 €.
- Per llicències urbanístiques de modificacions durant el transcurs de les obres que
disposin de llicència no caducada i en les quals no s’augmenti el seu pressupost:
s’aplicarà el 50 % de la taxa inicialment liquidada amb un mínim de 58,30 €.
- Per llicències urbanístiques de modificacions durant el transcurs de les obres, que
disposin de llicència no caducada, i en les quals s’augmenti el seu pressupost s’aplicarà:
-a la part corresponent al pressupost inicial el 50 % de la taxa inicialment
liquidada amb un mínim de 58,30 €.
- a la part corresponent a l’augment de pressupost, el 2 per mil.
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- Per a la demolició o el restabliment d’actuacions que són objecte d’una ordre de
restabliment ja dictada o d’un procediment de restabliment. La tarifa es fixa en el 2 per
mil del pressupost de l’obra amb un mínim de 50,00 €.
- En les sol·licituds de pròrrogues de llicències urbanístiques que suposin la realització
d’obres: s’aplicarà el 50 % de la taxa inicialment liquidada amb un mínim de 58,30 €.
- Projectes de segregació, parcel·lació, reparcel·lació, agrupació, constitució o
modificació de divisió horitzontal o altres actes de divisió de finques: 189,30 €.
- Planejaments de desenvolupament i gestió urbanística d’iniciativa particular: pla parcial,
projecte de compensació, pla especial, estudis de detall; 265,00 € per hectàrea o fracció de
l’àmbit d’actuació.
- Per les comunicacions prèvies o declaracions responsables: La tarifa es fixa en el 2
per mil del pressupost de l’obra amb un mínim de 50,00 €.
- Obres consistents, únicament i exclusivament, en pintar la façana: la tarifa es fixa en el
2 per mil del pressupost de l’obra amb un mínim de 50,00 €.
- Per llicències de primera ocupació o utilització, 70.56.”
9.2. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la
manera següent:
“Disposició final
Aquesta Ordenança s’aplicarà a partir de dia 1 de gener de 2020 i serà vigent fins que es
modifiqui o derogui.”
9.3. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la
província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè
puguin presentar reclamacions o suggeriments, que s’hauran de resoldre per la
corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini esmentat,
considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple.
10. Acordar, per unanimitat:
10.1. Modificar l’article 9 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera
següent:
“Article 9. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’ha d’exigir en règim d’autoliquidació, excepte la d’entrada de vehicles, que
s’ha d’exigir en règim de liquidació.
2. Quan es sol·liciti llicència per a gaudir de l’aprofitament especial, s’adjuntarà plànol
detallat de l’aprofitament i es declararan les característiques del mateix.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de
la declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència
necessària per a determinar el deute.
3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell
moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi
abonaré.
4. Tractant-se d’aprofitaments especials que es realitzen al llarg de varis exercicis, el
pagament de la taxa s’efectuarà en el primer trimestre de cada any. Amb la finalitat de
facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document
apte per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora.
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació
de satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.
5. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa.”
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10.2. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de
la manera següent:
“Disposició final
Aquesta Ordenança s’aplicarà a partir de dia 1 de gener de 2020 i serà vigent fins que es
modifiqui o derogui.”
10.3. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb publicació en el butlletí oficial de la
província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini de 30 dies, perquè puguin
presentar reclamacions o suggeriments, que s’hauran de resoldre per la corporació. De
no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, considerar-la
aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.
11. Acordar, per 12 vots a favor (PSOE, PI, AA i UIA) i 1 abstenció (PP):
11.1. Modificar l’article 1 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera
següent:
“En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de
conformitat amb allò que disposen els articles 15 al 19 del RD 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest
Ajuntament estableix la taxa per distribució d’aigua potable.
La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i el Consell, de 23 d’octubre de 2000,
determina un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües que inclou el
principi de recuperació de costs en serveis relacionats amb l’aigua.
D’acord amb l’article 62 del Pla hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes
Balears, aprovat pel Reial decret 51/2019, de 8 de febrer, l’administració competent en
matèria de subministrament d’aigua, en virtut del principi de recuperació de costs i
tenint en compte les projeccions econòmiques a llarg termini, ha d’establir els
mecanismes oportuns per fomentar-ne el consum responsable i fer repercutir els costs
dels serveis relacionats amb la gestió de l’aigua als diferents usuaris finals, incloent-hi
els costs ambientals i del recurs.”
12.2. Modificar els epígrafs segon i tercer de l’article 6 d’aquesta Ordenança, que ha de
quedar redactat de la manera següent:
“1. La quantia de la taxa s’ha de determinar aplicant les tarifes següents:
[…]
Epígraf segon
B. Quota de servei euros (€)/bimestre
- Ús residencial, ús comercial i oficines
10,34
- Ús industrial, ús de restauració (restaurants, bars),
ús d’equipaments comunitaris, ús esportiu, ús de regadiu
13,79
- Ús d’allotjament turístic (per plaça)
3,66
Epígraf tercer
C1. Quota de consum euros (€)/bimestre: ús residencial, ús comercial i oficines
- De 0 a 15 m3
0,51
- De 16 a 40 m3
0,68
- De 41 a 60 m3
0,92
- Més de 60 m3
1,37
C2. Quota de consum euros (€)/bimestre: ús industrial, ús d’allotjament turístic, ús de
restauració (restaurants, bars), ús d’equipaments comunitaris, ús esportiu, ús de regadiu
- De 0 a 45 m3
0,51
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- De 46 a 120 m3
0,68
- De 121 a 180 m3
0,92
- Més de 180 m3
1,37
[…]”
11.3. Modificar l’article 10 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la
manera següent:
“El règim d’infraccions i sancions ve regulat d’acord amb el Reglament dels serveis de
proveïment d’aigua potable i de clavegueram (BOIB núm. 61, de 04/05/2019), regulat al
capítol XI, articles 53 a 65.
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei general
tributària, la seva normativa de desenvolupament i al Reglament general de recaptació.”
11.4. Afegir una disposició transitòria a aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada
de la manera següent:
“Disposició transitòria
D’acord amb l’article de 10 del Reglament dels serveis de proveïment d’aigua potable i
de clavegueram (BOIB núm. 61, de 04/05/2019), la primera subscripció de contracte per
a un immoble, des de l’entrada en vigor del Reglament, està exempta de quota de
connexió, sempre que ja existeixi subministrament previ d’aigua. D’acord amb la
disposició transitòria primera del Reglament, aquesta disposició té la durada de 5 anys i
fins que s’hagin formalitzat els contractes a les persones abonades.”
11.5. Eliminar la disposició addicional, que deia el següent:
“Disposició addicional
La instal·lació de comptadors així com els equips de fontaneria de baix consum i
estalviadors d’aigua, s’han de regir pel Decret 55/2006, de 23 de juny.”
11.6. Modificar la disposició final, que ha de quedar redactada de la manera següent:
“Disposició final
Aquesta Ordenança s’ha d’aplicar a partir de dia 1 de gener de 2020 i ha de ser vigent
fins que es modifiqui o es derogui.”
11.7. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb publicació en el butlletí oficial de la
província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini de 30 dies, perquè puguin
presentar reclamacions o suggeriments, que s’hauran de resoldre per la corporació. De
no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini esmentat, considerar-la
aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.
12. Acordar, per 12 vots a favor (PSOE, PI, AA i UIA) i 1 abstenció (PP):
12.1. Aprovar l’Ordenança fiscal núm. 42, reguladora del preu públic per la utilització
dels habitatges d’emergència social, que es transcriu a continuació:
“ORDENANÇA FISCAL NÚM. 42, REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA
UTILITZACIÓ D’HABITATGES D’EMERGÈNCIA SOCIAL
Article 1. Fonament
En ús de les facultats contingudes en els articles 133.2 i 142 de la Constitució, en
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i de
conformitat amb el que disposa l’article 20 en relació amb els articles 15 a 19 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització
d’habitatges d’emergència social d’Artà, que s’ha de regir per aquesta Ordenança fiscal,
les normes de la qual acompleixen el que preveu l’article 57 de Reial decret legislatiu
2/2004.
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Article 2. Fet imposable
Són objecte d’aquest preu públic la cessió, l’ús i l’aprofitament privatiu dels habitatges
d’emergència social gestionats per l’Ajuntament d’Artà.
Article 3. Subjectes passius
Està obligada a pagar, essent subjecte passiu del fet imposable, la persona física
sol·licitant que en resulti adjudicatària, que ha de ser, necessàriament, la que subscrigui
l’acord d’ocupació temporal d’un habitatge d’emergència social.
Article 4. Preu públic
S’ha de prendre com a base de gravamen la utilització mensual dels habitatges. La quota
a satisfer, segons el que estableix l’Ordenança reguladora dels criteris d’adjudicació i de
les normes de funcionament i utilització de l’habitatge d’emergència social, ha de ser
d’entre 150 i 300 euros mensuals, en concepte de conservació i manteniment de
l’habitatge d’emergència social. Dins d’aquest marge establert, se n’ha de fixar el preu
fix, sempre després de la valoració tècnica dels Serveis Socials.
Article 5. Obligació de contribuir
1. L’obligació de contribuir neix per l’adjudicació o l’autorització de la cessió dels
habitatges d’emergència social.
2. A més del preu públic que s’aboni, els subjectes passius han de respondre de tots els
danys que es produeixin en els béns mobles o immobles la utilització dels quals se’ls
permeti. Per respondre’n, la persona adjudicatària ha de constituir en la Tresoreria
municipal una fiança, amb caràcter previ a la signatura de l’acord de cessió, per un valor
de dues vegades la tarifa mensual de l’habitatge.
3. La cessió i l’autorització per a l’estada en l’habitatge d’emergència social són
intransferibles, per la qual cosa les persones que en siguin beneficiàries no poden deixar
els seus drets a tercers, excepte en els supòsits de subrogació prevists en l’Ordenança
reguladora dels criteris d’adjudicació i de les normes de funcionament i utilització de
l’habitatge d’emergència social.
Article 6. Recaptació
1. El pagament de les taxes per la cessió de l’habitatge d’emergència social s’ha de fer
mensualment en el lloc indicat en el document de liquidació del preu públic. El preu
objecte d’aquesta Ordenança es merita el primer dia de cada mes i el seu pagament s’ha
de fer de forma anticipada durant els primers cinc dies laborables següents a la
meritació.
2. L’incompliment dels pagaments en els terminis que l’Ajuntament hagi establert
determina l’aplicació immediata de la via de constrenyiment.
3. Els subjectes passius han d’ingressar l’import corresponent o on se’ls indiqui a aquest
efecte.
Article 7. Normes de gestió
L’adjudicació, les normes de funcionament i la utilització de l’habitatge d’emergència
social s’han d’ajustar al que preveu l’Ordenança reguladora dels criteris d’adjudicació i
de les normes de funcionament i utilització de l’habitatge d’emergència social.
Article 8. Infraccions i sancions
Quant a les infraccions i sancions, cal atenir-se al que disposa el Reglament general de
recaptació i l’Ordenança reguladora dels criteris d’adjudicació i de les normes de
funcionament i utilització de l’habitatge d’emergència social de l’Ajuntament d’Artà.
Disposició final primera. Normes aplicables
Tot allò que no preveu aquesta Ordenança s’ha de regir pel que disposen l’Ordenança
reguladora dels criteris d’adjudicació i de les normes de funcionament i utilització de
l’habitatge d’emergència social i la resta de normativa aplicable.
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Disposició final segona. Entrada en vigor
Aquesta Ordenança fiscal ha d’entrar en vigor l’1 de gener de 2020 i ha de ser vigent
fins que es modifiqui o es derogui. ”
12.2. Sotmetre l’aprovació d’aquesta Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb publicació en el butlletí oficial de la
província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini de 30 dies, perquè
puguin presentar reclamacions o suggeriments, que s’hauran de resoldre per la
corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini esmentat,
considerar-la aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.
13. Acordar, per unanimitat:
13.1. Aprovar l’Ordenança municipal reguladora dels fraccionaments i ajornaments en
el pagament dels deutes tributaris, la qual es transcriu a continuació:
“ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS FRACCIONAMENTS I
AJORNAMENTS EN EL PAGAMENT DELS DEUTES TRIBUTARIS
Article 1. Objecte i legislació aplicable
1. D’acord amb el que estableix la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària,
els deutes tributaris que es trobin en període voluntari o executiu es poden ajornar o
fraccionar en els termes que es fixin reglamentàriament i, prèvia sol·licitud de l’obligat
tributari, quan la seva situació economicofinancera li impedeixi, de forma transitòria,
efectuar el pagament en els terminis establerts.
2. La legislació aplicable és la següent:
a) Articles 65 i 82 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
b) Articles 44 i següents del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament general de recaptació.
c) Articles 10 i 14 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Article 2. Generalitats
El pagament dels deutes es pot ajornar o fraccionar tant en període voluntari com
executiu, a sol·licitud de les persones obligades al pagament i quan la seva situació
econòmica, apreciada discrecionalment per l’Administració, els impedeixi
transitòriament fer-hi front.
Article 3. Procediment
1. Les sol·licituds d’ajornament i fraccionament s’han de dirigir a la Tresoreria
municipal.
2. La Recaptació municipal ha de confeccionar els formularis específics per recollir les
sol·licituds d’ajornament i fraccionament, indicant-hi els criteris de concessió, els
terminis de resolució i la forma de notificació de la resolució.
3. La sol·licitud ha de contenir, necessàriament, les dades següents:
a) Nom i llinatges, raó social, número o codi d’identificació fiscal (NIF o CIF) i
domicili a l’efecte de notificació.
b) Identificació del deute, l’ajornament o el fraccionament del qual es demana (número
de rebut o liquidació).
c) Terminis sol·licitats.
d) Motiu de l’ajornament o fraccionament.
e) Número de compte corrent per a la domiciliació bancària dels pagaments.
4. En cas que la sol·licitud o la documentació presenti deficiències, s’ha de donar un
termini de deu dies a la persona sol·licitant per esmenar-les i, en cas de no fer-ho, s’ha
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d’entendre que desisteix de la seva petició i s’ha de prosseguir el procediment de
recaptació que correspongui en cada cas.
5. Els ajornaments i els fraccionaments de deutes en període voluntari de pagament, la
resolució dels quals correspongui, en tot cas, a la Junta de Govern Local, s’han de
concedir de la manera següent:
a) Deutes inferiors o iguals a 2.000 €: es poden ajornar o fraccionar per un període
màxim de nou mesos.
b) Deutes per un import entre 2.000,01 € i 6.000€: es poden ajornar o fraccionar per un
període màxim de 18 mesos.
c) Deutes per un import entre 6.000,01 € i 18.000 €: l’ajornament o el fraccionament es
pot fer fins a 36 mesos.
d) Deutes superiors a 18.000 €: l’ajornament o el fraccionament es pot fer fins a 48
mesos.
6. Com a criteri general, no s’han d’acceptar ajornaments ni fraccionaments per deutes
inferiors a 250 € de principal, excepte en situacions excepcionals.
7. No s’han de concedir ajornaments ni fraccionaments en període voluntari quan la
persona sol·licitant tengui deutes en via executiva per altres expedients.
8. Mentre duri la tramitació de les sol·licituds d’ajornament o fraccionament de deutes
en període voluntari, no s’ha de dictar provisió de constrenyiment sobre els deutes
afectats.
9. Si durant la tramitació la persona sol·licitant realitza l’ingrés del deute, s’ha
d’entendre que renuncia a la seva petició.
10. Els terminis d’ingrés dels deutes fraccionats han de ser mensuals i, amb caràcter
general, els venciments han de coincidir amb els dies 5 o 20 de cada mes.
Article 4. Recursos
Contra les resolucions sobre ajornaments o fraccionaments es pot interposar un recurs
davant la Junta de Govern Local en el termini d’un mes des del dia de la recepció de la
notificació corresponent. Contra la desestimació del recurs es pot interposar un recurs
Article 5. Interessos de demora
1. Les quantitats ajornades o fraccionades han de meritar interessos de demora pel
temps que duri l’ajornament o fraccionament.
2. El tipus d’interès ha de ser el de demora vigent en el moment de la concessió de
l’ajornament o fraccionament.
3. El temps d’ajornament d’expedients en període voluntari s’ha de computar des del
final del període voluntari fins al termini de temps concedit. En cas de fraccionament,
s’han de calcular el interessos des del final del període voluntari fins al venciment de
cada termini concedit, havent-se d’abonar els interessos juntament amb la fracció de
deute corresponent.
4. Si es denega la sol·licitud d’ajornament o fraccionament, s’ha de notificar a la
persona sol·licitant que el deute ha de ser pagat, junt amb els interessos meritats entre el
final del període voluntari i la data de la resolució, en els terminis fixats.
5. En cas d’ajornament o fraccionament de deute en via executiva, s’ha de realitzar el
càlcul d’interessos de demora sobre el conjunt del deute existent, amb inclusió dels
recàrrecs, les costes i els interessos meritats, en el moment de la concessió.
Article 6. Garanties
1. Quan se sol·liciti un ajornament per un import de fins a 30.000 €, no és necessari
presentar garantia. Quan aquest import sigui superior a 30.000 €, s’ha d’aportar una
garantia suficient, en el termes prevists a l’article 48 del Reial decret 939/2005, de 29 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació.
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2. La garantia ha de cobrir l’import del principal i dels interessos de demora, més un
25 % de la suma de les dues quantitats.
3. S’ha d’acceptar, com a garantia, l’aval solidari d’entitats financeres, d’entitats
d’assegurances o de societats de garantia recíproca, amb un termini d’almenys sis mesos
superior al venciment dels terminis.
4. La garantia s’ha d’aportar en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà
de la notificació de l’acord de concessió. Transcorregut aquest termini sense formalitzar
la garantia, la concessió de l’ajornament o fraccionament ha de quedar sense efecte. En
aquest cas, s’ha d’efectuar el pagament dins del termini ja obert o s’ha d’exigir per via
executiva si ja hagués transcorregut el període de pagament voluntari.
5. La Junta de Govern Local, per delegació de la Batlia, pot aprovar la dispensa de
garantia en casos de vertadera necessitat, documentada degudament.
Article 7. Pagament
1. El pagament de les quantitats ajornades o fraccionades s’ha de realitzar mitjançant
domiciliació bancària.
2. La persona beneficiària del pagament fraccionat o ajornat ha de comunicar a la
Recaptació municipal els canvis de compte corrent o qualsevol altra incidència que
afecti el pagament del deute.
3. En cas d’impagament o devolució bancària d’un ajornament en el moment del seu
venciment, el procediment ha de ser el següent:
a) Si el deute es trobava en període voluntari, s’ha d’iniciar el procediment executiu,
amb el recàrrec corresponent sobre el principal del deute més els interessos de demora
des de la data de fi del període de pagament voluntari. En cas de no de realitzar-se el
pagament en el període establert, s’ha d’executar la garantia; i, en cas de no haver-se
constituït per no ser requisit, s’ha de prosseguir la via de constrenyiment.
b) Si l’ajornament es va sol·licitar en període executiu, s’ha d’executar la garantia; i, en
cas de no haver-se constituït per no ser requisit, s’ha de prosseguir la via de
constrenyiment.
4. En cas de impagament o devolució bancària d’un termini en cas de fraccionament, el
procediment ha de ser el següent:
a) Si el deute es trobava en període voluntari, s’ha d’iniciar el procediment executiu
d’aquesta fracció, amb el recàrrec corresponent sobre el principal del deute més els
interessos de demora des de la data final del període de pagament voluntari. Si no
s’acompleix l’obligació de pagar en el període establert, s’ha d’executar la garantia, si
n’hi ha.
b) En cas de no pagar al seu venciment dos terminis consecutius, s’han de considerar
vençuts la resta de terminis i s’ha d’iniciar immediatament el procediment de
constrenyiment.
c) Si el deute es trobava en període executiu, s’ha de continuar el procediment de
constrenyiment per a l’exacció de la totalitat del deute fraccionat pendent de pagament.
Si s’haguessin constituït garanties separades per als terminis, s’ha d’executar la garantia
corresponent, mentre que la resta del fraccionament ha de subsistir en els seus termes.
Disposició addicional. Normes aplicables
Tot allò que no preveu aquesta Ordenança s’ha de regir pel que disposa el Reglament
general de recaptació.
Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta Ordenança s’ha d’aplicar a partir de dia 1 de gener de 2020 i ha de ser vigent
fins que es modifiqui o es derogui.”
13.2. Sotmetre l’aprovació d’aquesta Ordenança municipal a informació pública i
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audiència de les persones interessades, amb publicació en el butlletí oficial de la
província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini de 30 dies, perquè
puguin presentar reclamacions o suggeriments, que s’hauran de resoldre per la
corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini esmentat,
considerar-la aprovada definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.
14. Acordar, per 9 vots a favor (PSOE, PI i AA) i 4 vots en contra (UIA i PP):
14.1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 10/2019, en la modalitat de
transferència de crèdits entre aplicacions de diferent àrea de despesa, com segueix a
continuació:
Altes en aplicacions de despeses
Org. Programa Econòmic
Sp. Denominació
Altes €
01

2313

63300

01

01
01
01

1621
22799
01
3233
22102
01
4311
22799
01
TOTAL
Baixes en aplicacions de despeses
Org. Programa Econòmic
Sp.
01

1650

60900

01

Maquinària,
instal·lacions
tècniques i utillatge
Treballs altres empreses
Gas
Fires
Denominació
Altres inversions noves en
infraestructures

19.015,39 €
15.584,92 €
10.000,00 €
12.000,00 €
56.600,31 €
Altes €
56.600,31 €

TOTAL
56.600,31 €
14.2. Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci inserit en el tauler
d’edictes de l’Ajuntament i en el BOIB, pel termini de quinze dies, durant els quals les
persones interessades podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. Així
mateix, considerar l’expedient es aprovat definitivament si, durant el termini esmentat,
no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes
per resoldre-les.
El batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretària accidental, estenc aquesta acta.
La secretària accidental

Vist i plau
El batle
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