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ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ 
 
 
Caràcter:  ordinari 
Data:  29 de gener de 2018 
Horari:  18 hores 
Lloc:  sala de sessions de l’Ajuntament d’Artà 
 
 
Hi assisteixen: 
Manuel Galán Massanet, batle 
Maria Paula Ginard Vílchez, regidora 
Onofre Serra Vila, regidor 
Bartomeu Gili Nadal,   regidor 
Maria Antònia Sureda Martí, regidora 
Manuel Rocha Barrientos,  regidor 
Ana María Comas Delgado, regidora 
Jaume Alzamora Riera,  regidor 
Magdalena Maria Fernández, regidora 
Assumpció Santandreu Ginard, regidora 
Immaculada Moreno Mayal, regidora 
Amalio Arnandis Puig,  regidor 
Juan Lliteras Espinosa,  regidor 
 
Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza, secretària 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de dia 27 de novembre de 2017. 
2. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’inventari de béns municipals a data 31 de desembre de 
2015. 
3. Aprovació, si s’escau, de la modificació del contracte de la gestió del servei públic, mitjançant la 
modalitat de concessió, de recollida i transport de residus generats al terme municipal d’Artà i de 
serveis de neteja viària. 
4. Aprovació, si s’escau, de la posada a disposició de l’IB-SALUT del solar per a la construcció del 
nou centre de salut d’Artà. 
5. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA per  modificar 
l’Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per recollida, transferència, transport i tractament 
dels residus sòlids urbans. 
6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA relativa a 
l’abandonament d’excrements d’animals de companyia al carrer. 
7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA relativa a la correcció 
de la senyalització de la Ma-15. 
8. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’UIA i AA de suport a 
l’Obra Cultural Balear. 
9. Aprovació, si s’escau, de l’expedient extrajudicial de crèdit 1/2018. 
10. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit 1/2018. 
11. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de novembre i desembre de 
2017. 
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12. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de dia 27 de novembre de 2017 
 
En acompliment d’allò que disposen l’article 97.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal 
i de règim local de les Illes Balears, i l’article 91.1 del Reglament d’organització i funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el batle 
demana als membres de la corporació si algú té alguna observació a fer sobre l’acta de dia 27 de 
novembre  de 2017, de la qual se n’ha expedit, prèviament, una còpia de l’esborrany a cada regidor 
per al seu coneixement, rectificació d’errades o possible formulació d’al·legacions, si s’escau. 
 
Els reunits acorden, per unanimitat, essent tretze el nombre legal de membres del consistori i tretze 
els assistents, aprovar l’acta de la sessió de 27 de novembre de 2017. 
 
 
2. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’inventari de béns municipals a data 31 de 
desembre de 2015 
 
El regidor d’Hisenda, Sr. Gili, informa sobre l’actualització de l’inventari de béns municipals a data 
31 de desembre de 2015, que, copiada literalment, diu: 

 
<<Es dona lectura a l’inventari de béns pertanyents a aquesta corporació, que ha confeccionat la 
secretària, amb referència a la situació a 31 de desembre de 2015, i que ofereix el resum general 
següent: 
 

EPÍGRAFS  Núm. de béns que 
comprèn 

 VALORACIÓ 

     
1. IMMOBLES  352  17.655.107,43 
     
2. DRETS REALS  2  0,00 
     
3. MOBLES HISTÒRICS O ARTÍSTICS  98  0,98 
     
4. VALORS MOBILIARIS  0  0,00 
     
5. VEHICLES  39  341.106,56 
     
6. SEMOVENTS  0  0,00 
     
7. ALTRES BÉNS MOBLES  4.200  2.944.571,92 
     
8. DRETS I BÉNS REVERTIBLES  3  3.813.870,33 
     
TOTAL DE BÉNS I DRETS  4.694  24.754.657,22 
     
OBLIGACIONS  7  5.165.788,27 
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TOTAL OBLIGACIONS  7  5.165.788,27 
     
PATRIMONI    19.588.868,95 
     

 
Les diferències numèriques degudes a les variacions experimentades a l’últim exercici són les 
següents: 
 

 
EPÍGRAFS 

Inventari de béns a 
31/12/2010 

 
Variacions 

   
1. IMMOBLES 11.282.594,05 6.372.513,38 
   
2. DRETS REALS 0,00 0,00 
   
3. MOBLES HISTÒRICS O ARTÍSTICS 0,97 0,01 
   
4. VALORS MOBILIARIS 0,00 0,00 
   
5. VEHICLES 325.930,16 15.146,40 
   
7. ALTRES BÉNS MOBLES  2.068.407,95 876.163,97 
   
8. DRETS I BÉNS REVERTIBLES 3.783.524,07 30.346,26 
   
OBLIGACIONS (5.184.934,22) 19.145,95 
   
   
TOTALS 12.275.552,98 7.313.315,97 
   

 
Atès el que disposa l’article 86 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
les disposicions locals en matèria de règim local, i l’article 17 i següents del Reglament de béns dels 
ens locals, es proposa al Ple que adopti els següents 
 
ACORDS: 
 
1. Aprovar l’inventari de béns de la corporació en els mateixos termes que ha estat confeccionat. 
 
2. Remetre’n una còpia al delegat del Govern a la província, en acompliment del que disposa 
l’article 86 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions 
locals en matèria de règim local, i l’article 17 i següents del Reglament de béns dels ens locals.>> 
 
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, mostra la seva conformitat. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, mostra la seva conformitat. 
 
Seguidament, els reunits acorden, per unanimitat: 
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1. Aprovar l’inventari de béns de la corporació en els mateixos termes que ha estat confeccionat. 
 
2. Remetre’n una còpia al delegat del Govern a la província, en acompliment del que disposa 
l’article 86 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions 
locals en matèria de règim local, i l’article 17 i següents del Reglament de béns dels ens locals. 
 
 
3. Aprovació, si s’escau, de la modificació del contracte de la gestió del servei públic, 
mitjançant la modalitat de concessió, de recollida i transport de residus generats al terme 
municipal d’Artà i de serveis de neteja viària 
 
El regidor de Manteniment i Infraestructures, Sr. Rocha, explica la moció, que, copiada literalment, 
diu:             
<<En relació amb el procediment de modificació del contracte de serveis de recollida i transport de 
residus generats al terme municipal d’Artà i de serveis de neteja viària, es fa la següent proposta de 
resolució, amb base als següents, 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer. S’han emès informe de l’empresa auditora del contracte esmentat, GRAM, i informe 
municipal, en relació amb la possibilitat de realitzar una modificació en el contracte de serveis de 
recollida i transport de residus generats al terme municipal d’Artà i de serveis de neteja viària, per 
raó d’interès públic, a causa de les necessitats següents: la previsió i la dotació establerta en el 
contracte d’origen per la retirada de la vegetació espontània que creix a la via pública ha esdevingut 
del tot insuficient, a causa de la realitat del municipi, amb moltes voravies sense enrajolar, provoca 
que la proliferació sigui, durant tot l’any, molt més elevada del que s’havia previst.  
 
Segon. Amb data 11 de gener de 2018 es va emetre un informe de Secretaria sobre la legislació 
aplicable a l’assumpte i el procediment a seguir, iniciant-se l’expedient mitjançant la Resolució de 
Batlia de la mateixa data. 
 
Tercer. Amb data 11 de gener de 2018, es va emplaçar la contractista, atorgant-li un període 
d’audiència de 5 dies, perquè formulàs les consideracions que tengués per convenients o manifestàs 
la seva conformitat amb la proposta. 
 
Quart. S’ha emès un informe d’Intervenció sobre la part econòmica i les repercussions 
pressupostàries de la modificació. Així mateix, s’incorpora a l’expedient el certificat d’existència de 
crèdit, expedit per la Intervenció Municipal. 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La legislació aplicable a l’assumpte és la següent: 
 
- Els articles 110, 211, 219, 307 i la disposició addicional segona del text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
- Els articles 97 i 102 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 
 
Vist tot això, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació aplicable 
i és procedent la seva aprovació per la Batlia, de conformitat amb la disposició addicional segona 
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del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre. 
 
Per això, de conformitat amb el que estableix l’article 175 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, qui subscriu eleva la següent  
 
PROPOSTA D’ACORD: 
 
1. Aprovar l’expedient de modificació del contracte de serveis de recollida i transport de residus 
generats al terme municipal d’Artà i de serveis de neteja viària, consistent en modificar la taula 
prevista de dedicació a la retirada de la vegetació espontània que creix a les voravies, de manera que 
el resultat sigui el següent: 
 
Nucli 
urbà 

Jornades 
en 
èpoques de 
màx. 
proliferaci
ó 
 

Jornades 
en 
èpoques de 
mín. 
proliferaci
ó 
 

Cost 
jornada 
amb 
equips 
manuals 
 

Subtotal DG i BI IVA Total 
 

Nuclis 
costaners 
 

222,18 € 83,32 € 65,64 € 20.052,76 € 1.704,48 
€ 

2.175,72 
€ 

23.932,97 € 
 

Artà 
nucli 
urbà 
 

233,17 € 87,44 € 65,64 € 21.045,07 € 1.788,83 
€ 

2.283,39 
€ 

25.117,29 € 
 

Total 455,35 € 170,76 €  41.097,82 € 3.493,32 
€ 

4.459,11 
€ 

49.050,25 € 
 

 
2. Autoritzar i disposar la despesa de 43.322,46 euros, amb càrrec al pressupost general vigent, que 
implica aquesta modificació contractual, el qual és el resultat de la diferència entre l’estipulat al 
contracte d’origen per aquest concepte, que suposava 5.727,79 €, i el que es vol dur a terme, amb un 
pressupost total de 49.050,25 €. 
 
3. Notificar a la UTE Urban Serveis, adjudicatària del contracte, aquesta resolució i citar-la per 
formalitzar la modificació del contracte.>> 
 
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, diu que, el mapa que va demanar a la Comissió Informativa, el va 
rebre ahir dematí, a les 11 h, per la qual cosa diu que no ha tengut temps suficient per estudiar-lo; 
diu que no sap realment a què corresponen el metres lineals que figuren en la proposta. 
 
A més, el Sr. Alzamora diu que, en l’amidament esmentat, s’hi incorporen les urbanitzacions, no 
rebudes per l’Ajuntament, de Betlem i Sant Pere. 
 
Diu que no veuen clar els 43.000 ml d’augment, ni on, ni a què es corresponen. Explica que en el 
mapa estan tots els carrers pintats i no hi figura l’escala del mapa. 
 
Comenta que entenen que pugui ser una modificació necessària del contracte, però que s’abstendran 
en la votació. 
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El Sr. Rocha diu que, si hi ha aqueixes urbanitzacions, és un error; explica que han de formar part 
de l’informe Artà, la Colònia de Sant Pere i s’Estanyol. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que, quan es va aprovar aquest contracte, podria haver estat 
inclosa la retirada d’herbes; diu que el PP ha insistit moltes vegades en què es llevin les herbes. Diu 
que no entén com ara, de sobte, s’augmenten 43.000 € per retirar herbes. Planteja la possibilitat de 
contractar aquest treball a una altra empresa. 
 
El Sr. Rocha opina que la quantitat de 43.000 € no és gaire gran en relació amb el problema que té 
el poble amb les herbes. Diu que no es pot contractar aquesta feina a una altra empresa, perquè la té 
contractada aquesta empresa, que du a terme la gestió del servei de recollida de residus. Opina que 
aquesta modificació de contracte és una bona decisió. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que no xerren d’un nou servei, que xerren d’un servei inclòs en 
un contracte; considera que es va cometre un error en aquest procediment de contractació. Opina 
que han de demanar disculpes a la població per l’error comès en aquesta contractació. 
 
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, diu que veu l’oportunitat de modificar el contracte; però diu que 
no considera que la justificació sigui “perquè és necessari” i que hi ha d’haver una documentació 
clara de l’argument de metres lineals. 
 
La portaveu d’AA, Sra. Comas, diu que és clar que hi ha un problema de neteja, com diu el 
portaveu del PP. Opina que és un canvi econòmic substancial i proposa ajornar un mes aquest punt 
de l’ordre del dia per poder justificar aquest augment de metres lineals. 
 
El portaveu del PI, Sr. Gili, diu que hi ha un informe econòmic que avala aquest augment de metres 
lineals. 
 
Seguidament, els reunits acorden, per 6 vots a favor (PSOE i PI) i 7 abstencions (UIA, AA i PP): 
 
1. Aprovar l’expedient de modificació del contracte de serveis de recollida i transport de residus 
generats al terme municipal d’Artà i de serveis de neteja viària, consistent en modificar la taula 
prevista de dedicació a la retirada de la vegetació espontània que creix a les voravies, de manera que 
el resultat sigui el següent: 
 
Nucli 
urbà 

Jornades 
en 
èpoques de 
màx. 
proliferaci
ó 
 

Jornades 
en 
èpoques de 
mín. 
proliferaci
ó 
 

Cost 
jornada 
amb 
equips 
manuals 
 

Subtotal DG i BI IVA Total 
 

Nuclis 
costaners 
 

222,18 € 83,32 € 65,64 € 20.052,76 € 1.704,48 
€ 

2.175,72 
€ 

23.932,97 € 
 

Artà 
nucli 
urbà 
 

233,17 € 87,44 € 65,64 € 21.045,07 € 1.788,83 
€ 

2.283,39 
€ 

25.117,29 € 
 

Total 455,35 € 170,76 €  41.097,82 € 3.493,32 4.459,11 49.050,25 € 
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€ €  
 
2. Autoritzar i disposar la despesa de 43.322,46 euros, amb càrrec al pressupost general vigent, que 
implica aquesta modificació contractual, el qual és el resultat de la diferència entre l’estipulat al 
contracte d’origen per aquest concepte, que suposava 5.727,79 €, i el que es vol dur a terme, amb un 
pressupost total de 49.050,25 €. 
 
3. Notificar a la UTE Urban Serveis, adjudicatària del contracte, aquesta resolució i citar-la per 
formalitzar la modificació del contracte. 
 
 
4. Aprovació, si s’escau, de la posada a disposició de l’IB-SALUT del solar per a la 
construcció del nou centre de salut d’Artà 
 
El batle explica la proposta, que, copiada literalment, diu: 
 
<<Vista la necessitat que té aquest municipi de comptar amb un nou centre de salut amb motiu de 
l’augment de població del terme municipal, de les necessitats dels usuaris i de la precarietat en què 
es troba l’actual centre de salut; 
 
Vist que aquest Ajuntament és titular d’un solar ubicat en la part sud de la finca resultant del 
projecte de reparcel·lació de la parcel·la 317 del polígon 12 del terme municipal d’Artà; 
 
Vist que, segons la normativa urbanística del municipi, en aquest solar és possible dur a terme la 
construcció del centre de salut esmentat;  
 
Vist el Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per la millora i/o l’ampliació de la 
xarxa d’equipaments públics d’usos sanitaris o socials de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears; 
 
Vist l’article 3 del Decret llei esmentat, sobre redacció i aprovació de projectes d’obres per executar 
en terrenys propietat d’una altra administració, segons el qual: 
 
“Per a actuacions que es duguin a terme per a l’execució d’equipaments públics d’usos educatius, 
sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears situats en terrenys que siguin 
propietat d’una altra administració, la Conselleria o l’ens instrumental corresponent pot tramitar la 
redacció i aprovar el projecte d’obres, una vegada que hagi rebut la comunicació de la voluntat 
d’aquella administració per procedir a la posada a disposició dels terrenys a favor de 
l’Administració de la Comunitat Autònoma o d’un ens del seu sector públic, sense perjudici de la 
necessitat d’instrumentar posteriorment la cessió de la titularitat dels terrenys o l’atorgament del 
títol habilitant per executar les obres de l’equipament. 
 
Per a l’execució de les obres de l’actuació, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o l’ens 
instrumental que executi el projecte ha de disposar de la cessió formal dels terrenys on s’hi ubicarà 
l’equipament o del títol habilitant corresponent.” 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
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1. Comunicar al Servei de Salut de la Conselleria de Salut de les Illes Balears la voluntat de 
l’Ajuntament d’Artà de posar a la seva disposició els terrenys ubicats a la part sud de la finca 
resultant del projecte de reparcel·lació de la parcel·la 317 del polígon 12 del municipi d’Artà, 
perquè es dugui a terme la redacció i l’aprovació del projecte d’obres corresponent per a la 
construcció del nou centre de salut d’Artà, sense perjudici de la necessitat d’instrumentar, 
posteriorment, la cessió de la titularitat dels terrenys o l’atorgament del títol habilitant per executar 
les obres de l’equipament. 
 
2. Trametre aquest acord al Servei de Salut de la Conselleria de Salut de les Illes Balears.>> 
 
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, diu que hi votarà a favor, que és una obra necessària. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que hi votarà a favor. 
 
El portaveu d’El PI—Proposta per les Illes, Sr. Gili, també diu que hi votarà a favor. 
 
La portaveu d’AA, Sra. Comas, també mostra la seva conformitat. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat: 
 
1. Comunicar al Servei de Salut de la Conselleria de Salut de les Illes Balears la voluntat de 
l’Ajuntament d’Artà de posar a la seva disposició els terrenys ubicats a la part sud de la finca 
resultant del projecte de reparcel·lació de la parcel·la 317 del polígon 12 del municipi d’Artà, 
perquè es dugui a terme la redacció i l’aprovació del projecte d’obres corresponent per a la 
construcció del nou centre de salut d’Artà, sense perjudici de la necessitat d’instrumentar, 
posteriorment, la cessió de la titularitat dels terrenys o l’atorgament del títol habilitant per executar 
les obres de l’equipament. 
 
2. Trametre aquest acord al Servei de Salut de la Conselleria de Salut de les Illes Balears. 
 
 
5. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA per modificar 
l’Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per recollida, transferència, transport i 
tractament dels residus sòlids urbans 
  
La regidora d’UIA, Sra. Maria, llegeix la moció, que, copiada literalment, diu: 
 
<<EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
L’any 2014 l’Ajuntament d’Artà va implantar el sistema de recollida selectiva porta a porta dels 
residus. 
 
Amb aquesta iniciativa, el municipi va aconseguir, a més de complir amb la normativa establerta 
per la CE, contribuir d’una manera decisiva en la tasca a favor del medi ambient i la lluita contra el 
canvi climàtic. 
 
Tot això ha estat possible gràcies a l’esforç de tots els ciutadans del nostre poble, que d’una manera 
individual i/o col·lectiva han contribuït a fer que el reciclatge fos un èxit. 
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El nou sistema també es va reflectir a la quota a pagar, és a dir, els ciutadans que s’han acollit a la 
inspecció voluntària (ITR) han vist com el seu rebut es reduïa considerablement (entre un 20 % i un 
60 %). 
 
La fixació de les quotes de les taxes municipals es fonamenta en els resultats d’un estudi 
tecnicoeconòmic, en el qual es relacionen i quantifiquen els elements de cost del servei. 
 
Durant dos anys consecutius, el Consell de Mallorca ha rebaixat la tarifa general de residus i ha 
passat: 
 
- 2016: 135,43 €/tona 
- 2017: 126,84 €/tona 
- 2018: 126,20 €/tona 
 
Aquestes rebaixes no s’han tengut en compte a l’hora d’elaborar els estudis econòmics 
corresponents. 
 
Per tot això, es proposa al Ple municipal l’aprovació dels següents  
 
ACORDS: 
 
1. L’Ajuntament d’Artà modificarà l’article 5è de l’Ordenança fiscal número 7, reguladora de la 
taxa per recollida, transferència, transport i tractament dels residus sòlids urbans, rebaixant la quota 
tributària en la mateixa proporció que ha aplicat el Consell de Mallorca a les tarifes generals de 
residus. 
 
2. Aquesta rebaixa serà el percentatge que resulti de l’estudi econòmic sobre totes les tarifes 
detallades al mateix article 5. 
 
3. Aquesta rebaixa ja serà efectiva per a l’exercici 2018.>> 
 
El portaveu d’El PI—Proposta per les Illes, Sr. Gili, diu que estan d’acord amb el fons de la moció, 
que s’ha de fer un estudi econòmic. Explica que aquesta Ordenança es posa a cobrament dia 1 de 
març i que no hi ha temps per fer l’estudi econòmic i publicar-ho en el BOIB i, per tant, aplicar 
l’Ordenança en aquest exercici de 2018. Diu que es compromet a fer-la complir l’any 2019. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que s’ha canviat la moció de la presentada en la Comissió 
Informativa; no obstant això, diu que està d’acord en aplicar la rebaixa per a aquest any 2018. 
 
La regidora d’UIA, Sra. Maria, diu que en la Comissió Informativa varen acceptar canviar el punt 
numero 2 de la part dispositiva per a la realització de l’estudi econòmic. Opina que és voluntat 
política fer l’estudi econòmic i aplicar la rebaixa dins el 2018. 
 
El portaveu del PI, Sr. Gili, comenta que venen d’un punt anterior amb tots els informes tècnics i 
s’han abstingut, i ara volen rebaixar unes tarifes sense estudi econòmic. Diu que han xerrat amb els 
tècnics i els han dit que no hi ha temps per elaborar l’estudi econòmic. 
 
Finalment, el batle diu que la rebaixa serà molt petita.   
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A continuació, els reunits, per 6 vots a favor (UIA i PP) i 7 vots en contra (PSOE, PI i AA), no 
aproven la moció per manca de quòrum en la votació. 
 
 
6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA relativa a 
l’abandonament d’excrements d’animals de companyia al carrer 
 
La regidora d’UIA, Sra. Santandreu, explica la moció, que, copiada literalment, diu: 
 
<<Els excrements canins abandonats a les vies públiques són un dels principals problemes de neteja 
i higiene en l’àmbit municipal. A més, és un dels motius més habituals de queixa per part dels 
residents a la gestió del servei de neteja municipal; i un fet que encara ho evidencia més és la 
proposta que sortí dels ciutadans en els pressupostos participatius, amb la qual es demanava una 
actuació municipal per posar remei a aquest problema. 
 
L’abandonament d’aquests excrements en espais comuns no només és un inconvenient visual o 
olfactiu, sinó que també és un problema de salut pública, a causa de l’existència de paràsits en els 
propis excrements. El principal grup de risc són els nins petits, que poden resultar infectats per 
menjar amb les mans brutes de terra o per objectes contaminats pels excrements canins abandonats. 
També hi ha altres grups de risc, com són les dones embarassades, la gent gran, els pacients 
sotmesos a certs tractaments oncològics, etc., sent tots ells víctimes fàcils d’aquests paràsits que 
poden viure durant molt de temps en el medi. 
 
A més d’aquests riscs sanitaris, n’existeixen d’altres, com són les trepitjades accidentals de les 
femtes per part dels vianants o el mal aspecte que donen a les zones del municipi. 
 
A la legislació vigent al municipi d’Artà trobam: “Als nuclis urbans està prohibit deixar els 
excrements dels animals de companyia a les vies i espais públics o privats de concurrència pública. 
Els propietaris dels animals o les persones que els condueixin són responsables de l’eliminació 
correcta d’aquestes deposicions i les hauran de recollir i dipositar en els contenidors adequats. En 
cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat sancionaran el propietari 
o la persona que condueixi l’animal” (article 11 de l’Ordenança municipal reguladora de la 
convivència, defensa i protecció animal en l’entorn humà de 2012). 
 
La no recollida dels excrements està considerada com a una infracció lleu i pot arribar a suposar una 
multa de 30 a 300 euros (article 81, de l’Ordenança municipal de neteja, deixalles i residu sòlids 
urbans del municipi d’Artà de 2008). La manera per sancionar l’infractor és que un agent presenciï 
in situ aquestes situacions, un escenari molt poc habitual i amb escasses probabilitats d’èxit. 
 
En data 12 de setembre de 2014, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord d’aprovar la signatura 
del contracte del servei per a la implantació del projecte per reduir els excrements dels animals a les 
vies públiques d’Artà, mitjançant el procediment de contracte menor, per un import de 10.300 € 
més l’IVA. D’aquest contracte, només se’n va realitzar, i pagar, la fase de la viabilitat econòmica 
del projecte, però es va deixar sense efecte el contracte segons l’acord de la Junta de Govern Local 
pres en la sessió de dia 2 de setembre de 2015. Amb aquest acord es deixaren d’aplicar les fases 
pendents del contracte, que eren les d’elaboració a través del suport tècnic per a la implementació i 
una campanya d’informació i sensibilització. 
 
Per tal de contribuir a donar una solució al problema, el 16 de novembre de 2016 el grup d’UIA va 
presentar aquesta mateixa moció al plenari amb l’objectiu de fer feina i poder resoldre aquestes 
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indegudes accions, però, encara que l’Equip de Govern va reconèixer que era un problema real, no 
va estar d’acord amb els acords que plantejàvem i no es va aprovar. 
 
Per tot això exposat, el grup municipal d’UIA proposa adoptar els següents 
 
ACORDS: 
 
1. Instar l’Equip de Govern a iniciar una campanya de conscienciació i sensibilitat dirigida als 
propietaris de cans en relació a l’abandonament d’excrements al carrer. 
 
2. Instar l’Equip de Govern a engegar un cens municipal d’animals a Artà i posar en funcionament 
un sistema de detecció d’excrements mitjançant la identificació genètica.>> 
 
La portaveu d’AA, Sra. Comas, diu que comparteix la part de la preocupació d’aquest problema. 
Explica que no es va continuar amb aquest contracte perquè, llegint l’informe, es posen de manifest 
una sèrie de problemes damunt la taula que actualment no estan resolts, problemes de caire jurídic, 
de personal, de litigis futurs de propietaris de cans, etc. Diu que, seguint les recomanacions del 
Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears, es revisarà l’ordenança vigent, ja que la Policia 
Local diu que no és prou clara per poder-la aplicar; comenta que s’està treballant en la redacció de 
l’ordenança. També explica que el cost inicial d’aquesta feina s’apuja a uns 80.000 €. Finalment, 
demana a UIA, Equip de Govern de la legislatura anterior, per què no varen posar en marxa aquesta 
feina que ara demanen. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que fa molt de temps que insisteix en què les ordenances s’han 
de fer complir i que s’han de tenir els mitjans per fer-les complir. També diu que, per tots és sabut, 
quines zones són conflictives en relació a aquest tema; i opina que, solucionar-ho, seria tan fàcil 
com posar vigilància en aquestes zones. També diu que es necessiten papereres per depositar els 
excrements. 
 
El batle demana retirar el punt 2 de la part dispositiva o el vot per separat de cada un dels temes de 
la part dispositiva. 
 
La regidora d’UIA, Sra. Santandreu, diu que, si l’informe es considera obsolet, veuria bé fer un altre 
informe sobre aquest tema. Diu que s’ha parlat de la modificació de l’ordenança, que tenen un 
informe del Col·legi de Veterinaris, que l’han passat abans del Ple i que la portaveu d’AA no ha 
llegit complet. 
Finalment, diu que admeten el vot per separat dels punts de la part dispositiva. 
 
Seguidament, es vota el punt número 1 i els reunits acorden, per 12 vots a favor (PSOE, PI, UIA i 
PP) i 1 vot en contra (AA), instar l’Equip de Govern a iniciar una campanya de conscienciació i 
sensibilitat dirigida als propietaris de cans en relació a l’abandonament d’excrements al carrer. 
 
A continuació, es vota el punt número 2, el qual, per 5 vots a favor (UIA) i 8 vots en contra (PSOE, 
PI, AA i PP), no resulta aprovat per manca de quòrum en la votació. 
 
7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA relativa a la 
correcció de la senyalització de la Ma-15 
 
El regidor d’UIA, Sr. Arnandis, explica la moció, que, copiada literalment, diu: 
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<<Una vegada més la ciutadania ha estat l’encarregada de posar en evidència les deficiències que 
en matèria d’infraestructures pateix la nostra població.  
 
Així va ser quan, al número 983 de la revista Bellpuig, publicada el 21 de juliol de 2017, un veí o 
veïna va denunciar que la carretera Ma-15, a la rotonda d’entrada des de Capdepera, desvia el 
trànsit que va en direcció Palma cap a Artà, tenint l’alternativa de la Ma-4040, que el conduiria pel 
terme de Son Servera.  
 
Aquesta darrera opció ens sembla la més plausible, ja que no transita per l’interior de cap nucli de 
població, com sí és el cas de la Ma-15 que transcorre pel bell mig d’Artà. 
 
En aquesta legislatura, Unió d’Independents d’Artà ja va presentar una moció al mes de setembre de 
2016 amb la qual s’instava la Direcció Insular de Carreteres del Consell de Mallorca a desenvolupar 
mesures de seguretat vial en el pas de la Ma-15 per dins de la nostra població i que, 
desgraciadament, s’ha cobrat la vida de diversos veïns nostres. 
 
Amb aquest recordatori volem evidenciar, de nou, la perillositat que suposa el pas de les carreteres 
importants per dintre dels nuclis poblacionals, sobretot, havent-hi, com és el cas, alternatives més 
segures. Així com el compromís d’UIA, i entenem que de totes les formacions polítiques 
municipals, de vetlar per la seguretat de tots els conciutadans i conciutadanes. 
 
Un altre fet que tothom ha patit i denunciat és l’insuportable tràfec de vehicles que el nostre poble 
suporta els mesos de temporada mitja i alta. Consideram que aquesta inadequada senyalització 
contribueix de manera involuntària a aquest fet, que només aporta al nostre municipi un esperem 
perillós i nociu índex d’emissions de CO2. 
 
Per totes les raons aquí exposades, Unió d’Independents d’Artà considera que una primera mesura 
pal·liativa dels efectes que té el desviament del trànsit en direcció a Palma per la carretera Ma-15, 
és aquest 
 
ACORD: 
 
Sol·licitar a la Direcció Insular de Carreteres del Departament de Territori i Infraestructures del 
Consell de Mallorca la correcció senyalística de la Ma-15 a la rotonda d’entrada al municipi des de 
Capdepera, dirigint el trànsit rodat en direcció Manacor—Palma per la Ma-4040, de manera que 
s’alliberi el nostre poble d’una càrrega de trànsit rodat excessiva, perillosa i contaminant.>> 
 
El portaveu del PI, Sr. Gili, opina que és una moció complicada perquè té pros i contres. Diu que 
dubta que es pugui canviar la senyalística de la rotonda. Diu que mesures com aquestes poden fer 
que venguin menys persones al municipi. Diu que votarà en contra de la moció; opina que no és 
oportú el canvi del senyal. 
 
El batle diu que poden entendre el sentit de la moció, però diu que no està segur que la gent utilitzi 
aqueta via per anar a Palma, sinó per venir cap a Artà. Diu que no té clar que sigui una mesura que 
agradi a la majoria de la ciutadania. Finalment, diu que s’abstendran en la votació. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, explica com funciona el tema de les rotondes; diu que el canvi de la 
senyalística provocaria molts embulls per a la gent que utilitza el GPS i podria provocar accidents. 
Diu que poden demanar una ronda des del km 65,700 de la Ma-15 fins al km 69, i, així la gent que 
no vulgui entrar a Artà, no entrarà. Finalment, diu que votarà en contra de la moció. 
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La portaveu d’AA, Sra. Comas, diu que votarà a favor de la moció; opina que la ronda seria pitjor 
solució. 
 
El regidor d’UIA, Sr. Arnandis, diu que avui en dia els GPS donen moltes opcions; opina el mateix 
que ha explicat la portaveu d’AA, que la creació de la ronda seria una pitjor solució. Diu que el 
problema no està en els que volen venir a Artà, perquè aquesta gent ve, el problema és la gent que 
no vol venir a Artà. 
 
Seguidament, els reunits acorden, per 6 vots a favor (UIA i AA), 3 abstencions (PSOE) i 4 vots en 
contra (PI i PP), sol·licitar a la Direcció Insular de Carreteres del Departament de Territori i 
Infraestructures del Consell de Mallorca la correcció senyalística de la Ma-15 a la rotonda d’entrada 
al municipi des de Capdepera, dirigint el trànsit rodat en direcció Manacor—Palma per la Ma-4040, 
de manera que s’alliberi el nostre poble d’una càrrega de trànsit rodat excessiva, perillosa i 
contaminant. 
 
 
8. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’UIA i AA de suport 
a l’Obra Cultural Balear 
 
El regidor d’UIA, Sr. Arnandis, agraeix als membres de l’Obra Cultural Balear per assistir a la 
sessió i  a la portaveu d’AA, Sra. Comas, per haver-se adherit a la moció. A continuació, explica la 
moció, que, copiada literalment, diu: 
 
<<Com cada any des de 1987, coincidint amb els dies previs a la Diada de Mallorca, l’Obra Cultura 
Balear celebra la Nit de la Cultura i lliura els Premis 31 de Desembre. Enguany l’OCB ha volgut 
reconèixer, entre d’altres, la tasca de dues manacorines: la cantant Joana Gomila, amb el Premi 
Bartomeu Rosselló-Pòrcel, i la filòloga Maria Magdalena Gelabert, amb el Premi Aina Moll i 
Marquès.  
 
Per a aquesta 31a edició, l’entitat cultural ha volgut reconèixer també Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, 
presidents de l’ANC i Òmnium i empresonats des de fa gairebé dos mesos. Ho fa amb el Premi 
Gabriel Alomar per haver obert vies àmplies de coneixement i difusió de la cultura catalana en tota 
la seva extensió, mitjançant l’organització exemplar de les més grans mobilitzacions populars en 
favor del dret de decidir amb el pacifisme i no-violència com a model irrenunciable d’actuació.  
 
Davant la concessió d’aquest Premi Gabriel Alomar, la resposta del Partit Popular, mitjançant la 
portaveu del seu grup parlamentari Marga Prohens, ha estat criticar contundentment aquesta decisió 
i demanar la retirada de les subvencions del Govern, del Consell i de Cort a l’entitat.  
 
Per  aquests motius, Unió d’Independents d’Artà i Alternativa per Artà presenten al Ple, per a la 
seva aprovació, la següent 
 
PROPOSTA D’ACORD: 

 
1. Reconèixer l’encert de l’entitat en la tria dels guardonats i felicitar totes les persones i entitats 
premiades en aquesta edició 31a dels Premis 31 de Desembre. 

 
2. Valorar la tasca de l’Obra Cultural Balear durant més de mig segle en la defensa dels eixos bàsics 
de llengua, cultura i país i també, i especialment, a la delegació artanenca de l’OCB.>> 
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La regidora del PI, Sra. Sureda, diu que no té res a dir, que cada entitat atorga els premis a qui troba 
oportú. Opina que l’Obra Cultural Balear fa una feina molt valuosa en defensa de la llengua. Diu 
que, com que no tenen res a dir, entra en el joc polític de la Sra. Prohens el que ella faci en relació 
amb aquest tema. Així mateix, demana el vot separat dels punts de la part dispositiva. 
 
La regidora del PSOE, Sra. Ginard, diu que reconeix la feina de l’Obra Cultural Balear i que sempre 
s’ha ajudat i reconegut la seva tasca. Comenta que cadascú premia qui vol i opina que s’ha de 
valorar la seva tasca. Presenta una esmena al punt 1 de la part dispositiva, en el sentit que, en lloc de  
posar reconèixer, es posi respectar l’entitat. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que tots tenen dret a defensar les seves creences i dona 
l’enhorabona als guardonats. Finalment, diu que votarà en contra de la moció. 
 
La portaveu d’AA, Sra. Comas, en relació a l’esmena presentada pel PSOE, diu que aprovar-la 
suposarà descafeïnar la moció, que es canvia el sentit original de la moció. Opina que, si s’aprova 
l’esmena, la moció no serà la que es. 
 
La regidora del PSOE, Sra. Ginard, diu que ella creia que la moció era per premiar l’OCB. 
 
El regidor d’UIA, Sr. Arnandis, diu que es premia la tasca que fan les associacions i també la feina 
d’aquestes persones. Diu que accepta votar per separat els punts de la part dispositiva. 
 
Seguidament, es vota el punt número 1 i els reunits acorden, per 6 vots a favor (UIA i AA), 1 vot en 
contra (PP) i 6 abstencions (PSOE i PI), reconèixer l’encert de l’entitat en la tria dels guardonats i 
felicitar totes les persones i entitats premiades en aquesta edició 31a dels Premis 31 de Desembre. 
 
A continuació, es vota el punt número 2 i els reunits acorden, per 12 vots a favor (UIA, AA, PSOE i 
PI) i 1 abstenció (PP), valorar la tasca de l’Obra Cultural Balear durant més de mig segle en la 
defensa dels eixos bàsics de llengua, cultura i país i també, i especialment, a la delegació artanenca 
de l’OCB. 
 
 
9. Aprovació, si s’escau, de l’expedient extrajudicial de crèdit 1/2018 
 
El portaveu d’El PI, Sr. Gili, explica la proposta, que, copiada literalment, diu: 
 
<<Davant la presentació de factures en el departament pendents d’aplicació. 

 
Atès l’informe d’Intervenció de data 12/01/2018, on consta que, en aplicació de l’article 60.2 del 
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, el reconeixement d’obligacions corresponents a exercicis 
anteriors que, per qualsevol causa, no ho haguessin estat en aquell a què corresponien, és competència 
del Ple de la corporació, i que en aquest cas concret és possible la seva realització. 

 
De conformitat amb el que s’exposa, propòs al Ple de la corporació que adopti els següents 
 
ACORDS: 

 
1. Aprovar el reconeixement dels crèdits per un import total de 154.403,07 €,  i que figuren a la 
relació annexa a la qual es remet. 
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2. Aplicar, amb càrrec al pressupost de l’exercici de 2018, els crèdits corresponents, i amb càrrec a 
les partides respectives.>>  
 
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, diu que, a través del registre de factures, han detectat que no totes 
les factures estan presentades a partir de dia 29 de desembre. Diu que hi ha factures presentades 
dins 2017 i que no tenen consignació pressupostària en la partida. Opina que la situació no és la 
desitjable. Fa constar que la quantitat va ser inferior en l’exercici de 2017. Explica que, en 
l’aprovació dels pressupostos, UIA ja va dir que la partida de festes resultaria insuficient, i és el que 
ha succeït. Mostra la seva disconformitat amb què la manca de previsió i de gestió del pressupost la 
carreguen al superàvit, ja que els lleven la possibilitat de fer obres amb càrrec a les sostenibles. No 
obstant això, diu que opinen que els proveïdors han de cobrar i que, per tot això, s’abstendran en la 
votació. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que està totalment d’acord amb el que ha dit el portaveu d’UIA. 
 
El portaveu d’El PI, Sr. Gili, comenta que la quantitat d’aquest expedient és bastant ridícula. Opina 
que els dos darrers equips de govern han fet una bona feina en matèria pressupostària; s’ha abaixat 
en 10.000.000,00 € les obligacions de l’Ajuntament. Opina que s’han de donar l’enhorabona per la 
salut econòmica de l’Ajuntament. 
 
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, diu que en l’exercici de 2012 l’expedient extrajudicial s’apujava 
a la quantitat d’1.500.000 € i opina que s’ha fet un gran esforç per reduir aqueixa quantitat. Els 
preocupa, diu el Sr. Alzamora, que es torni a una tendència ascendent, un increment del 25 %. 
Finalment, diu que no controlar el pressupost i gastar més pot donar lloc a tornar a la situació 
d’anys anteriors. 
 
Seguidament, els reunits acorden, per 7 vots a favor (PSOE, PI i AA), 5 vots en contra (UIA) i 1 
abstenció (PP): 
 
1. Aprovar el reconeixement dels crèdits per un import total de 154.403,07 €,  i que figuren a la 
relació annexa a la qual es remet. 

 
2. Aplicar, amb càrrec al pressupost de l’exercici de 2018, els crèdits corresponents, i amb càrrec a 
les partides respectives. 
 
 
10. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit 1/2018 
 
El portaveu d’El PI, Sr. Gili, explica la proposta, que, copiada literalment, diu: 
 
<<En relació amb l’expedient relatiu a la concessió del suplement de crèdit finançat amb càrrec al 
romanent líquid de tresoreria, emet la següent proposta de resolució, de conformitat amb l’establert 
en l’article 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, amb base als següents 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer. Davant l’existència de despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent, per les 
quals el crèdit consignat en el vigent pressupost de la corporació és insuficient i no ampliable, i atès 
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que es disposa de romanent líquid de tresoreria segons els estats financers i comptables resultants de 
la liquidació dels dos exercicis anteriors, per la Batlia es va proposar la concessió d’un suplement 
de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria. 

 
Segon. Amb data 11 de gener de 2018, es va emetre un informe de Secretaria sobre la legislació 
aplicable i el procediment a seguir. 

 
Tercer. Amb data 12 de gener de 2018, es va emetre l’informe d’avaluació del compliment 
d’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de intervenció, amb què s’informava 
favorablement la proposta de Batlia. 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La legislació aplicable a l’assumpte és la següent:  

 
- Els articles 169, 170, 172 i 177 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
- Els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I, 
del títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de 
pressupostos. 
- Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
- L’article 16.2 del Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat per Reial decret 
1463/2007, de 2 de novembre. 
- El Reglament (UE) Núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, 
relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea (SEC-10). 
- L’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
- L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de pressupostos de 
les entitats locals. 
- L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
- L’article 28.j de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern. 
 
Es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació aplicable, per la qual 
cosa és procedent la seva aprovació inicial pel Ple, de conformitat amb el que es disposa en l’article 
177.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 2/2004, de 
5 de març, i en l’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local. 

 
Per això, de conformitat amb l’establert en l’article 175 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, qui subscriu eleva la següent  
 
PROPOSTA D’ACORD: 
 
1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2018 del pressupost en vigor, en 
la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent de tresoreria resultant de la 
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liquidació de l’exercici anterior, tal com segueix a l’annex que s’acompanya. Finançar aquesta 
modificació amb càrrec al romanent de tresoreria de l’exercici anterior, en els termes següents: 
 
Altes en concepte d’ingressos 

Aplicació econòmica 
Descripció Euros 

    

01  870 00 
Romanent de tresoreria per despeses 
generals 154.403,07 

      TOTAL D’INGRESSOS 154.403,07  
 
A més, queda acreditat l’acompliment dels requisits que estableix l’article 37.2, apartats a i b, del 
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos, que són 
els següents: 
 
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a 
exercicis posteriors. 
b) La inexistència en l’estat de despeses del pressupost de crèdit suficient destinat a aquesta finalitat 
específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la vinculació jurídica. 
 
2. Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci inserit en el BOIB, pel termini de quinze 
dies, durant els quals les persones interessades podran examinar-lo i presentar reclamacions davant 
el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no es 
presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes per resoldre-les.>> 
 
El portaveu d’UIA, Sr. Alzamora, diu que hi votaran en contra pels mateixos motius que al punt 
anterior. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que s’abstendrà en la votació, 
 
A continuació, els reunits acorden, per 7 vots a favor (PSOE, PI i AA), 5 vots en contra (UIA) i 1 
abstenció (PP): 
 
1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2018 del pressupost en vigor, en 
la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent de tresoreria resultant de la 
liquidació de l’exercici anterior, tal com segueix a l’annex que s’acompanya. Finançar aquesta 
modificació amb càrrec al romanent de tresoreria de l’exercici anterior, en els termes següents: 
 
Altes en concepte d’ingressos 

Aplicació econòmica 
Descripció Euros 

    

01  870 00 
Romanent de tresoreria per despeses 
generals 154.403,07 

      TOTAL D’INGRESSOS 154.403,07  
 
A més, queda acreditat l’acompliment dels requisits que estableix l’article 37.2, apartats a i b, del 
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos, que són 
els següents: 
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a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a 
exercicis posteriors. 
b) La inexistència en l’estat de despeses del pressupost de crèdit suficient destinat a aquesta finalitat 
específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la vinculació jurídica. 
 
2. Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci inserit en el BOIB, pel termini de quinze 
dies, durant els quals les persones interessades podran examinar-lo i presentar reclamacions davant 
el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no es 
presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes per resoldre-les. 

 
 
11. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de novembre i desembre 
de 2017 
 
A continuació, es dona compte de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de novembre i 
desembre de 2017. 
 
Seguidament, els reunits, per assentiment unànime, es donen per assabentats. 
 
 
12. Precs i preguntes 
 
La secretària informa que UIA i el PP han presentat escrits de precs i preguntes, els quals es 
llegeixen  a continuació. 
 
PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA UIA 
 
Precs 
 
- Per tercer any consecutiu, els regidors de la corporació no han estat convidats a assistir a la Gala 
de l’Esport. Després dels dos primers, el regidor d’Esports ens va dir que, a l’edició següent, ens 
convidaria, tot i dir-nos que era un acte públic i obert per a tothom. Però és un acte organitzat 
directament per l’Ajuntament, en el qual la institució reconeix, en nom de tots, els mèrits esportius. 
En la tercera edició, el regidor tampoc no els ha convidat. Demanam que, a la darrera edició 
d’aquesta legislatura, sigui el batle, com a representant de tots els regidors de la corporació, qui 
convidi els regidors. 
 
Resposta: Ho intentarem. 
 
- Volem fer un públic reconeixement als organitzadors de les festes de Nadal, Cap d’Any i Reis per 
la gran actuació, especialment a la Colònia, on mai abans hi havia hagut tanta participació. Ens 
congratulam i esperam que aquest sigui un dels propòsits d’any nou. 
 
Resposta: Ens hi sumam. 
 
- Així mateix, volem felicitar l’equip del Teatre Municipal d’Artà per l’organització del “Mini 
Teatre”, una sèrie de representacions teatrals amb espectadors damunt l’escenari, a les quals 
encoratjam els ciutadans i ciutadanes a participar-hi. 
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Resposta: Ens hi sumam. 
 
Hisenda 
 
- 2017 ha acabat. Hem anat demanant a cada plenari quan es faria la nova liquidació per l’ocupació 
de la via pública de les obres del carrer de Montferrutx de la Colònia. En el darrer plenari ens 
diguéreu que no teníeu notícies sobre aquesta obra. Han passat més de dos mesos i mig. I esperam 
que, com a mínim per la pregunta, us informeu. Està feta ja la liquidació de l’ocupació de la via 
pública d’aquesta obra? Per quin import? S’ha pagat? 
 
Resposta: La liquidació és 18.261 € i està pagada. 
 
- Ens poden informar de quina ha estat la quantitat liquidada i cobrada per sancions de trànsit al 
2017-2016-2015? 
 
Resposta: 2017: 36.180 €, cobrats 36.140;  
                2016: 27.211,67 €, tots cobrats; i 
                2015: 31.523,62 €, tots cobrats. 
 
Infraestructures 
 
- El mobiliari urbà, especialment el del carrer de Ciutat, està en un estat deplorable, tant de neteja 
com de manteniment. Ens diguéreu que llevaríeu tot el mobiliari i l’adaptaríeu a les noves 
necessitats del carrer. Ha acabat l’any. Quan es farà? És que no hi havia pressupost al 2017? De 
quina partida es farà aquesta actuació al 2018? 
 
Resposta: Durant primer quadrimestre, en acabar la plaça. El pressupost de 2017 no es va gastar en 
això. Del pressupost de 2018, encara no ho tenim definit. 
 
- El 2017 férem diverses vegades aquesta pregunta: en data 20 de març la DG d’Energia i Canvi 
Climàtic demanava a l’Ajuntament quin era l’interès real per fer-hi arribar la instal·lació del gas 
natural. Demana que s’expliqui si l’arribada de gas natural és una qüestió que hagi suscitat interès 
per part de la ciutadania o sectors econòmics. Ens diguéreu que us havíeu posat en contacte amb la 
DG d’Energia, ja que era necessària aquesta informació. Us digueren que sí i que seríem dels 
primers municipis. També se’ls va posar en contacte amb l’Associació Empresarial i que farien una 
enquesta web per detectar l’interès. En quina situació es troba aquesta feina? 
 

Resposta: L’Associació Empresarial em va contestar el següent: “Hem demanat als associats el 
tema en qüestió i la gran majoria han respost que, personalment, hi estarien interessats, però que, 
professionalment, no hi veuen gaires avantatges. L’enquesta no la vàrem fer.  
 
D’altra banda, em vaig reunir amb el Sr. Joan Groizart i em va dir que es publicarien les bases de 
concurrència per publicar la proposta que han elaborat per dur el gas natural a tota Mallorca i que 
les empreses poguessin fer les seves ofertes. Dins la proposta de concurrència hi havia l’arribada del 
gas natural a tots el municipis de Mallorca. 
 
Urbanisme 
 
- L’any passat ens vàreu dir que no es podrien donar llicències a Betlem i Sant Pere, ja que es tracta 
d’urbanitzacions sense clavegueram. En quina situació es troba la dotació de serveis en aquestes 
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urbanitzacions? 
 
Resposta: Hem acabat l’exposició pública de modificació puntual de normes per ampliar la 
depuradora i hi ha hagut una al·legació, que estam mirant. 
  
Medi ambient 
 
- En data 19 de desembre de 2017, l’empresa GRAM va fer entrega de l’auditoria de l’empresa de 
recollida de residus i neteja viària. A quines conclusions arriba? Ens en podeu fer arribar una còpia?  
 
Resposta: Sí, evidentment. 
 
- S’han rebut calendaris per a la prevenció d’incendis per a la seva exhibició de part de la 
Conselleria de Medi Ambient. Ja s’ha estudiat la seva ubicació? Des de quan estan disponibles?  
 
Resposta: Sembla que varen arribar mitja dotzena de calendaris en data 19 de gener, registrats en 
relació a un tècnic que estava de baixa laboral. S’han distribuït i em consta que n’hi ha a l’edifici 
municipal de Can Solivelles. 
 
Interior 
 
- Al plenari de novembre de 2016, l’Equip de Govern ens va mostrar les meravelles del PAM (Pla 
d’acció municipal), amb un índex d’acompliment de compromís amb la ciutadania, nivells 
d’acompliment del pacte de govern, etc. Què va costar el PAM? Quines actuacions s’han fet al llarg 
de 2017? Quines es faran al 2018? 

 
Resposta: Va costar 12.995,40 €. No sé si el PAM és una meravella o no, però sí li puc dir que crec 
que és la primera vegada en tota la democràcia d’Artà que un equip de govern sotmet a exposició 
pública i a participació el seu pla de feina. Ho hem fet amb més o manco eficàcia, us haurà agradat 
més o manco com ho hem fet i, pel comentari, crec que manco, però hem començat un camí que, 
esper, els futurs equips de govern segueixin. 
 
Al 2016 férem les assemblees obertes per explicar les actuacions fetes dins el 2016 i les que faríem 
dins el 2017, dins el desembre i la participació fou molt poca perquè hi ha festes i la gent vol 
participar de les diferents festes que hi ha. Decidírem fer-les després de Sant Antoni. Per tant, dins 
la primera quinzena de febrer farem les assemblees per presentar el que s’ha fet dins el 2017 i el que 
es preveu dins el 2018. Acabarem de fer-ho dins aquests dies i després us farem arribar l’estat 
d’execució del PAM i les accions de cara a 2018. De tota manera, el document és públic i es pot 
saber inicialment quines actuacions es tenen previstes per al 2018. Confii ser més explícit al plenari 
del mes de febrer i dir-li-ho amb més precisió.  

 
Esports 
 
- Que en tenguem constància, el Consell Municipal de l’Esport s’ha reunit una sola vegada. Teniu 
prevista alguna reunió del Consell per a aquest any 2018? 

 
Resposta: El CM de l’Esport no és una eina per fer el seguiment diari de les incidències a les 
instal·lacions, tal com ha passat altres anys. Plantejam convocar-lo quan hi hagi realment contingut 
i recursos per a fer-lo funcional i útil. Actualment, amb la incorporació del tècnic d’esports, això 
serà possible, per aquest motiu hi estam fent feina i es convocarà en breu. 
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Promoció econòmica 
 
- El Conveni amb l’Associació Empresarial, pel qual se li atorguen 70.000 euros, només parla de 
col·laborar amb diverses actuacions amb l’Ajuntament. Quines feines concretes està realitzant 
l’Associació Empresarial amb aquesta assignació econòmica? 

 
Resposta: Enguany el Conveni està signat fins dia 30 de juny i per 35.000 euros, us pas la còpia per 
correu electrònic, on es detallen les obligacions de cada part. En la clàusula setena es detalla 
l’obligació econòmica principal, que és la gestió de personal suficient per a aquestes tasques. Cal 
remarcar també que tota despesa que es liquida es justifica documentalment, sigui amb factura o 
amb despeses de personal, per tant el Conveni és de màxims, si no es fes la despesa ni s’invertís en 
el Conveni tampoc no es pagaria. 
 
- “Thinking Artà” ha estat una campanya molt bona i estau molt satisfets de la seva repercussió, 
segons ens féreu saber. Qui s’ha fet càrrec de les despeses d’aquesta campanya? Quina ha estat la 
repercussió econòmica? 

 
Resposta: L’Ajuntament. Us hem passat per correu electrònic el contracte per a la vostra 
informació. 
En relació a l’impacte mediàtic i econòmic, aquesta és la gran qüestió de tota campanya, quin és el 
retorn econòmic efectiu en pujada de vendes i l’impacte en visibilitat en mitjans de comunicació i 
valorar també econòmicament aquest impacte. 
 
En relació a la informació sobre la pujada de vendes, estam fent feina en l’eina que ens ho ha de 
permetre; la targeta ciutadana i turística ens ha de permetre obtenir aquestes dades, estudiar-les i 
prendre decisions, per això ja hem començat la feina i hem pogut aconseguir, a través d’una 
subvenció, una persona que es dediqui plenament a aquest projecte durant set mesos. 
 
En relació a l’impacte en publicitat en mitjans de comunicació, no hem fet l’estudi, però puc dir que 
és la campanya, almanco una de les campanyes que més ressò ha tengut, més minuts de ràdio i 
televisió, més notícies a diaris i digitals i un volum important de comentaris a les xarxes socials, el 
cost que hem pagat és molt inferior al que hauríem hagut de pagar comprant tots aquests espais. 
 
Cultura 
 
- Quines passes s’han fet per a la ubicació i l’exposició de les escultures propietat de l’Ajuntament, 
que des del mes de maig de 2017 anam demanant?  
 
Resposta: Hem anat a revisar com es troben: de les tres que hi ha, només dues es poden posar. Ara 
mirarem a quins llocs les posam. 
 
- De part de la Direcció Insular de Cultura del mateix departament del Consell de Mallorca, s’han 
rebut 2 cartells publicitaris del Circuit d’Arts Escèniques a Mallorca. Ja s’ha estudiat la seva 
ubicació? 
 
Resposta: Sí, es posaran al panell del Teatre. 
 
- Ens podeu informar de l’organització dels Premis Honors i Distincions 2018 del Consell de 
Mallorca? 
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Resposta: Bé, sobre l’organització hauríeu de xerrar amb el Consell que, com molt bé deis, són els 
organitzadors. 

 
Educació 
 
- El passat mes de juliol, en una conversa informal, la regidora d’Educació ens va fer saber la 
intenció d’iniciar els tràmits per constituir el Consell Escolar Municipal, procés sobre el qual se’ns 
mantindria informats. A l’octubre ens vàreu dir que la constitució seria en breu. En quin estat es 
troba la seva constitució?  

 
Resposta: El batle i jo mateixa vàrem tenir una reunió amb els tècnics de la casa i ens varen 
transmetre la seva preocupació per la creació del Consell Escolar com a tal, sobretot perquè, una 
vegada que anys enrere es va intentar, es convertiren en reunions on les escoles feien una carta als 
reis a l’Ajuntament i no interactuaven amb iniciatives pròpies i, si tenien algun problema, es reunien 
independentment amb el batle. Per tant, ens estam estudiant la manera de poder fer-ho. Som els 
primers que ens agradaria tenir-ho, però ho volem fer bé. 
 
- Quines actuacions s’estan fent i es pensen fer a les instal·lacions del centre educatiu de la Colònia 
de Sant Pere, de les quals no hem estat informats? Com pot ser que la tècnica d’educació de 
l’Ajuntament d’Artà no n’estigués assabentada? Qui més no ha estat informat? 

 
Resposta: Ja es va anunciar amb l’aprovació del PAM al plenari de juliol de 2016, que faríem 
passes per aconseguir una possible ampliació de l’escola de la Colònia de Sant Pere, concretament, 
a l’actuació 40, que diu textualment: 

 
<<Ampliació de l’escola de la Colònia Sant Pere: 
Descripció: farem els contactes amb la Conselleria d’Ensenyament per al creixement de l’escola 
perquè els infants no hagin de marxar de la Colònia per estudiar.>> 
 
De tota manera, he xerrat amb la tècnica d’educació i m’ha dit que ningú s’ha posat en contacte 
amb ella. Per tant, la meva pregunta és: com sap vostè que la tècnica d’educació no ha estat 
informada? 
 
Dit això, a petició de l’Equip Directiu del CEIP Rosa dels Vents i de l’AMIPA Rosa dels Vents, 
vàrem fer una reunió en el mes de juny de 2017 on es va plantejar la possibilitat d’ampliació. La 
Conselleria ho ha estudiat i diu que hi ha possibilitats per fer unes obres, que encara s’han de pactar 
tant amb Ajuntament com amb l’Equip Directiu, i poder ampliar aquesta escola. Les obres es 
plantegen de cara a 2019. 

  
- El 30 de juny de 2017 acaba el contracte per serveis educatius oferts a l’escoleta d’Artà i de la 
Colònia de Sant Pere. L’octubre de 2017 presentàrem una moció per internalitzar els serveis 
educatius i hi votàreu en contra argumentant que l’Equip de Govern estudiaria altres vies. Dos 
mesos després i a 5 mesos vista, quines passes s’han fet per iniciar el procés d’aquestes “altres 
vies”?  

 
Resposta: S’està estudiant la nova llei de contractes a veure com afectaria al nou contracte i també 
s’han tret els plecs anteriors per començar a fer-hi feina. 
 
Colònia de Sant Pere 
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- Al plenari d’octubre férem un prec demanant la neteja del solar annex al CEIP Rosa dels Vents de 
la Colònia de Sant Pere. Ens contestàreu que no se n’havia fet cap. Quines accions s’han fet? 
Quines es pensen fer? 

 
Resposta: No s’ha fet encara. 

 
- La Colònia pateix un trist estat d’abandonament des d’abans de Nadal. UIA ho va fer públic a 
través de les xarxes socials i alguns conciutadans ho han “denunciat” al Bellpuig. Ens referim a 
senyals tomats, bancs del passeig tomats i moguts, voreres rompudes per les arrels d’arbres, etc. 
N’és conscient l’Ajuntament, tan preocupat per la imatge que dona el nostre municipi, d’aquests 
fets? S’ha pensat actuar? Quan? 

 
Resposta: Sí, en som conscients i estam fent feina per millorar aquesta imatge d’abandonament que 
diuen vostès. Quan? Cada dia. 
 
 
PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL PP 
 
Preguntes 
 
1. Ens poden dir qui avisa de fugues d’aigua, baixes, etc., que hi ha al nostre municipi? 
 
Resposta: Es fa per detecció pròpia del nostre personal i per la ciutadania a través de telèfon o a 
través de l’app. 
 
2. La nostra preocupació és que volem un poble polit i acollidor, i que la feina es fa molt poc a poc: 
 
a) Moltes plaques dels noms dels carrers del nostre municipi estan espenyades o en mal estat de 
conservació.  
b) Herbes, clots i excrements d’animals als carrers del nostre municipi.  
c) Encara queden bastantes barreres arquitectòniques per eliminar. Pinten passos de vianants sense 
rebaixar les voravies, per exemple.  
d) Embelliment de parcs i jardins, com per exemple la plaça del Collet, abans hi havia roses i ara fa 
llàstima.  
e) El nostre grup creu que seria útil un estudi, ja que en fan tants, sobre grifons, fonts, fontetes, 
bombes o manxetes d’aigua, com la de la plaça de l’Aigua, terrat de l’edifici de Protecció Civil. 
 
3. Ens poden fer una valoració de les recents festes del nostre municipi: 
 
a) Respecte a les festes de Nadal i Cap d’Any tant a Artà com a la Colònia de Sant Pere. 
 
Resposta: L’any que ve haurem de dur els ous a Santa Clara, perquè ens ajudi amb el temps. Llevat 
d’això, els actes programats es varen dur amb normalitat i creim que l’aposta per crear actes 
familiars i alguns específics per a joves va tenir molt bona acceptació. A la Colònia, amb el temps, 
vàrem tenir una mica més de sort i els actes programats es varen dur a terme amb tota normalitat i 
amb gran èxit d’afluència. 
 
b) Respecte a l’arriba dels Reis.  
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Resposta: Varen arribar, varen dur regals per a tots aquells i aquelles que havien estat bon nins al 
2017 i també alguna bossa de carbó. Llevat d’això, a Artà la principal novetat va ser la festa abans 
de les carrosses dels Reis i el nou recorregut amb motiu de les obres que hi ha a la plaça del 
Conqueridor. Comentaris, n’hi ha per a tots els gustos, però les valoracions que es varen fer varen 
ser molt positives i a l’espera de poder repetir de cara a l’any que ve, cosa que s’haurà de decidir 
amb la comissió que s’encarrega de les carrosses. 
 
c) Respecte a Sant Antoni, tema del botellón, bregues..., quines incidències hi va haver? 

 
Resposta: Entenc que la campanya que es va fer va ser molt bona, sobretot perquè es va intentar i 
posar en valor el que és la festa. De tota manera, crec que el que no es pot esperar és que, amb un 
any, tenguem els resultats que volem. Allò important és unificar esforços, implicar tothom i tenir 
molt clar quins són els objectius que es volen aconseguir. Tot i això, a les comissions informatives 
vaig informar que, segons l’informe de la Policia Local, hi va haver dos comes etílics, un dia 16 i un 
dia 17, i que la Policia va haver d’intervenir en dues petites baralles. Per la resta, no hi ha res a 
destacar, han estat unes festes tranquil·les. 
 
d) Quants de foguerons hi va haver a Artà? I al 2015 i 2016?  

 
Resposta: Any 2018 a Artà: 46 foguerons 

Any 2017 a Artà: 47 foguerons   
Any 2016 a Artà: 50 foguerons 

  Any 2015 a Artà: 47 foguerons 
 
e) Quants de foguerons a la Colònia de Sant Pere? I al 2015 i al 2016?  

 
Resposta:  Any 2018 a la Colònia: 21 foguerons 

Any 2017 a la Colònia: 32 foguerons 
Any 2016 a la Colònia: 32 foguerons 
Any 2015 a la Colònia: 28 foguerons 

 
f) Alguna incidència a la cavalcada de Sant Antoni a Artà? I a la Colònia de Sant Pere? 

 
Resposta: No em consta cap incidència, llevat d’un coma etílic a Artà. 
 
4. Ens podrien dir on són o on estan dipositats les vorades (bordillos) de pedra picada que, a causa 
de les darreres obres, s’han llevat o substituïts? 
 
Resposta: Estan dipositats al magatzem de la Brigada i, a mida que es necessiten, s’hi duen. 
  
5. Sabem i veiem que canvien senyals o en posen de nous, quan canvien les direccions dels carrers 
o fan places d’aparcament. Demanam per a quan el canvi de senyals vells, obsolets i en mal estat?  
 
Resposta: Hi estam treballant i, a mi, m’agradaria que prest puguem veure els resultats per tots 
esperats. 
 
[Tot seguit, el portaveu del PP, Sr. Lliteras, retira la pregunta següent: 
 
“6. El nostre grup creu convenient que es mirin els reductors de velocitat del carrer de Santa 
Margalida, cantonada amb Montserrat Blanes i Ramon Llull, i que ens diguin si no es poden evitar 
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fent ziga-zaga, de fet es fa amb el consegüent perill per a vianants i ciclistes. Prendran o pensen 
prendre alguna mesura sobre això, en cas que tenguin constància o estiguin assabentats d’aquesta 
situació?”] 
 
7. Demanam a l’Equip de Govern que es torni a repassar el carrer de Ciutat, ja que hi torna haver 
llambordes desferrades i més ara que es fan obres als voltants de la plaça del Conqueridor. 
 
Resposta: D’acord. 
 
Com van aquestes obres? Quan acabaran? Han rebut alguna queixa per aquestes? 
 
Resposta: Les obres van a bon ritme i entenem que acabaran en termini. I no tenc constància de cap 
queixa més enllà d’alguna dificultat puntual per accedir a l’Escola de Música, al Club de la Tercera 
Edat o al mercat cobert.  
 
Aprofitant aquest punt, quina valoració ens poden donar o dir respecte a l’impacte d’aquestes obres 
al mercat municipal de cada dimarts i sobre el repartiment o la ubicació dels llocs que ocupen els 
qui venen a fer plaça. 
 
Resposta: Evidentment hi ha hagut molèsties i les obres han repercutit en el mercat dels dimarts. De 
tota manera, entenem que tant les dates triades com la ubicació del mercat a la Gran Via han 
facilitat una mica tot aquest procés. 
 
8. Ens poden dir si al nostre municipi s’instal·larà una gran superfície comercial? Aquesta era la 
pregunta que férem al Ple de novembre. Ens varen contestar que no. Era cert, era una campanya de 
màrqueting o de propaganda de cara al Nadal; ens poden dir què ha costat a l’Ajuntament? I quin 
impacte mediàtic ha tengut? 
 
Resposta: Primer, cal corregir que la campanya no era només de cara al Nadal; és l’inici d’una tasca 
contínua de promoció del comerç local. Us hem passat per correu electrònic el contracte per a la 
vostra informació. En relació a l’impacte mediàtic, aquesta és la gran qüestió de tota campanya, 
quin és el retorn econòmic efectiu en pujada de vendes i l’impacte en visibilitat en mitjans de 
comunicació i valorar també econòmicament aquest impacte. En relació a la informació sobre la 
pujada de vendes, estam fent feina amb l’eina que ens ho ha de permetre, la targeta ciutadana i 
turística ens ha de permetre obtenir aquestes dades, estudiar-les i prendre decisions; per a això, ja 
hem començat la feina i hem pogut aconseguir, a través de una subvenció, una persona que es 
dediqui plenament a aquest projecte durant set mesos. 
 
En relació a l’impacte en publicitat en mitjans de comunicació, no hem fet l’estudi, però puc dir que 
és la campanya, o almanco una de les campanyes, que més ressò ha tengut, més minuts de ràdio i 
televisió, més notícies a diaris i digitals i un volum important de comentaris a les xarxes socials; el 
cost que hem pagat és molt inferior al que haguéssim hagut de pagar comprant tots aquests espais. 
 
9. En quin punt o situació es troba la nova ubicació del Punt Verd d’Artà? I el futur punt verd de la 
Colònia de Sant Pere? 
 
Resposta: Quant al d’Artà, en breu comanarem el projecte. I, quant al de la Colònia, estam pendents 
d’acabar la modificació de normes de la depuradora i després començarà aquesta. 
 
10. Per a quan responsabilitats sobre la indemnització del Conveni de Poliesportiu de la Colònia de 
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Sant Pere? 
 
Resposta: A la pròxima Junta de Portaveus en xerrarem i prendrem les accions que entre tots 
decidirem. 
 
11. Tornarem a tenir helicòpter de l’Ibanat a les Cases de Betlem? 
 
Resposta: No depèn de nosaltres, però li he de comentar que, personalment, vaig fer aquesta 
proposta a la Conselleria d’Interior en base a una noticia que va sortir al Diario de Mallorca. 
 
12. Quantes famílies o unitats familiars reben ajudes socials o econòmiques de l’Ajuntament? I 
quina mitjana d’edat tenen aquestes famílies? 
 
Resposta: S’han atès 754 persones al 2017 (418 dones i 336 homes). S’han treballat 611 expedients. 
Per grups d’edat: 0-15 anys, 31 %; 16-65 anys, 46 %; més de 65 anys, 15 %; i un 8 %, edat no 
definida.  L’àrea de Serveis Socials està enllestint la memòria de Pla de prestacions bàsiques i, en 
tenir-la, us la passarem.  
 
13. Ens poden dir si a les diferents escoles del nostre municipi tenen constància de problemàtica 
social? 
 
Resposta: Sí. L’àrea social treballa coordinadament amb les escoles i l’Institut d’Artà. Hi ha 
reunions setmanals (educador i suport psicosocial). 
 
14. A dia d’avui, ens poden dir si les quantitats recaptades per IBI, tant urbà com rústic, són les 
mateixes que es varen preveure al pressupost de 2017? Quina diferència hi ha? 
 
Resposta: IBI rústic: drets reconeguts nets: 45.593,35 € (cobrat: 41.882,87 € - diferència: 
3.710,78 €). 
IBI urbà: drets reconeguts nets: 4.259.652,58 € (cobrat: 3.870.862,91 € - diferència: 388.789,67 €). 
M’agradaria remarcar dues coses: d’una banda, l’alt grau de cobrament amb un servei que feim de 
manera directa amb personal propi, la qual cosa ens du un estalvi molt important per a 
l’Ajuntament; i, d’una altra banda, que damunt el pendent de cobrament, s’hi segueix fent feina. 
 
16. Per acabar, ens poden donar una valoració respecte a les sentències del judici contra l’antic 
arquitecte municipal i del judici sobre les murades de Sant Salvador? 
 
[A continuació, el portaveu del PP retira la pregunta següent: 
 
“Pensen recórrer-les?”] 
 
Quin cost han tengut fins ara? 
 
Resposta: 5.445 €. 
 
 
Acords 
 
1. Acordar, per unanimitat, essent tretze el nombre legal de membres del consistori i tretze els 
assistents, aprovar l’acta de la sessió de 27 de novembre de 2017. 
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2. Acordar, per unanimitat: 
2.1. Aprovar l’inventari de béns de la corporació en els mateixos termes que ha estat confeccionat. 
2.2. Remetre’n una còpia al delegat del Govern a la província, en acompliment del que disposa 
l’article 86 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions 
locals en matèria de règim local, i l’article 17 i següents del Reglament de béns dels ens locals. 
 
3. Acordar, per 6 vots a favor (PSOE i PI) i 7 abstencions (UIA, AA i PP): 
3.1. Aprovar l’expedient de modificació del contracte de serveis de recollida i transport de residus 
generats al terme municipal d’Artà i de serveis de neteja viària, consistent en modificar la taula 
prevista de dedicació a la retirada de la vegetació espontània que creix a les voravies, de manera que 
el resultat sigui el següent: 
Nucli 
urbà 

Jornades 
en 
èpoques de 
màx. 
proliferaci
ó 
 

Jornades 
en 
èpoques de 
mín. 
proliferaci
ó 
 

Cost 
jornada 
amb 
equips 
manuals 
 

Subtotal DG i BI IVA Total 
 

Nuclis 
costaners 
 

222,18 € 83,32 € 65,64 € 20.052,76 € 1.704,48 
€ 

2.175,72 
€ 

23.932,97 € 
 

Artà 
nucli 
urbà 
 

233,17 € 87,44 € 65,64 € 21.045,07 € 1.788,83 
€ 

2.283,39 
€ 

25.117,29 € 
 

Total 455,35 € 170,76 €  41.097,82 € 3.493,32 
€ 

4.459,11 
€ 

49.050,25 € 
 

3.2. Autoritzar i disposar la despesa de 43.322,46 euros, amb càrrec al pressupost general vigent, 
que implica aquesta modificació contractual, el qual és el resultat de la diferència entre l’estipulat al 
contracte d’origen per aquest concepte, que suposava 5.727,79 €, i el que es vol dur a terme, amb un 
pressupost total de 49.050,25 €. 
3.3. Notificar a la UTE Urban Serveis, adjudicatària del contracte, aquesta resolució i citar-la per 
formalitzar la modificació del contracte. 
 
4. Acordar, per unanimitat: 
4.1. Comunicar al Servei de Salut de la Conselleria de Salut de les Illes Balears la voluntat de 
l’Ajuntament d’Artà de posar a la seva disposició els terrenys ubicats a la part sud de la finca 
resultant del projecte de reparcel·lació de la parcel·la 317 del polígon 12 del municipi d’Artà, 
perquè es dugui a terme la redacció i l’aprovació del projecte d’obres corresponent per a la 
construcció del nou centre de salut d’Artà, sense perjudici de la necessitat d’instrumentar, 
posteriorment, la cessió de la titularitat dels terrenys o l’atorgament del títol habilitant per executar 
les obres de l’equipament. 
4.2. Trametre aquest acord al Servei de Salut de la Conselleria de Salut de les Illes Balears. 
 
6. Acordar, per 12 vots a favor (PSOE, PI, UIA i PP) i 1 vot en contra (AA), instar l’Equip de 
Govern a iniciar una campanya de conscienciació i sensibilitat dirigida als propietaris de cans en 
relació a l’abandonament d’excrements al carrer. 
 
7. Acordar, per 6 vots a favor (UIA i AA), 3 abstencions (PSOE) i 4 vots en contra (PI i PP), 
sol·licitar a la Direcció Insular de Carreteres del Departament de Territori i Infraestructures del 
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Consell de Mallorca la correcció senyalística de la Ma-15 a la rotonda d’entrada al municipi des de 
Capdepera, dirigint el trànsit rodat en direcció Manacor—Palma per la Ma-4040, de manera que 
s’alliberi el nostre poble d’una càrrega de trànsit rodat excessiva, perillosa i contaminant. 
 
8. Acordar: 
8.1. Acordar, per 6 vots a favor (UIA i AA), 1 vot en contra (PP) i 6 abstencions (PSOE i PI), 
reconèixer l’encert de l’entitat en la tria dels guardonats i felicitar totes les persones i entitats 
premiades en aquesta edició 31a dels Premis 31 de Desembre. 
8.2. Acordar, per 12 vots a favor (UIA, AA, PSOE i PI) i 1 abstenció (PP), valorar la tasca de 
l’Obra Cultural Balear durant més de mig segle en la defensa dels eixos bàsics de llengua, cultura i 
país i també, i especialment, a la delegació artanenca de l’OCB. 
 
9. Acordar, per 7 vots a favor (PSOE, PI i AA), 5 vots en contra (UIA) i 1 abstenció (PP): 
9.1. Aprovar el reconeixement dels crèdits per un import total de 154.403,07 €,  i que figuren a la 
relació annexa a la qual es remet. 
9.2. Aplicar, amb càrrec al pressupost de l’exercici de 2018, els crèdits corresponents, i amb càrrec 
a les partides respectives. 
 
10. Acordar, per 7 vots a favor (PSOE, PI i AA), 5 vots en contra (UIA) i 1 abstenció (PP): 
10.1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2018 del pressupost en vigor, 
en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent de tresoreria resultant de la 
liquidació de l’exercici anterior, tal com segueix a l’annex que s’acompanya. Finançar aquesta 
modificació amb càrrec al romanent de tresoreria de l’exercici anterior, en els termes següents: 
Altes en concepte d’ingressos 

Aplicació econòmica 
Descripció Euros 

    

01  870 00 
Romanent de tresoreria per despeses 
generals 154.403,07 

      TOTAL D’INGRESSOS 154.403,07  
A més, queda acreditat l’acompliment dels requisits que estableix l’article 37.2, apartats a i b, del 
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos, que són 
els següents: 
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a 
exercicis posteriors. 
b) La inexistència en l’estat de despeses del pressupost de crèdit suficient destinat a aquesta finalitat 
específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la vinculació jurídica. 
10.2. Exposar aquest expedient al públic mitjançant un anunci inserit en el BOIB, pel termini de 
quinze dies, durant els quals les persones interessades podran examinar-lo i presentar reclamacions 
davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no es 
presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes per resoldre-les. 
 
 
El batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària       Vist i plau 

El batle 
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