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

ordinari
26 d’octubre de 2020
18 hores
sala de sessions de l’Ajuntament d’Artà

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

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

Sílvia Ripoll Genovart,

secretària accidental

Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 24 de febrer de 2020.
2. Aprovació, si s’escau, dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que han de regir l’adjudicació, en funció de diversos criteris, del contracte de gestió dels
serveis de promoció de productes de la marca D’Artà i del servei d’informació turística de les
oficines de l’Estació del Tren i ses Païsses, subjecte a regulació harmonitzada, tramitació ordinària.
3. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 1, reguladora de l’impost sobre
béns immobles.
4. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 2, reguladora de l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica.
5. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 7, reguladora de la taxa per
recollida, transferència, transport i tractament dels residus sòlids urbans.
6. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 9, reguladora de la taxa per retirada
de vehicles abandonats o estacionats defectuosament a la via pública.
7. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 12, reguladora de la taxa per
expedició de documents administratius.
8. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 14, reguladora de la taxa per
l’obertura de rases en terrenys d’ús públic i remoció de paviment.
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9. 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 d’estacionament de la via pública per aparcament
exclusiu.
10. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 16, reguladora de la taxa per la
instal·lació i lloguer de taules i cadires en terrenys d’ús públic.
11. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 18, reguladora de la taxa per
l’ocupació de la via pública amb mercaderies, maquinàries, materials de la construcció i altres
instal·lacions anàlogues.
12. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 21, reguladora de la taxa per
subministrament municipal d’aigua.
13. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 23, reguladora de la taxa per
serveis culturals, turístics i de publicitat.
14. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 24, reguladora de la taxa pel
servei de la Residència de Persones Majors.
15. Aprovació, si s’escau, de l’aprovació inicial de l’Ordenança núm. 43, reguladora de la taxa per a
la realització d’activitats organitzades per l’àrea de Joventut.
16. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit per transferència de crèdit
núm. 15/2020 .
17. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de setembre de 2020.
18. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 24 de febrer de 2020
Ningú té res a dir.
Tot seguit, els reunits acorden, per 12 vots a favor (PSOE, PI, AA, UIA i PP), aprovar l’acta de la
sessió de 24 de febrer de 2020.
2. Aprovació, si s’escau, dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que han de regir l’adjudicació, en funció de diversos criteris , del contracte de gestió
dels serveis de promoció de productes de la marca D’Artà i del servei d’informació turística
de les oficines de l’Estació del Tren i ses Païsses, subjecte a regulació harmonitzada,
tramitació ordinària
La regidora d’El Pi, la Sra. Sureda, explica que hi ha algunes coses dels plecs que es poden millorar
i pensa que és millor deixar-ho ara damunt la taula i dur-ho el mes que ve al plenari i, perquè no es
vegi afectat el termini d’inici del possible contracte, es podria fer per tramitació urgent.
3. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 1, reguladora de l’impost
sobre béns immobles
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La proposta transcrita diu:
<<En relació a l’Ordenança núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles, atès l’informe de
Secretaria sobre el procediment a seguir i la legislació aplicable, i atès que s’ha seguit la tramitació
establerta legalment, es proposa al Ple que adopti els següents
ACORDS:
1. Modificar l’article 11è d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“Article 11è. Pagament fraccionat
Els contribuents podran sol·licitar a l’Ajuntament el pagament fraccionat, el qual serà trimestralment.
Els requisits que han de concórrer en el sol·licitant per poder-se acollir al sistema fraccionat de
pagament són:
- S’ha d’emplenar una sol·licitud entre l’1 de gener i el 15 de febrer de l’any en curs de què es tracti.
- L’acolliment al sistema fraccionat de pagament es prorrogarà automàticament per a l’exercici
següent, sempre que l’interessat no manifesti la seva renúncia expressa i no tengui deutes pendents de
pagament en període executiu.
- Si el sol·licitant incorregués en l’impagament de qualsevol càrrec del sistema fraccionat de pagament,
aquest restarà sense cap efecte.
- El sistema fraccionat de pagament no suposa cap alteració dels terminis per exercir els recursos ni
qualsevol altre aspecte de la gestió tributària, que se seguirà regint per la seva normativa específica.”
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 2021 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 han de ser resolts per la corporació. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en el termini esmentat, s’ha de considerar aprovada definitivament sense la necessitat
d’acord exprés del Ple.”>>
3

El regidor d’Hisenda, Sr. Rocha, explica que l’únic que es fa és delimitar el termini de sol·licitud
perquè sigui més àgil a efectes administratius.
Tot seguit, i com que ningú té res a dir, els reunits acorden, per 12 vots a favor (PSOE, PI, AA, UIA
i PP):
1. Modificar l’article 11è d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“Article 11è. Pagament fraccionat
Els contribuents podran sol·licitar a l’Ajuntament el pagament fraccionat, el qual serà trimestralment.
Els requisits que han de concórrer en el sol·licitant per poder-se acollir al sistema fraccionat de
pagament són:
- S’ha d’emplenar una sol·licitud entre l’1 de gener i el 15 de febrer de l’any en curs de què es tracti.
- L’acolliment al sistema fraccionat de pagament es prorrogarà automàticament per a l’exercici
següent, sempre que l’interessat no manifesti la seva renúncia expressa i no tengui deutes pendents de
pagament en període executiu.
- Si el sol·licitant incorregués en l’impagament de qualsevol càrrec del sistema fraccionat de pagament,
aquest restarà sense cap efecte.
- El sistema fraccionat de pagament no suposa cap alteració dels terminis per exercir els recursos ni
qualsevol altre aspecte de la gestió tributària, que se seguirà regint per la seva normativa específica.”
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 2021 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 han de ser resolts per la corporació. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en el termini esmentat, s’ha de considerar aprovada definitivament sense la necessitat
d’acord exprés del Ple.”
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4. Aprovació, si ‘escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 2, reguladora de l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica
La proposta transcrita diu:
<<En relació a l’Ordenança núm. 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, atès
l’informe de Secretaria sobre el procediment a seguir i la legislació aplicable, i atès que s’ha seguit
la tramitació establerta legalment, es proposa al Ple que adopti els següents
ACORDS:
1. Modificar l’article 4.3 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“3. S’estableix una bonificació del 75 % de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles amb
motor 100 % elèctric o dotats de motor que utilitzi biocombustibles o gas natural.”
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 2021 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 han de ser resolts per la corporació. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en el termini esmentat, s’ha de considerar aprovada definitivament sense la necessitat
d’acord exprés del Ple.>>
El regidor d’Hisenda, Sr. Rocha, explica que l’única cosa que s’afegeix és el tipus de combustible:
gas natural.
UIA manifesta que hi està d’acord.
El regidor del PP, Sr. Lliteras, opina que els vehicles que van amb gas natural són d’una gama alta i
no creu que necessitin bonificacions, perquè qui els compra té un poder adquisitiu alt.
Tot seguit, els reunits acorden, per 11 vots a favor (PSOE, PI, AA i UIA) i 1 abstenció (PP):
1. Modificar l’article 4.3 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“3. S’estableix una bonificació del 75 % de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles amb
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motor 100 % elèctric o dotats de motor que utilitzi biocombustibles o gas natural.”
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 2021 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 han de ser resolts per la corporació. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en el termini esmentat, s’ha de considerar aprovada definitivament sense la necessitat
d’acord exprés del Ple.
5. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 7, reguladora de la taxa per
recollida, transferència, transport i tractament dels residus sòlids urbans
La proposta transcrita diu:
<<En relació a l’Ordenança núm. 7, reguladora de la taxa per recollida, transferència, transport i
tractament dels residus sòlids urbans, atès l’informe de Secretaria sobre el procediment a seguir i la
legislació aplicable, i atès que s’ha seguit la tramitació establerta legalment, es proposa al Ple que
adopti els següents
ACORDS:
1. Modificar l’article 6.4.b d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“b) Per ser admeses al programa ITR, les persones interessades han d’estar al corrent de pagament
de la taxa per recollida, transferència, transport i tractament dels residus sòlids, han de sol·licitar-ne
l’adhesió, mitjançant l’imprès de compromís, abans del 31 de gener de l’any en curs i han
d’acceptar les condicions següents: [...]”
2. Modificar l’article 9.1 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“Article 9è. Pagament fraccionat
1. Les persones contribuents poden sol·licitar el pagament fraccionat, que sempre ha de ser
trimestral. A aquest efecte, la persona interessada l’ha de sol·licitar expressament a l’Ajuntament
entre l’1 de gener i el 15 de febrer de l’any en curs.
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[...]”
3. 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 2021 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.”
4. 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 han de ser resolts per la corporació. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en el termini esmentat, s’ha de considerar aprovada definitivament sense la necessitat
d’acord exprés del Ple.>>
El regidor d’Hisenda, Sr. Rocha, explica que només es modifica el termini per agilitat
administrativa.
Tothom manifesta que hi està d’acord.
A continuació, els reunits acorden, per 12 vots a favor (PSOE, PI, AA, UIA i PP):
1. Modificar l’article 6.4.b d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“b) Per ser admeses al programa ITR, les persones interessades han d’estar al corrent de pagament
de la taxa per recollida, transferència, transport i tractament dels residus sòlids, han de sol·licitar-ne
l’adhesió, mitjançant l’imprès de compromís, abans del 31 de gener de l’any en curs i han
d’acceptar les condicions següents: [...]”
2. Modificar l’article 9.1 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“Article 9è. Pagament fraccionat
1. Les persones contribuents poden sol·licitar el pagament fraccionat, que sempre ha de ser
trimestral. A aquest efecte, la persona interessada l’ha de sol·licitar expressament a l’Ajuntament
entre l’1 de gener i el 15 de febrer de l’any en curs.
[...]”
3. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera
següent:
“Disposició final
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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 2021 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.”
4. 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 han de ser resolts per la corporació. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en el termini esmentat, s’ha de considerar aprovada definitivament sense la necessitat
d’acord exprés del Ple.
6. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 9, reguladora de la taxa per
retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament a la via pública
La proposta transcrita diu:
<<En relació a l’Ordenança núm. 9, reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o
estacionats defectuosament a la via pública, atès l’informe de Secretaria sobre el procediment a
seguir i la legislació aplicable, i atès que s’ha seguit la tramitació establerta legalment, es proposa al
Ple que adopti els següents
ACORDS:
1. Modificar l’article 5è d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“Article 5è. Tarifes
5.1. Tarifa diària
a) Turismes fins a 1.600 kg de MMA, motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i altres
vehicles de característiques anàlogues:
Servei

Artà

Colònia de Sant Pere

Servei diürn:
- Per retirada i transport de cada vehicle
- Per dipòsit i custòdia del vehicle

144,60 €
6,17 €

167,59 €
6,17 €

Servei nocturn o en festiu:
- Per retirada i transport de cada vehicle
- Per dipòsit i custòdia del vehicle

167,59 €
6,17 €

209,49 €
6,17 €

b) Turismes de MMA superior a 1.600 kg i furgons de fins a 3.500 kg de MMA:
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Servei

Artà

Colònia de Sant Pere

Servei diürn:
- Per retirada i transport de cada vehicle
- Per dipòsit i custòdia del vehicle

173,51 €
12,35 €

201,10 €
12,35 €

Servei nocturn o en festiu:
- Per retirada i transport de cada vehicle
- Per dipòsit i custòdia del vehicle

216,90 €
12,35 €

251,39 €
12,35 €

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 a vehicles: 40 €
- Recollida de turisme declarat residu sòlid urbà: 80 €
- Recollida de 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 2021 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 han de ser resolts per la corporació. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en el termini esmentat, s’ha de considerar aprovada definitivament sense la necessitat
d’acord exprés del Ple.>>
El regidor d’Hisenda, Sr. Rocha, explica que és una adequació al preu que ens cobra l’empresa que
desenvolupa aquesta tasca.
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, opina que està bé que es faci abonar als infractors la despesa que
suposa aquesta feina, però que seria més desitjable que l’Ajuntament mateix ho fes pels seus propis
mitjans.
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El portaveu de PP, Sr. Lliteras, veu que hi ha un augment de la tarifa que respon al cost de la grua.
Creu que, potser, si la nostra grua estàs operativa, això seria més econòmic.
Tot seguit, els reunits acorden, per 11 vots a favor (PSOE, PI, AA i UIA) i 1 abstenció (PP):
1. Modificar l’article 5è d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“Article 5è. Tarifes
5.1. Tarifa diària
a) Turismes fins a 1.600 kg de MMA, motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i altres
vehicles de característiques anàlogues:
Servei

Artà

Colònia de Sant Pere

Servei diürn:
- Per retirada i transport de cada vehicle
- Per dipòsit i custòdia del vehicle

144,60 €
6,17 €

167,59 €
6,17 €

Servei nocturn o en festiu:
- Per retirada i transport de cada vehicle
- Per dipòsit i custòdia del vehicle

167,59 €
6,17 €

209,49 €
6,17 €

b) Turismes de MMA superior a 1.600 kg i furgons de fins a 3.500 kg de MMA:
Servei

Artà

Colònia de Sant Pere

Servei diürn:
- Per retirada i transport de cada vehicle
- Per dipòsit i custòdia del vehicle

173,51 €
12,35 €

201,10 €
12,35 €

Servei nocturn o en festiu:
- Per retirada i transport de cada vehicle
- Per dipòsit i custòdia del vehicle

216,90 €
12,35 €

251,39 €
12,35 €

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 a vehicles: 40 €
- Recollida de turisme declarat residu sòlid urbà: 80 €
- Recollida de ciclomotor declarat residu sòlid urbà: 40 €”
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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 2021 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 han de ser resolts per la corporació. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en el termini esmentat, s’ha de considerar aprovada definitivament sense la necessitat
d’acord exprés del Ple.
7. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 12, reguladora de la taxa per
expedició de documents administratius
La proposta transcrita diu:
<<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
atès que s’ha seguit la tramitació establerta legalment, es proposa al Ple que adopti els següents
ACORDS:
1. Modificar l’article 7.2 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 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,
projectes d’urbanització 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 a les llicències urbanístiques de modificacions d’obres que disposin de llicència no caducada,
la tarifa es fixa en dos trams:
· si la modificació no implica un augment de pressupost, s’ha de prendre com a base el pressupost
total modificat i la tarifa es fixa en l’1 per mil del pressupost de l’obra, amb un mínim de 53,80 €; i
· si la modificació implica un augment de pressupost, a la tarifa anterior s’ha d’addicionar el 2 per
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mil de la quantitat en què s’augmenti el pressupost de l’obra.
- En les sol·licituds de pròrrogues de llicències urbanístiques que suposin la realització d’obres, s’ha
de prendre com a base imposable el cost real de l’obra o instal·lació pendent d’execució, certificat
per la direcció de l’obra, i la tarifa es fixa en el 2 per mil del pressupost de l’obra, amb un mínim de
117,60 €.
- Per llicències d’ocupació o de primera utilització, 70,56 €. Quan la llicència es refereixi a obres
que incloguin una pluralitat d’habitatges, locals o unitats d’allotjament turístiques, la tarifa s’ha
d’incrementar en la quantitat de 35,28 € per cada habitatge, local o unitat d’allotjament addicional.
- Per projectes de segregació, agrupació, parcel·lació o divisió, 189,30 €.
- Per pla parcial, projecte de compensació, projecte d’urbanització, projecte de reparcel·lació,
estudis de detall a instància de part, projectes de dotació de serveis, 265,00 € per ha o fracció.
- 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 €.
- Per 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 €.”
2. Modificar l’article 7.3 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“7.3. Epígraf tercer. Altres documents relatius a serveis d’urbanisme:
- Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis: 97,82 €
- Per cada expedició de certificació sol·licitada a instància de part, inclosos certificats
d’aprofitament urbanístic: 70,56 €
- Per cada expedient de concessió d’instal·lació de rètols i mostres: 22,76 €
- Per expedició de còpies de plànols, per unitat: 12,12 €
- Els expedients que, d’acord amb la legislació, hagin de sotmetre’s a un període d’informació
pública s’han de fer càrrec de les despeses que es derivin d’inserir un anunci en el BOIB o en el
BOE i/o uns dels diaris de l’illa.”
3. 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 2021 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.”
4. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i audiència de les
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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 han de ser resolts per la corporació. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en el termini esmentat, s’ha de considerar aprovada definitivament sense la necessitat
d’acord exprés del Ple.>>
El regidor d’Hisenda, Sr. Rocha, explica que es tracta d’una modificació en el text a petició dels
tècnics d’Urbanisme.
Tot seguit, els reunits acorden, per 11 vots a favor (PSOE, PI, AA i UIA) i 1 abstenció (PP):
1. Modificar l’article 7.2 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 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,
projectes d’urbanització 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 a les llicències urbanístiques de modificacions d’obres que disposin de llicència no caducada,
la tarifa es fixa en dos trams:
· si la modificació no implica un augment de pressupost, s’ha de prendre com a base el pressupost
total modificat i la tarifa es fixa en l’1 per mil del pressupost de l’obra, amb un mínim de 53,80 €; i
· si la modificació implica un augment de pressupost, a la tarifa anterior s’ha d’addicionar el 2 per
mil de la quantitat en què s’augmenti el pressupost de l’obra.
- En les sol·licituds de pròrrogues de llicències urbanístiques que suposin la realització d’obres, s’ha
de prendre com a base imposable el cost real de l’obra o instal·lació pendent d’execució, certificat
per la direcció de l’obra, i la tarifa es fixa en el 2 per mil del pressupost de l’obra, amb un mínim de
117,60 €.
- Per llicències d’ocupació o de primera utilització, 70,56 €. Quan la llicència es refereixi a obres
que incloguin una pluralitat d’habitatges, locals o unitats d’allotjament turístiques, la tarifa s’ha
d’incrementar en la quantitat de 35,28 € per cada habitatge, local o unitat d’allotjament addicional.
- Per projectes de segregació, agrupació, parcel·lació o divisió, 189,30 €.
- Per pla parcial, projecte de compensació, projecte d’urbanització, projecte de reparcel·lació,
estudis de detall a instància de part, projectes de dotació de serveis, 265,00 € per ha o fracció.
- 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 €.
13

- Per 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 €.”
2. Modificar l’article 7.3 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“7.3. Epígraf tercer. Altres documents relatius a serveis d’urbanisme:
- Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis: 97,82 €
- Per cada expedició de certificació sol·licitada a instància de part, inclosos certificats
d’aprofitament urbanístic: 70,56 €
- Per cada expedient de concessió d’instal·lació de rètols i mostres: 22,76 €
- Per expedició de còpies de plànols, per unitat: 12,12 €
- Els expedients que, d’acord amb la legislació, hagin de sotmetre’s a un període d’informació
pública s’han de fer càrrec de les despeses que es derivin d’inserir un anunci en el BOIB o en el
BOE i/o uns dels diaris de l’illa.”
3. 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 2021 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.”
4. 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 han de ser resolts per la corporació. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en el termini esmentat, s’ha de considerar aprovada definitivament sense la necessitat
d’acord exprés del Ple.
8. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 14, reguladora de la taxa per
l’obertura de rases en terrenys d’ús públic i remoció de paviment
La proposta transcrita diu:
<<En relació a l’Ordenança núm. 14, reguladora de la taxa per l’obertura de rases en terrenys d’ús
públic i remoció de paviment, atès l’informe de Secretaria sobre el procediment a seguir i la
legislació aplicable, i atès que s’ha seguit la tramitació establerta legalment, es proposa al Ple que
adopti els següents
ACORDS:
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1. Eliminar el punt 6 de l’article 4 d’aquesta Ordenança.
2. Afegir l’article 4 bis, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“Article 4 bis. Restabliment del domini públic
1. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial per l’obertura de sondatges o rases en terrenys
d’ús públic comporti la destrucció o el deteriorament de paviments, voravies, parets o qualsevol altre
element de domini públic local, la persona beneficiària, a més del pagament de la taxa regulada en
aquesta Ordenança, està obligada a la reparació, la reconstrucció i el restabliment de la seva situació
inicial.
2. El restabliment s’ha d’efectuar amb el mateix tipus de material destruït i s’han de preveure en el
projecte tècnic corresponent amb detall de les actuacions previstes i el seu pressupost.
En els supòsits que s’autoritzi l’execució d’una síquia en la totalitat del traçat longitudinal d’un carrer,
la persona interessada resta obligada a dur a terme les reparacions corresponents de l’asfalt i paviment
per la meitat de l’amplària del carrer, agafada des de l’eix central i per tota la longitud objecte de la
síquia.
Si l’objecte de la síquia és l’eix central del carrer, la persona interessada està obligada a restaurar
l’asfalt per la totalitat de la via.
En els supòsits d’execució de síquies per a escomeses de serveis, la persona interessada resta obligat a
restaurar l’asfalt i el paviment en una amplària d’1 metre per cada banda agafada des de l’eix central de
la síquia que té sentit perpendicular a la via pública.
3. El restabliment s’ha de dur a terme de forma immediata una vegada executades les conduccions i a
plena satisfacció dels serveis municipals, que n’han d’emetre l’informe corresponent al respecte.
4. Per garantir el compliment d’aquesta obligació, la persona beneficiària ha de constituir una fiança
per l’import i les condicions que es determinen en l’article 6 d’aquesta Ordenança. En cas
d’incompliment, i amb el requeriment previ per escrit a la persona beneficiària, l’Ajuntament estarà
facultat per realitzar-ne l’execució subsidiària a costa de la fiança dipositada.
5. En el cas d’execució subsidiària, si el cost de restabliment definitiu és superior a la fiança dipositada,
l’Ajuntament ha d’emetre la liquidació corresponent per l’excés d’aquest cost de restabliment.
6. Si els danys són irreparables, l’Ajuntament ha de ser indemnitzat per una quantia igual al valor dels
béns destruïts o l’import del deteriorament dels danyats.
7. L’Ajuntament no pot condonar totalment ni parcialment les indemnitzacions i el reintegrament a què
es refereix aquest apartat.
8. Prèviament a la pavimentació d’una via pública per part de l’Ajuntament, se n’ha d’informar les
companyies concessionàries dels serveis públics de comunicacions, electricitat, gas i la resta de
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persones físiques i jurídiques afectades per canalitzacions o pals de sosteniment, perquè adeqüin les
seves instal·lacions. Si un cop acabades les obres de pavimentació, aquestes es veuen afectades per
l’obertura de sondatges o rases en un termini de cinc anys, les persones sol·licitants hauran d’abonar
les taxes indicades en l’article 6 amb un recàrrec del 200 per 100.”
3. Afegir els apartats 2 i 3 a l’article 6, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“Article 6. Quota tributària i import de la fiança
1. La quantia de la taxa s’ha de calcular d’acord amb els conceptes i els imports que es determinen a
continuació:
Concepte
Mínim per llicència
Primer metre lineal
Metres restants

Euros
50,07
61,99
30,12

2. L’import de la taxa és independent del reintegrament del cost total de les despeses de
reconstrucció o reparació respectives.
3. La quantia de la fiança que la persona beneficiària ha de prestar per restablir el domini públic
s’ha de fixar en base al preu d’execució material del restabliment previst en el pressupost del
projecte tècnic presentat, d’acord amb el que disposa l’article 4 bis, apartat 2, d’aquesta
Ordenança.”
4. Modificar l’article 7.1, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“Article 7. Acreditació
1. La taxa i la constitució de fiança de restabliment del domini públic s’ha d’acreditar quan s’iniciï
l’aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió
de la llicència, si aquesta fou sol·licitada.”
5. Afegir els apartats 4 i 5 a l’article 9, 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.
2. Quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a l’aprofitament especial, s’ha de presentar,
degudament emplenat, l’imprès d’autoliquidació de la taxa. Alternativament, poden presentar-se en
el servei municipal competent els elements de la declaració a fi que el personal municipal
competent presti l’assistència necessària per determinar el deute.
3. S’ha d’expedir un abonaré a la persona interessada per tal que pugui satisfer la quota en aquell
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moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.
4. La persona sol·licitant està obligada a dipositar la fiança que respongui al restabliment del domini
públic afectat. Aquesta fiança s’ha de dipositar prèviament a la concessió de la llicència i el seu
import ha de ser el que disposa l’article 6 d’aquesta Ordenança.
5. Si el restabliment del domini públic és informat favorablement pels serveis tècnics municipals, la
fiança s’ha de mantenir durant el termini d’un any en garantia de l’execució correcta de la reposició
i, transcorregut aquest termini, s’ha de retornar a la persona beneficiària amb l’informe favorable
previ del servei municipal corresponent.”
6. 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 2021 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.”
7. 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 han de ser resolts per la corporació. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en el termini esmentat, s’ha de considerar aprovada definitivament sense la necessitat
d’acord exprés del Ple.>>
El regidor d’Hisenda, Sr. Rocha, explica que el que es vol aconseguir és que els promotors d’obres
que afectin les vies públiques deixin el carrer tal com estava abans de fer-hi les obres.
UIA no té res a dir.
El portaveu de PP, Sr. Lliteras, demana si ara els particulars que obrin una rasa davant ca seva
hauran d’arreglar tot el carrer, perquè així no hi està gaire d’acord.
El batle respon que no és així, que només hauran d’arreglar un metre, i que això ja estava previst a
l’Ordenança que ara es modifica.
Tot seguit, els reunits acorden, per 11 vots a favor (PSOE, PI, AA i UIA) i 1 abstenció (PP):
1. Eliminar el punt 6 de l’article 4 d’aquesta Ordenança.
2. Afegir l’article 4 bis, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“Article 4 bis. Restabliment del domini públic
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1. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial per l’obertura de sondatges o rases en terrenys
d’ús públic comporti la destrucció o el deteriorament de paviments, voravies, parets o qualsevol altre
element de domini públic local, la persona beneficiària, a més del pagament de la taxa regulada en
aquesta Ordenança, està obligada a la reparació, la reconstrucció i el restabliment de la seva situació
inicial.
2. El restabliment s’ha d’efectuar amb el mateix tipus de material destruït i s’han de preveure en el
projecte tècnic corresponent amb detall de les actuacions previstes i el seu pressupost.
En els supòsits que s’autoritzi l’execució d’una síquia en la totalitat del traçat longitudinal d’un carrer,
la persona interessada resta obligada a dur a terme les reparacions corresponents de l’asfalt i paviment
per la meitat de l’amplària del carrer, agafada des de l’eix central i per tota la longitud objecte de la
síquia.
Si l’objecte de la síquia és l’eix central del carrer, la persona interessada està obligada a restaurar
l’asfalt per la totalitat de la via.
En els supòsits d’execució de síquies per a escomeses de serveis, la persona interessada resta obligat a
restaurar l’asfalt i el paviment en una amplària d’1 metre per cada banda agafada des de l’eix central de
la síquia que té sentit perpendicular a la via pública.
3. El restabliment s’ha de dur a terme de forma immediata una vegada executades les conduccions i a
plena satisfacció dels serveis municipals, que n’han d’emetre l’informe corresponent al respecte.
4. Per garantir el compliment d’aquesta obligació, la persona beneficiària ha de constituir una fiança
per l’import i les condicions que es determinen en l’article 6 d’aquesta Ordenança. En cas
d’incompliment, i amb el requeriment previ per escrit a la persona beneficiària, l’Ajuntament estarà
facultat per realitzar-ne l’execució subsidiària a costa de la fiança dipositada.
5. En el cas d’execució subsidiària, si el cost de restabliment definitiu és superior a la fiança dipositada,
l’Ajuntament ha d’emetre la liquidació corresponent per l’excés d’aquest cost de restabliment.
6. Si els danys són irreparables, l’Ajuntament ha de ser indemnitzat per una quantia igual al valor dels
béns destruïts o l’import del deteriorament dels danyats.
7. L’Ajuntament no pot condonar totalment ni parcialment les indemnitzacions i el reintegrament a què
es refereix aquest apartat.
8. Prèviament a la pavimentació d’una via pública per part de l’Ajuntament, se n’ha d’informar les
companyies concessionàries dels serveis públics de comunicacions, electricitat, gas i la resta de
persones físiques i jurídiques afectades per canalitzacions o pals de sosteniment, perquè adeqüin les
seves instal·lacions. Si un cop acabades les obres de pavimentació, aquestes es veuen afectades per
l’obertura de sondatges o rases en un termini de cinc anys, les persones sol·licitants hauran d’abonar
les taxes indicades en l’article 6 amb un recàrrec del 200 per 100.”
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3. Afegir els apartats 2 i 3 a l’article 6, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“Article 6. Quota tributària i import de la fiança
1. La quantia de la taxa s’ha de calcular d’acord amb els conceptes i els imports que es determinen a
continuació:
Concepte
Mínim per llicència
Primer metre lineal
Metres restants

Euros
50,07
61,99
30,12

2. L’import de la taxa és independent del reintegrament del cost total de les despeses de
reconstrucció o reparació respectives.
3. La quantia de la fiança que la persona beneficiària ha de prestar per restablir el domini públic
s’ha de fixar en base al preu d’execució material del restabliment previst en el pressupost del
projecte tècnic presentat, d’acord amb el que disposa l’article 4 bis, apartat 2, d’aquesta
Ordenança.”
4. Modificar l’article 7.1, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“Article 7. Acreditació
1. La taxa i la constitució de fiança de restabliment del domini públic s’ha d’acreditar quan s’iniciï
l’aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió
de la llicència, si aquesta fou sol·licitada.”
5. Afegir els apartats 4 i 5 a l’article 9, 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.
2. Quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a l’aprofitament especial, s’ha de presentar,
degudament emplenat, l’imprès d’autoliquidació de la taxa. Alternativament, poden presentar-se en
el servei municipal competent els elements de la declaració a fi que el personal municipal
competent presti l’assistència necessària per determinar el deute.
3. S’ha d’expedir un abonaré a la persona interessada per tal 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. La persona sol·licitant està obligada a dipositar la fiança que respongui al restabliment del domini
públic afectat. Aquesta fiança s’ha de dipositar prèviament a la concessió de la llicència i el seu
import ha de ser el que disposa l’article 6 d’aquesta Ordenança.
19

5. Si el restabliment del domini públic és informat favorablement pels serveis tècnics municipals, la
fiança s’ha de mantenir durant el termini d’un any en garantia de l’execució correcta de la reposició
i, transcorregut aquest termini, s’ha de retornar a la persona beneficiària amb l’informe favorable
previ del servei municipal corresponent.”
6. 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 2021 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.”
7. 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 han de ser resolts per la corporació. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en el termini esmentat, s’ha de considerar aprovada definitivament sense la necessitat
d’acord exprés del Ple.
9. 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 d’estacionament de la via pública per
aparcament exclusiu
La proposta transcrita diu:
<<En relació a l’Ordenança núm. 15, reguladora de la taxa per entrada de vehicles per les voreres i
les reserves d’estacionament de la via pública per aparcament exclusiu, atès l’informe de secretaria
sobre el procediment a seguir i la legislació aplicable, i atès que s’ha seguit la tramitació establerta
legalment, es proposa al Ple que adopti els següents
ACORDS:
1. Modificar l’article 2 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que té lloc per l’entrada de vehicles a
través de les voreres i la reserva de via pública per a aparcaments exclusius, especificat en les tarifes
establertes en l’article 6 d’aquesta Ordenança.”
2. Modificar l’article 6.3 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera següent:
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“6.3. Reserva privada d’estacionament lligada a gual permanent:
- Reserva privada d’estacionament lligada a gual permanent en vies de 1a categoria: 39,00 € per
metre lineal i 1,25 € per m2
- Reserva privada d’estacionament lligada a gual permanent en vies de 2a categoria: 39,00 € per
metre lineal i 0,64 € per m2
- Reserva privada d’estacionament lligada a gual permanent en vies de 3a categoria: 39,00 € per
metre lineal i 0,38 € per m2
- Placa de reserva privada d’estacionament lligada a gual permanent: 11,80 €”
3. Afegir un punt 4 a l’article 6è, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“6.4. Tancament de la via
És el cas de la utilització de la via pública quan sigui necessari el tancament a la circulació de
vehicles o vianants i, si cal, fer una nova regulació del trànsit per tal d’evitar conflictes innecessaris.
En aquest cas la taxa s’ha d’aplicar per dies o per hores i s’ha d’adequar a la categoria de la via
ocupada segons l’annex d’aquesta Ordenança.
S’estableix una tarifa mínima per a cada tancament de la via sol·licitat, al qual se li ha d’afegir la
tarifa que pertoqui per metres quadrats ocupats*, amb els detalls següents:
a) Tancament per dia
-Vies de 1a categoria: 1,25 euros/m2 i una tarifa mínima de 388,00 euros
-Vies de 2a categoria: 0,64 euros/m2 i una tarifa mínima de 323,00 euros
-Vies de 3a categoria: 0,38 euros/m2 i una tarifa mínima de 258,75 euros
b) Tancament per hores
-Vies de 1a categoria: 1,28 euros/m2 i una tarifa mínima de 78,00 euros
-Vies de 2a categoria: 0,66 euros/m2 i una tarifa mínima de 64,15 euros
-Vies de 3a categoria: 0,40 euros/m2 i una tarifa mínima de 50,48 euros
(* Vegeu la relació annexa de carrers segons la categoria.)”
4. 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 2021 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.”
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5. 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 han de ser resolts per la corporació. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en el termini esmentat, s’ha de considerar aprovada definitivament sense la necessitat
d’acord exprés del Ple.>>
El regidor d’Hisenda, Sr. Rocha, explica que s’afegeix un punt per establir una reserva exclusiva
d’aparcament davant els guals per als seus titulars.
UIA manifesta que hi està d’acord.
El PP també diu hi està d’acord, perquè ja fa molt de temps que ho demanaven. Així hi haurà més
aparcament al poble.
Tot seguit, els reunits acorden, per 12 vots a favor (PSOE, PI, AA, UIA i PP):
1. Modificar l’article 2 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que té lloc per l’entrada de vehicles a
través de les voreres i la reserva de via pública per a aparcaments exclusius, especificat en les tarifes
establertes en l’article 6 d’aquesta Ordenança.”
2. Modificar l’article 6.3 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“6.3. Reserva privada d’estacionament lligada a gual permanent:
- Reserva privada d’estacionament lligada a gual permanent en vies de 1a categoria: 39,00 € per
metre lineal i 1,25 € per m2
- Reserva privada d’estacionament lligada a gual permanent en vies de 2a categoria: 39,00 € per
metre lineal i 0,64 € per m2
- Reserva privada d’estacionament lligada a gual permanent en vies de 3a categoria: 39,00 € per
metre lineal i 0,38 € per m2
- Placa de reserva privada d’estacionament lligada a gual permanent: 11,80 €”
3. Afegir un punt 4 a l’article 6è, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“6.4. Tancament de la via
És el cas de la utilització de la via pública quan sigui necessari el tancament a la circulació de
vehicles o vianants i, si cal, fer una nova regulació del trànsit per tal d’evitar conflictes innecessaris.
En aquest cas la taxa s’ha d’aplicar per dies o per hores i s’ha d’adequar a la categoria de la via
ocupada segons l’annex d’aquesta Ordenança.
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S’estableix una tarifa mínima per a cada tancament de la via sol·licitat, al qual se li ha d’afegir la
tarifa que pertoqui per metres quadrats ocupats*, amb els detalls següents:
a) Tancament per dia
-Vies de 1a categoria: 1,25 euros/m2 i una tarifa mínima de 388,00 euros
-Vies de 2a categoria: 0,64 euros/m2 i una tarifa mínima de 323,00 euros
-Vies de 3a categoria: 0,38 euros/m2 i una tarifa mínima de 258,75 euros
b) Tancament per hores
-Vies de 1a categoria: 1,28 euros/m2 i una tarifa mínima de 78,00 euros
-Vies de 2a categoria: 0,66 euros/m2 i una tarifa mínima de 64,15 euros
-Vies de 3a categoria: 0,40 euros/m2 i una tarifa mínima de 50,48 euros
(* Vegeu la relació annexa de carrers segons la categoria.)”
4. 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 2021 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.”
5. 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 han de ser resolts per la corporació. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en el termini esmentat, s’ha de considerar aprovada definitivament sense la necessitat
d’acord exprés del Ple.
10. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 16, reguladora de la taxa per
la instal·lació i lloguer de taules i cadires en terrenys d’ús públic
La proposta transcrita diu:
<<En relació a l’Ordenança núm. 16, reguladora de la taxa per la instal·lació i lloguer de taules i
cadires en terrenys d’ús públic, atès l’informe de secretaria sobre el procediment a seguir i la
legislació aplicable, i atès que s’ha seguit la tramitació establerta legalment, es proposa al Ple que
adopti els següents
ACORDS:
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1. Modificar l’article 6.1 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“Article 6. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats
següents:
6.1. Epígraf 1. Ocupació
L’ocupació és per metre quadrat de superfície ocupada.
a) Passeig Marítim
-Per dia: 2,45 €/m2
-Per trimestre: -Per semestre: -Per any natural: 87,45 €/ m2
b) Carrers de Ciutat i d’Antoni Blanes i plaça del Conqueridor
- Per dia: 1,70 €/ m2
- Per semestre (maig-octubre): 55 €/ m2
- Per semestre (novembre-abril): 20 €/ m2
- Per any natural: 61,75 €/ m2
c) Resta de carrers:
- Per dia: 0,82 €/ m2
- Per semestre (maig-octubre): 25 €/ m2
- Per semestre (novembre-abril): 10 €/ m2
- Per any natural: 30,90 €/ m2
[...]>>
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 2021 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 han de ser resolts per la corporació. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en el termini esmentat, s’ha de considerar aprovada definitivament sense la necessitat
d’acord exprés del Ple.>>
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El regidor d’Hisenda, Sr. Rocha, explica que s’han volgut fer més justes les taxes actuals, fomentant
que es demani la llicència per a tot l’any i fent més econòmic el preu del semestre d’hivern enfront
del semestre d’estiu, que és quan es treu més rendiment de les terrasses. Diu que també s’equiparen
els carrers que tenen unes condicions similars.
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, pensa que, tot i que el preu anual no augmenta, la diferència del
semestre d’estiu sí que és més grossa. Pensen que l’any que ve potser encara estarem en una
situació molt delicada com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19 i no troben oportú
modificar aquesta Ordenança ara, si no és per posar-hi ajudes o bonificacions. Per això, si no es
modifica la taxa en aquest sentit, UIA hi votarà en contra.
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que es va fer un gest suspenent, per a 2020, l’aplicació
d’aquesta Ordenança i pensa que s’hauria de fer el mateix l’any que ve. I, si tot anàs bé, idò ja es
modificaria més endavant.
[Entra a la sessió el regidor del PSOE Antoni Bonet.]
El Sr. Rocha pensa que s’està xerrant de coses diferents. La modificació de l’ordenança es fa amb
caràcter general i per ordenar situacions ordinàries, no per regular situacions extraordinàries. Per fer
front a aquestes situacions excepcionals, tenim uns altres instruments i que s’usaran com s’ha fet
enguany si és necessari. Però el que es fa ara és modificar una ordenança perquè operi amb caràcter
general.
La portaveu AA, Sra. Comas, vol reivindicar la funció de les comissions informatives, perquè té la
sensació que s’està perdent el sentit d’aquestes de debat i preparació de les propostes per al Ple. A
les comissions no varen dir res i ara demanen que es voti una proposta que acaben de dir i que es
decideixi immediatament tot, i creu que això no ha d’anar d’aquesta manera. No és una cosa
puntual, sinó que ve passant fa un temps, i creu que les comissions informatives han de ser l’espai
de debat i negociació. Pel que fa a l’Ordenança, vol reclamar que sigui l’Ajuntament el que lluiti
per tenir la competència en les terrasses del passeig Marítim de la Colònia de Sant Pere i no Costes.
La Sra. Moreno, per al·lusions, diu que a les comissions informatives es van abstenir per estudi,
però que l’endemà ja ho va comentar amb Manolo Galán.
El Sr. Lliteras diu que l’Equip de Govern té molts de tècnics per ajudar-los, però que l’oposició ho
ha d’estudiar sense ajuda quan els ho donen. Ofereix a Aina Comas el seu suport per anar a
reclamar a Costes la gestió del passeig Marítim de la Colònia.
Tot seguit, els reunits acorden, per 9 vots a favor (PSOE, PI i AA) i 4 vots en contra (UIA i PP):
1. Modificar l’article 6.1 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“Article 6. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats
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següents:
6.1. Epígraf 1. Ocupació
L’ocupació és per metre quadrat de superfície ocupada.
a) Passeig Marítim
-Per dia: 2,45 €/m2
-Per trimestre: -Per semestre: -Per any natural: 87,45 €/ m2
b) Carrers de Ciutat i d’Antoni Blanes i plaça del Conqueridor
- Per dia: 1,70 €/ m2
- Per semestre (maig-octubre): 55 €/ m2
- Per semestre (novembre-abril): 20 €/ m2
- Per any natural: 61,75 €/ m2
c) Resta de carrers:
- Per dia: 0,82 €/ m2
- Per semestre (maig-octubre): 25 €/ m2
- Per semestre (novembre-abril): 10 €/ m2
- Per any natural: 30,90 €/ m2
[...]>>
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 2021 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 han de ser resolts per la corporació. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en el termini esmentat, s’ha de considerar aprovada definitivament sense la necessitat
d’acord exprés del Ple.
11. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 18, reguladora de la taxa per
l’ocupació de la via pública amb mercaderies, maquinàries, materials de la construcció i
altres instal·lacions anàlogues
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La proposta transcrita diu:
<<En relació a l’Ordenança núm. 18, reguladora de la taxa per l’ocupació de la via pública amb
mercaderies, maquinàries, materials de la construcció i altres instal·lacions anàlogues, atès
l’informe de secretaria sobre el procediment a seguir i la legislació aplicable, i atès que s’ha seguit
la tramitació establerta legalment, es proposa al Ple que adopti els següents
ACORDS:
1. Modificar l’article 2 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’ocupació i la reserva de la via pública amb mercaderies,
maquinàries, materials de la construcció i altres instal·lacions anàlogues, que s’especifica en l’article 6
d’aquesta Ordenança.”
2. Modificar l’article 6.1 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“6.1. Ocupació de la via pública
a) Ocupació de terrenys d’ús públic per obres:
- Per dia: 0,68 €/m2 o fracció
- Per mes: 16,50 €/m2 o fracció
- Per trimestre: 43,47 €/m2 o fracció
- Per any: 121,74 €/m2 o fracció
b) Ocupació de terrenys d’ús públic per exposició de productes:
- Passeig Marítim: · Per dia: 2,45 €/m2
· Per trimestre: –
· Per semestre: –
· Per any natural: 87,45 €/m2
- Carrers de Ciutat i d’Antoni Blanes i plaça del Conqueridor:
· Per dia: 1,70 €/m2
· Per semestre (maig-octubre): 45 €/m2
· Per semestre (novembre-abril): 15 €/m2
· Per any natural: 51,75 €/m2
- Resta de carrers: · Per dia: 0,82 €/m2
· Per semestre (maig-octubre): 23 €/m2
· Per semestre (novembre-abril): 7 €/m2
· Per any natural: 25,90 €/m2”
3. 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 2021 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.”
4. 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 han de ser resolts per la corporació. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en el termini esmentat, s’ha de considerar aprovada definitivament sense la necessitat
d’acord exprés del Ple.>>
El regidor d’Hisenda, Sr. Rocha, diu que només s’ha afegit “i la reserva” a la descripció del fet
imposable.
Tot seguit, i com que ningú té res a dir, els reunits acorden, per unanimitat:
1. Modificar l’article 2 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’ocupació i la reserva de la via pública amb mercaderies,
maquinàries, materials de la construcció i altres instal·lacions anàlogues, que s’especifica en l’article 6
d’aquesta Ordenança.”
2. Modificar l’article 6.1 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“6.1. Ocupació de la via pública
a) Ocupació de terrenys d’ús públic per obres:
- Per dia: 0,68 €/m2 o fracció
- Per mes: 16,50 €/m2 o fracció
- Per trimestre: 43,47 €/m2 o fracció
- Per any: 121,74 €/m2 o fracció
b) Ocupació de terrenys d’ús públic per exposició de productes:
- Passeig Marítim: · Per dia: 2,45 €/m2
· Per trimestre: –
· Per semestre: –
· Per any natural: 87,45 €/m2
- Carrers de Ciutat i d’Antoni Blanes i plaça del Conqueridor:
· Per dia: 1,70 €/m2
· Per semestre (maig-octubre): 45 €/m2
· Per semestre (novembre-abril): 15 €/m2
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- Resta de carrers:

· Per any natural: 51,75 €/m2
· Per dia: 0,82 €/m2
· Per semestre (maig-octubre): 23 €/m2
· Per semestre (novembre-abril): 7 €/m2
· Per any natural: 25,90 €/m2”

3. 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 2021 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.”
4. 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 han de ser resolts per la corporació. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en el termini esmentat, s’ha de considerar aprovada definitivament sense la necessitat
d’acord exprés del Ple.
12. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 21, reguladora de la taxa per
subministrament municipal d’aigua
La proposta transcrita diu:
<<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, i atès que s’ha
seguit la tramitació establerta legalment, es proposa al Ple que adopti els següents
ACORDS:
1. Eliminar l’epígraf 4t de l’article 6.
2. 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 2021 i ha de ser vigent fins que es
modifiqui o es 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
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l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments,
que han de resoltes per la corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini
esmentat, s’ha de considerar aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple.>>
El regidor d’Hisenda, Sr. Rocha, explica que s’ha eliminat la referència als comptadors, perquè
l’Ajuntament ja ho fa pel seu compte en ser comptadors digitals.
Tothom hi està d’acord.
A continuació, els reunits acorden, per unanimitat:
1. Eliminar l’epígraf 4t de l’article 6.
2. 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 2021 i ha de ser vigent fins que es
modifiqui o es 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, durant el termini de 30 dies perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments,
que han de resoltes per la corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini
esmentat, s’ha de considerar aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple.
13. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 23, reguladora de la taxa per
serveis culturals, turístics i de publicitat
La proposta transcrita diu:
<<En relació a l’Ordenança núm. 23, reguladora de la taxa per serveis culturals, turístics i de
publicitat, atès l’informe de secretaria sobre el procediment a seguir i la legislació aplicable, i atès
que s’ha seguit la tramitació establerta legalment, es proposa al Ple que adopti els següents
ACORDS:
1. Modificar l’article 4.1 d’aquesta Ordenança, de manera que s’elimina el punt que diu:
“- Canyafel·la d’Or: 80,00 €/any (exempt d’IVA). Entrada a tots els espectacles menys al cinema.”
2. Modificar l’article 4.3 d’aquesta Ordenança, de manera que ha de quedar redactat de la manera
següent:
“3. Venda de productes turístics i culturals:
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- Guies: 1,50 €/unitat
- Postals: 0,60 €/unitat
- Venda de llibres d’edició municipal: fins a 40,00 €/unitat, segons el cost de cada edició.
- Venda d’elements, mostres o objectes de marxandatge d’edició municipal: 50,00 €/unitat.”
3. 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 2021 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.”
4. 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 han de ser resolts per la corporació.>>
Tot seguit, i com que ningú té res a dir, els reunits acorden, per unanimitat:
1. Modificar l’article 4.1 d’aquesta Ordenança, de manera que s’elimina el punt que diu:
“- Canyafel·la d’Or: 80,00 €/any (exempt d’IVA). Entrada a tots els espectacles menys al cinema.”
2. Modificar l’article 4.3 d’aquesta Ordenança, de manera que ha de quedar redactat de la manera
següent:
“3. Venda de productes turístics i culturals:
- Guies: 1,50 €/unitat
- Postals: 0,60 €/unitat
- Venda de llibres d’edició municipal: fins a 40,00 €/unitat, segons el cost de cada edició.
- Venda d’elements, mostres o objectes de marxandatge d’edició municipal: 50,00 €/unitat.”
3. 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 2021 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.”
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4. 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 han de ser resolts per la corporació.
14. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 24, reguladora de la taxa pel
servei de la Residència de Persones Majors
La proposta transcrita diu:
<<En relació a l’Ordenança núm. 24, reguladora de la taxa pel servei de la residència de persones
majors, atès l’informe de secretaria sobre el procediment a seguir i la legislació aplicable, i atès que
s’ha seguit la tramitació establerta legalment, es proposa al Ple que adopti els següents
ACORDS:
1. Modificar l’article 4.1 de manera que la quota dels residents passa de 1.073,87 €/mes a
1.093,87 €/mes.
2. Modificar l’apartat 4 de l’article 5, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“4. En el cas de no poder abonar totalment o parcialment la quota, l’aspirant a resident ha de
presentar una declaració, amb justificants, del béns que posseeix, en ús o en propietat, i dels
ingressos anuals. La Direcció de la Residència pot fer, en tot moment, les gestions oportunes per
determinar l’exactitud de les declaracions que, en aquest sentit, facin les persones residents.
Si la persona beneficiària no pot pagar la totalitat de la quota i disposa de béns s’ha d’establir el
sistema de reconeixement de deute amb l’Ajuntament, reconeixement que s’ha de firmar en el
moment del seu ingrés o en el moment en què s’iniciïn els impagaments. Aquest document de
reconeixement del deute s’ha de signar entre les dues parts, Ajuntament i resident o tutor legal, si
s’escau, a càrrec dels béns titularitat d’aquest darrer.
Amb la finalitat d’evitar o minorar el reconeixement de deute, la família de la persona sol·licitant es
pot comprometre a abonar el cost de la seva estada o a abonar una quantitat fixada al seu criteri, de
manera que, en el moment de la seva baixa, no existeixi deute o que el contret sigui menor. En tot
cas, el pagament íntegre del deute s’ha d’efectuar en el moment que es produeixi la seva baixa de la
Residència.”
3. 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
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Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2021 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.”
4. 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 han de ser resolts per la corporació. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en el termini esmentat, s’ha de considerar aprovada definitivament sense la necessitat
d’acord exprés del Ple.>>
El regidor d’Hisenda, Sr. Rocha, explica que s’augmenta en 20 € la tarifa de les persones amb
autonomia per fer menys grossa la diferència entre aquests usuaris i els que són semidependents o
dependents. També es modifica la redacció del paràgraf que regula l’obligació dels hereus de fer
front als deutes dels usuaris, si s’escau.
UIA manifesta que ho entén, tot i que pensa que 20 euros és una puja considerable.
El regidor del PP, Sr. Lliteras, no hi està a favor, perquè creu que és una puja desproporcionada.
Tot seguit, els reunits acorden, per 9 vots a favor (PSOE, PI i AA), 3 abstencions (UIA) i 1 vot en
contra (PP):
1. Modificar l’article 4.1 de manera que la quota dels residents passa de 1.073,87 €/mes a
1.093,87 €/mes.
2. Modificar l’apartat 4 de l’article 5, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“4. En el cas de no poder abonar totalment o parcialment la quota, l’aspirant a resident ha de
presentar una declaració, amb justificants, del béns que posseeix, en ús o en propietat, i dels
ingressos anuals. La Direcció de la Residència pot fer, en tot moment, les gestions oportunes per
determinar l’exactitud de les declaracions que, en aquest sentit, facin les persones residents.
Si la persona beneficiària no pot pagar la totalitat de la quota i disposa de béns s’ha d’establir el
sistema de reconeixement de deute amb l’Ajuntament, reconeixement que s’ha de firmar en el
moment del seu ingrés o en el moment en què s’iniciïn els impagaments. Aquest document de
reconeixement del deute s’ha de signar entre les dues parts, Ajuntament i resident o tutor legal, si
s’escau, a càrrec dels béns titularitat d’aquest darrer.
Amb la finalitat d’evitar o minorar el reconeixement de deute, la família de la persona sol·licitant es
pot comprometre a abonar el cost de la seva estada o a abonar una quantitat fixada al seu criteri, de
manera que, en el moment de la seva baixa, no existeixi deute o que el contret sigui menor. En tot
cas, el pagament íntegre del deute s’ha d’efectuar en el moment que es produeixi la seva baixa de la
Residència.”
3. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera
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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 2021 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.”
4. 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 han de ser resolts per la corporació. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en el termini esmentat, s’ha de considerar aprovada definitivament sense la necessitat
d’acord exprés del Ple.
15. Aprovació, si s’escau, de l’aprovació inicial de l’Ordenança núm. 43, reguladora de la taxa
per a la realització d’activitats organitzades per l’àrea de Joventut
La proposta transcrita diu:
<<En relació a l’Ordenança núm. 43, reguladora de la taxa per a la realització d’activitats
organitzades per l’àrea de joventut, atès l’informe de secretaria sobre el procediment a seguir i la
legislació aplicable, i atès que s’ha seguit la tramitació establerta legalment, es proposa al Ple que
adopti els següents
ACORDS:
1. Aprovar l’Ordenança núm. 43, reguladora de la taxa per a la realització d’activitats organitzades
per l’àrea de Joventut, la qual es transcriu a continuació:
<<ORDENANÇA NÚM. 43, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA REALITZACIÓ
D’ACTIVITATS ORGANITZADES PER L’ÀREA DE JOVENTUT
Article 1. Fonament i naturalesa
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 del règim local, i de conformitat amb allò que
disposen els articles 15 a 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 a la realització d’activitats
organitzades per l’Àrea de Joventut, que s’ha de regir per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la
qual acompleixen el que preveu l’article 57 del RD 2/2004 esmentat.
Article 2. Fet imposable
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Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la inscripció a cursos i activitats formatives duites a
terme per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Artà.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques que sol·licitin o es beneficiïn
dels serveis o activitats realitzades que es detallen a l’article anterior.
Quan les persones matriculades siguin menors d’edat, els seus progenitors o tutors legals han de
signar una autorització per poder participar en l’activitat.
Article 4. Quota tributària
4.1. Àrea acadèmica
S’estableixen les tarifes següents:
- Àrea d’ampliació cultural: 2,29 €/hora
- Àrea ocupacional: 2,29 €/hora
- Àrea d’oci i temps lliure: 2,29 €/hora
4.2. Cursos específics
S’estableixen les tarifes següents:
- Curs de monitor de temps lliure: 325 €
- Curs de director de temps lliure: 350 €
- Curs de socorrista de piscina: 150 €
- Altres cursos: 4 €/hora
4.3. Agreujants
Si la realització dels cursos requereix algun tipus de material fungible extraordinari imprescindible
per dur-los a terme, es pot considerar la possibilitat de cobrar el cost proporcional del material
determinat a l’alumnat que s’hi matriculi.
De la mateixa manera, la Junta de Govern Local pot adoptar l’acord de gratuïtat o d’import
especialment reduït en la taxa d’algun dels cursos que es realitzin, tenint en compte les
circumstàncies de les persones a les quals va dirigit (hi ha d’haver un informe previ dels Serveis
Socials), el contingut del curs o qualsevol altra circumstància que es consideri excepcional.
Article 5. Bonificacions
5.1. Bonificacions
Les bonificacions queden establertes de la manera següent:
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- Per famílies monoparentals, un 20 %.
- Per a famílies nombroses de tres fills, un 20 %.
- Per a famílies nombroses de més de tres fills, un 25 %.
- Per minusvalidesa (33 % o superior), un 20 %.
Aquestes bonificacions no són acumulatives.
L’atorgament d’aquestes bonificacions requereix la presentació de la documentació que acrediti
alguna de les condicions anteriors.
.
Article 6. Meritació
Neix l’obligació de contribuir quan es formalitza la matrícula o la inscripció al curs en què es vol
participar.
Article 7. Declaració, liquidació i ingrés
Aquesta taxa s’ha d’exigir en règim d’autoliquidació en la forma que preveu el Reial
decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació.
Article 8. Infraccions i sancions
Pel que fa a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que corresponguin en cada cas,
cal atenir-se a allò que disposa la Llei general tributària.
Disposició final
Aquesta Ordenança entra en vigor l’endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
i serà vigent fins que es modifiqui o es derogui.>>
2. 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 han de ser resolts per la corporació. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en el termini esmentat, s’ha de considerar aprovada definitivament sense la necessitat
d’acord exprés del Ple.>>
La regidora del PSOE, Sra. Llinàs, explica que no hi havia cap ordenança que regulàs aquests
conceptes i que trobaven que era necessària per facilitar la gestió de cara a la gent que realitza
aquests cursos. S’han afegit a les bonificacions les famílies monoparentals i s’ha afegit també que
les bonificacions no seran acumulatives.
El batle explica que també s’ha eliminat l’antic punt 5.2 que atorgava a la Junta de Govern Local
competències per decidir sobre bonificacions no establertes a l’ordenança quan ho cregués
necessari. Això s’ha suprimit, perquè la Junta de Govern Local no es pot arrogar competències del
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Ple.
Tothom manifesta que hi està d’acord.
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat:
1. Aprovar l’Ordenança núm. 43, reguladora de la taxa per a la realització d’activitats organitzades
per l’àrea de Joventut, la qual es transcriu a continuació:
<<ORDENANÇA NÚM. 43, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA REALITZACIÓ
D’ACTIVITATS ORGANITZADES PER L’ÀREA DE JOVENTUT
Article 1. Fonament i naturalesa
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 del règim local, i de conformitat amb allò que
disposen els articles 15 a 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 a la realització d’activitats
organitzades per l’Àrea de Joventut, que s’ha de regir per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la
qual acompleixen el que preveu l’article 57 del RD 2/2004 esmentat.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la inscripció a cursos i activitats formatives duites a
terme per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Artà.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques que sol·licitin o es beneficiïn
dels serveis o activitats realitzades que es detallen a l’article anterior.
Quan les persones matriculades siguin menors d’edat, els seus progenitors o tutors legals han de
signar una autorització per poder participar en l’activitat.
Article 4. Quota tributària
4.1. Àrea acadèmica
S’estableixen les tarifes següents:
- Àrea d’ampliació cultural: 2,29 €/hora
- Àrea ocupacional: 2,29 €/hora
- Àrea d’oci i temps lliure: 2,29 €/hora
4.2. Cursos específics
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S’estableixen les tarifes següents:
- Curs de monitor de temps lliure: 325 €
- Curs de director de temps lliure: 350 €
- Curs de socorrista de piscina: 150 €
- Altres cursos: 4 €/hora
4.3. Agreujants
Si la realització dels cursos requereix algun tipus de material fungible extraordinari imprescindible
per dur-los a terme, es pot considerar la possibilitat de cobrar el cost proporcional del material
determinat a l’alumnat que s’hi matriculi.
De la mateixa manera, la Junta de Govern Local pot adoptar l’acord de gratuïtat o d’import
especialment reduït en la taxa d’algun dels cursos que es realitzin, tenint en compte les
circumstàncies de les persones a les quals va dirigit (hi ha d’haver un informe previ dels Serveis
Socials), el contingut del curs o qualsevol altra circumstància que es consideri excepcional.
Article 5. Bonificacions
5.1. Bonificacions
Les bonificacions queden establertes de la manera següent:
- Per famílies monoparentals, un 20 %.
- Per a famílies nombroses de tres fills, un 20 %.
- Per a famílies nombroses de més de tres fills, un 25 %.
- Per minusvalidesa (33 % o superior), un 20 %.
Aquestes bonificacions no són acumulatives.
L’atorgament d’aquestes bonificacions requereix la presentació de la documentació que acrediti
alguna de les condicions anteriors.
Article 6. Meritació
Neix l’obligació de contribuir quan es formalitza la matrícula o la inscripció al curs en què es vol
participar.
Article 7. Declaració, liquidació i ingrés
Aquesta taxa s’ha d’exigir en règim d’autoliquidació en la forma que preveu el Reial
decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació.
Article 8. Infraccions i sancions
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Pel que fa a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que corresponguin en cada cas,
cal atenir-se a allò que disposa la Llei general tributària.
Disposició final
Aquesta Ordenança entra en vigor l’endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
i serà vigent fins que es modifiqui o es derogui.>>
2. 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 han de ser resolts per la corporació. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en el termini esmentat, s’ha de considerar aprovada definitivament sense la necessitat
d’acord exprés del Ple.
16. Aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdit per transferència de crèdit
núm. 15/2020
El regidor d’Hisenda explica que la modificació de crèdit consisteix en passar part de la dotació
pressupostària prevista per al projecte de neteja de platges, guanyador dels pressupostos
participatius de la Colònia l’any passat, que en principi estava destinada a capítol 2 per treball
d’altres empreses, al capítol 4, d’aportacions a particulars, per executar part d’aquest projecte.
L’únic que canvia és la manera de dur a terme el projecte. Una part seguirà sent executada per una
empresa i una altra part la faran persones en situació de vulnerabilitat i es donarà aquesta ajuda de
600 euros per dos mesos a 15 persones, a canvi de tasques en el projecte de neteja de platges.
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, diu que el tema de les beques els pareix molt interessant, però
respectar els pressuposts participatius, també. Si ara no es fa el projecte guanyador tal com es va dir,
no hi estan d’acord, amb aquesta modificació.
La portaveu d’AA, Sra. Comas, que parla com a membre de l’Equip de Govern, diu que l’objecte de
la proposta dels pressuposts participatius no ha variat res i en cap moment es va dir de quina manera
es faria l’execució del projecte. S’ha cercat aquesta fórmula per donar un rendiment social i, a més,
també es dona compliment a un acord del Ple que establia l’afavoriment de clàusules socials quan
això fos possible.
El batle també vol recordar que el propi Reglament de participació ciutadana estableix que, un cop
presentades les propostes, aquestes passen a formar part de tota la ciutadania, no només de la
persona que les ha presentat.
UIA diu que, si és així, hi votaran a favor.
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 15/2020, en la modalitat de transferència de
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crèdits entre aplicacions de diferent àrea de despesa, tal com segueix a continuació:
Altes en aplicacions de despeses
Aplicació
Descripció
2311 48000 02
Atencions benèfiques i assistencials COVID-19
1321 12001 01
Retribucions bàsiques funcionaris - A2
Total

Modificació de crèdit
18.000,00
1,00
18.001,00

Baixes en aplicacions de despeses
Aplicació
Descripció
1720 22799 01
Pressupostos participatius (neteja de platges)
1321 12003 01
Retribucions bàsiques funcionaris - C2
Total

Modificacions de crèdit
18.000,00
1,00
18.001,00

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
poden examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. Considerar l’expedient 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.
Si el Dictamen que la Comissió elevi al Ple coincideix amb la proposta anterior, qui subscriu
informa, en compliment de l’article 54 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aquest dictamen s’ha
d’adequar a la legislació aplicable.
17. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de setembre de 2020
Tots els regidors es donen per assabentats.
18. Precs i preguntes
Per ordre d’entrada en el registre general de l’Ajuntament, és el torn del PP.
PREGUNTES QUE PRESENTA EL PP
1. Ens poden dir si ja han demanat a l’organisme competent sobre la potabilitat de l’aigua que es
vessa de la depuradora al Torrent del Millac? En cas afirmatiu, ens poden dir que els han dit?
Resposta: No, encara no ho hem fet.
2. Ens poden dir si ja saben on són els pilons que hi havia a la plaça del Conqueridor?
Resposta: Si es refereix a unes pilones que hi havia quan es va fer la remodelació del carrer i que
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anaven sincronitzades amb un semàfor que feia anys i panys que no funcionaven, entenc que es
varen tirar ja que no es podien reciclar; si no, em digui a quines es refereix i ho intentarem
esbrinar.
3. Ens poden dir si pensen fer alguna activitat o homenatge al personal de Protecció Civil per la
seva feina i molt especialment per la que han fet i fan durant aquesta pandèmia?
Resposta: Estam totalment d’acord amb la feina que fan des de Protecció Civil. Crec que és una
decisió de tot el consistori; per tant, si vostè creu que ho hem de fer, faci la proposta i entre tots
decidirem.
4. Ens poden dir si estan assabentats que al Centre de Dia hi ha goteres? En cas afirmatiu, ens
poden dir que pensen fer al respecte?
Resposta: Sí, és un mal de fa molt de temps; jo diria que des del mateix temps que es va
inaugurar. Hi estam treballant i provant diverses coses i accions que ens donen resultats diversos.
Seguirem intentant solucionar aquest problema.
5. Ens poder dir a dia d’avui com està el tema de l’aire condicionat que, en repetides ocasions i
reiterades preguntes, hem demanat que feia falta a la Residència de Persones Majors?
Resposta: Actualment s’estan instal·lant ventiladors a totes les habitacions.
6. Ens poden dir quantes queixes i/o denúncies s’han rebut per la confusa informació i possibles
problemes creats davant el tall del subministrament elèctric previst per al dia 14 d’octubre?
Resposta: Queixes algunes, no les tenim quantificades; denúncies, cap, però vàrem emetre una
rectificació immediata. Deman disculpes pel malentès. De tota manera, i si miram la part positiva
d’això, anam en la bona línia, perquè demostra que la gent rep la informació a través dels diferents
canals de comunicació que tenim. Cada vegada hi ha més gent que rep la informació municipal a
través dels diferents canals que empram i això és positiu i referma la bona feina que s’està fent en
comunicació.
7. Ens poden dir els motius pels quals s’han canviat els fanals de la plaça del Conqueridor?
Resposta: Com vostè sap, hi va haver un camió que ens va tomar un dels fanals. No hi havia cap
fanal semblant per poder canviar-lo i, atès que és un lloc emblemàtic, enteníem que havíem de
cuidar la imatge i, en la mateixa actuació, canviar les lluminàries a led. Així ho hem fet. Aquesta
actuació ha constat uns 12.000 euros i hem presentat una subvenció al Consell de Mallorca per tal
de fer front al seu pagament.
8. Ens poden dir, si ho saben, on són o estan els antics fanals i què es pensa fer amb ells?
Resposta: Estan dipositats al magatzem de l’empresa que els ha canviat. Els utilitzarem per
reposar en altres llocs quan, en un moment donat, puguin ser d’interès.
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9. Ens poden dir en quin estat es troba el procés de la licitació de l’escoleta, després de la renúncia
de la firma del contracte? Pensen fer alguna cosa al respecte, en cas que cap empresa vulgui fer el
que feia l’actual empresa adjudicatària?
Resposta: L’empresa que va guanyar el concurs ha renunciat a firmar el contracte i a seguir fent
feina a les escoletes. L’empresa que va quedar en segon lloc entrà un escrit per renunciar a la
licitació i ara estam pendents que la tercera ens contesti (avui hem telefonat per demanar que es
prengui una decisió i no hem pogut xerrar amb ells, aquesta setmana intentarem tancar el tema). Si
no hi ha cap empresa que accepti entrar, es tornarà a treure a concurs i ho farem al més aviat
possible.
10. Es va comprar una finca davant el Parc Verd d’Artà per passar-hi aquest i emprar el terreny
del Parc Verd com a zona esportiva. Ens poden dir quan es farà aquesta actuació?
Resposta: S’està acabant de fer tota la tramitació ambiental del projecte i, una vegada que es
tengui tota la documentació en ordre, cercarem el finançament per realitzar aquesta actuació.
11. Ara que ha acabat l’estiu, ens poden fer una valoració respecte de les mesures antiexcrements
de les oronelles i dels cabots al municipi d’Artà?
Resposta: Com vostè deu saber, enguany no s’ha fet la campanya ni el recompte de cabots que
feim cada any en col·laboració amb el GOB. Sí s’ha procurat estar molt damunt de la neteja que
pertany fer, durant la temporada a l’empresa contractada. Esperam poder reprendre la campanya
per al 2021.
12. Ens poden dir si tenen queixes de peticionaris de guals permanents o vados que fa molt de
temps que s’han demanat i que encara no estan instal·lats?
Resposta: Sí, és un tema pendent que hem d’intentar agilitzar.
13. Ens poden dir quants d’artesans participen a la marca D’Artà?
Resposta: Entre artesans i mestres artesans són uns 9; de tota manera, tenim constància que
algunes persones, almanco tres, demanaren informació per tramitar-ho al Consell de Mallorca.
14. Ens poden dir quan es canviarà de lloc i es convertirà en punt verd el punt d’emergència de la
Colònia de Sant Pere?
Resposta: En els terrenys on tenim previst situar aquest nou punt d’aportació, també hi volem
situar l’ampliació de la depuradora. Actualment, s’està treballant amb la modificació de normes
que ha de permetre ampliar la depuradora i ara ens tocarà plantejar comprar o expropiar els
terrenys. Després podrem seguir treballant amb aquesta modificació de normes que permetrà, si la
ciutadania així ho decideix, el canvi de lloc del punt d’aportació.
15. Ens poden dir per a quan la depuradora de la Colònia de Sant Pere?
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Resposta: Li he contestat amb la resposta de la pregunta anterior.
16. Ens poden dir en quin punt es troba el tema de la titularitat o propietat de la murada de Sant
Salvador?
Resposta: La titularitat, segons sentència judicial, és municipal. L’altra part ha fet recurs al
Suprem, que encara no s’ha resolt.
17. Ens poden dir quan s’arreglarà el marcador de Ses Pesqueres?
Resposta: Segons la informació que tenc, el marcador funciona. Si vostè té una altra informació,
després del plenari en xerram.
18. Ens poden dir si ja saben qui va posar les roques a la carretera de Caloscamps?
Resposta: No ho sabem.
19. Ens poden dir si estan assabentats de queixes sobre la neteja del Cementeri i el que és pitjor,
que no hi graneres ni pales per arreplegar la brutor?
Resposta: No tenim constància de queixes per neteja. Pel que fa a les graneres i pales, cal dir que
les actuals recomanacions sanitàries aconsellen que no hi hagi material comú que puguin utilitzar
diferents persones. Al protocol que s’ha distribuït per les xarxes i del qual hem fet difusió, es fa
esment a aquest tema. S’ha de recordar que és un protocol preparat per l’empresa concessionària
del servei i aprovat per Sanitat.
20. Ens poden dir el motiu o motius pels quals el parc de Can Marín no està tancat o precintat com
la resta dels parcs que hi ha al municipi?
Resposta: S’han donat les ordres pertinents perquè així sigui, aquest i tots els parcs municipals.
21. Ens poden dir, si ho saben, què es fa amb els arbres tallats de l’avinguda de Costa i Llobera?
Resposta: Segons ens comenta l’empresa que fa la feina, es duran a Tirme.
22. Ens poden dir on es trituren les branques d’aquests pins?
Resposta: Allà mateix i una part al Parc Verd nostre.
23. Ens poden dir quins arbres o plantes hi posaran en el lloc dels pins tallats?
Resposta: El projecte encara no està acabat de definir. Les espècies que de moment hi ha
relacionades són: Aloe arborescens, Arbutus unedo (arbocera), Celtis australis (lledoner),
Chamaerops humilis (garballó), Nerium oleander (baladre), Pinus halepensis (pins), Pistacia
lentiscus (mata), Quercus ilex (alzina), Schinus terebinthifolia.
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24. Ens poden dir què es farà dels rabassers d’aquests?
Resposta: En el projecte en el qual estam treballant es preveu l’eliminació de tots ells.
[El Sr. Lliteras vol fer un prec oral i demana que tots aquests pins que s’han llevat se’ls quedi
l’Ajuntament per fer-los servir als foguerons de Sant Antoni, si és que es poden fer o per a l’any
que ve.]
PRECS I PREGUNTES QUE PRESENTA UIA
Precs
- Hem detectat que al nucli antic d’Artà es posen portes i persianes d’alumini i amb colors no
tradicionals. Això no contradiu les normes? Hauríem de fer el possible per complir les normes.
Resposta: Tota la raó.
- La setmana passada una dona va caure al carrer del 31 de Març, ja que l’asfalt del carrer està en
mal estat. Per això, demanam que s’arregli l’asfalt dels carrers en mal estat.
Resposta: Desgraciadament, són molts els carrers que tenen aquest problema, però a mida que
podem ho anam fent.
- Algunes clavegueres del poble no estan ben fixades i fan molt renou. Ens han arribat queixes de
veïns. Per això, demanam que s’arreglin.
Resposta: Sí, desgraciadament és un problema que tenim a tot el poble. Empram alguns sistemes
fer fixar aquestes clavegueres i arquetes, però no hem trobat el sistema adequat i que duri en el
temps que ens solucioni aquest tema. En alguns llocs soldam les comportes, però no ens agrada
gaire fer això, perquè en cas d’urgència no podríem aixecar ràpidament aquestes clavegueres.
- Una veïna del carrer de Bellpuig, 12, es queixa que li surt aigua pel clavegueram de casa seva els
dies de pluja. Demanam que es repari aquest problema.
Resposta: Sí, tenim una instància d’aquest immoble i els nostres tècnics es varen desplaçar a
aquest domicili per intentar donar resposta a aquest problema. La situació no és fàcil pel tema del
disseny de la xarxa i de la capacitat. Totes les actuacions que estam dissenyant i en alguns
moments realitzant van en la línia de diversificar els punts d’abocament de les pluvials i així
podrem evitar que totes les pluvials del nostre poble vagin al mateix lloc.
- A 100 m de l’entrada de la finca de Can Canals, a la part esquerra, hi ha un pou amb aigua i està
descobert. És perillós. Per això, demanam a l’Ajuntament que intervingui, tapant-lo o fent que la
propietat ho faci.
Resposta: D’acord.
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- Tenim queixes del carrer de Jaume II de la Colònia de Sant Pere, on hi ha molts de solars bruts i
els arbres molesten a les cases de la zona. A més, els veïns diuen que hi tiren fems. Per això,
demanam que, des de l’Ajuntament, s’exigeixi la neteja i el control d’aquests solars.
Resposta: Si ens ajuden a identificar els solars, instarem els propietaris a fer-ho.
Preguntes
- És necessària la neteja de les zones verdes de la Colònia de Sant Pere. Ens diguéreu que es duria
a terme a través del projecte Impulsam Artà, ja teniu data per dur-ho a terme?
Resposta: Actualment ja s’està fent.
- A la plaça de la Colònia de Sant Pere hi ha una propaganda de grosses dimensions d’un firaire,
que no s’ha llevat des de Sant Roc. Com és que segueix allà? Paguen ocupació de via pública?
Quan està previst que es retiri?
Resposta: Sobre aquesta activitat, ens va oferir poder quedar a la plaça i la gent també ens ho
demanava. Entenguérem que, ja que no hi havia res previst, ho podríem mantenir. Han pagat
l’ocupació de via pública i, segons em comenten, en un espai breu de temps se n’aniran.
- Al novembre de 2019 ens vàreu contestar que als pressupostos del 2020 hi havia previst tornar la
figura del policia tutor. Us sembla que serà possible fer-ho realitat?
Resposta: Ara, i amb la plantilla actual que tenim, no. Si aconseguim dotar les places que tenim
pressupostades i els policies que estan de baixa o en excedència es van incorporant, podrem
incorporar aquesta figura. D’altra banda, hem de dir que les funcions de policia tutor sí que es
duen a terme amb major o menor mesura.
- Com i quan es té previst fer les comissions de festes per a aquest Nadal? Se cercaran alternatives
per a aquests moments difícils?
Resposta: En principi, a la sala de plens de l’Ajuntament i segurament la convocarem per a la
primera quinzena de novembre i, segons la quantitat de gent que hi vulgui participar, serà
presencial o en línia; però si ve la mateixa gent dels altres anys, no arribarem ni a sis,
concretament l’any passat, a part del tècnic i jo, varen venir dos ciutadans més.
Per altra part, clar que sí, que estam cercant alternatives per fer durant aquest Nadal, no només des
de la Regidoria de Festes, feim feina en equip i des de Cultura, Joventut i Afers Socials, Promoció
i Comerç compartim possibles idees. He mantingut diferents reunions amb empreses que
organitzen esdeveniments, he xerrat amb l’Associació de Comerços i amb les AMIPA, i hem
compartit possibles idees que, potser, es podrien dur a terme si la situació de la Covid no canvia
gaire.
[UIA vol fer una pregunta oral, perquè els han fet arribar queixes perquè a l’Escola de Música
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s’han anul·lat classes i no s’ha ofert als alumnes fer-les de manera alternativa, en línia per
exemple.]
Resposta: No es té constància d’això, però sí que està previst poder fer algunes classes
telemàtiques si resulta necessari. S’esbrinarà què és el que ha passat.
Acords
1. Acordar, per 12 vots a favor (PSOE, PI, AA, UIA i PP), aprovar l’acta de la sessió de 24 de
febrer de 2020.
3. Acordar, per 12 vots a favor (PSOE, PI, AA, UIA i PP):
3.1. Modificar l’article 11è d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“Article 11è. Pagament fraccionat
Els contribuents podran sol·licitar a l’Ajuntament el pagament fraccionat, el qual serà trimestralment.
Els requisits que han de concórrer en el sol·licitant per poder-se acollir al sistema fraccionat de
pagament són:
- S’ha d’emplenar una sol·licitud entre l’1 de gener i el 15 de febrer de l’any en curs de què es tracti.
- L’acolliment al sistema fraccionat de pagament es prorrogarà automàticament per a l’exercici
següent, sempre que l’interessat no manifesti la seva renúncia expressa i no tengui deutes pendents de
pagament en període executiu.
- Si el sol·licitant incorregués en l’impagament de qualsevol càrrec del sistema fraccionat de pagament,
aquest restarà sense cap efecte.
- El sistema fraccionat de pagament no suposa cap alteració dels terminis per exercir els recursos ni
qualsevol altre aspecte de la gestió tributària, que se seguirà regint per la seva normativa específica.”
3.2. 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 2021 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.”
3.3. 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 han de ser resolts per la corporació. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en el termini esmentat, s’ha de considerar aprovada definitivament sense la necessitat
d’acord exprés del Ple.
4. Acordar, per 11 vots a favor (PSOE, PI, AA i UIA) i 1 abstenció (PP):
4.1. Modificar l’article 4.3 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“3. S’estableix una bonificació del 75 % de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles amb
motor 100 % elèctric o dotats de motor que utilitzi biocombustibles o gas natural.”
4.2. 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 2021 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.”
4.3. 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 han de ser resolts per la corporació. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en el termini esmentat, s’ha de considerar aprovada definitivament sense la
necessitat d’acord exprés del Ple.
5. Acordar, per 12 vots a favor (PSOE, PI, AA, UIA i PP):
5.1. Modificar l’article 6.4.b d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“b) Per ser admeses al programa ITR, les persones interessades han d’estar al corrent de pagament
de la taxa per recollida, transferència, transport i tractament dels residus sòlids, han de sol·licitar-ne
l’adhesió, mitjançant l’imprès de compromís, abans del 31 de gener de l’any en curs i han
d’acceptar les condicions següents: [...]”
5.2. Modificar l’article 9.1 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“Article 9è. Pagament fraccionat
1. Les persones contribuents poden sol·licitar el pagament fraccionat, que sempre ha de ser
trimestral. A aquest efecte, la persona interessada l’ha de sol·licitar expressament a l’Ajuntament
entre l’1 de gener i el 15 de febrer de l’any en curs.
[...]”
5.3. 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 2021 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.”
5.4. 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 han de ser resolts per la corporació. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en el termini esmentat, s’ha de considerar aprovada definitivament sense la necessitat
d’acord exprés del Ple.
6. Acordar, per 11 vots a favor (PSOE, PI, AA i UIA) i 1 abstenció (PP):
6.1. Modificar l’article 5è d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“Article 5è. Tarifes
5.1. Tarifa diària
a) Turismes fins a 1.600 kg de MMA, motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i altres
vehicles de característiques anàlogues:
Servei
Artà
Colònia de Sant Pere
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Servei diürn:
- Per retirada i transport de cada vehicle
- Per dipòsit i custòdia del vehicle

144,60 €
6,17 €

167,59 €
6,17 €

Servei nocturn o en festiu:
- Per retirada i transport de cada vehicle
167,59 €
209,49 €
- Per dipòsit i custòdia del vehicle
6,17 €
6,17 €
b) Turismes de MMA superior a 1.600 kg i furgons de fins a 3.500 kg de MMA:
Servei
Artà
Colònia de Sant Pere
Servei diürn:
- Per retirada i transport de cada vehicle
- Per dipòsit i custòdia del vehicle

173,51 €
12,35 €

201,10 €
12,35 €

Servei nocturn o en festiu:
- Per retirada i transport de cada vehicle
216,90 €
251,39 €
- Per dipòsit i custòdia del vehicle
12,35 €
12,35 €
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 a vehicles: 40 €
- Recollida de turisme declarat residu sòlid urbà: 80 €
- Recollida de ciclomotor declarat residu sòlid urbà: 40 €”
6.2. 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 2021 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.”
6.3. 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 han de ser resolts per la corporació. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en el termini esmentat, s’ha de considerar aprovada definitivament sense la necessitat
d’acord exprés del Ple.
7. Acordar, per 11 vots a favor (PSOE, PI, AA i UIA) i 1 abstenció (PP):
7.1. Modificar l’article 7.2 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 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,
projectes d’urbanització 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
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es fixa en el 2 per mil del pressupost de l’obra amb un mínim de 117,60 €.
- Per a les llicències urbanístiques de modificacions d’obres que disposin de llicència no caducada,
la tarifa es fixa en dos trams:
· si la modificació no implica un augment de pressupost, s’ha de prendre com a base el pressupost
total modificat i la tarifa es fixa en l’1 per mil del pressupost de l’obra, amb un mínim de 53,80 €; i
· si la modificació implica un augment de pressupost, a la tarifa anterior s’ha d’addicionar el 2 per
mil de la quantitat en què s’augmenti el pressupost de l’obra.
- En les sol·licituds de pròrrogues de llicències urbanístiques que suposin la realització d’obres, s’ha
de prendre com a base imposable el cost real de l’obra o instal·lació pendent d’execució, certificat
per la direcció de l’obra, i la tarifa es fixa en el 2 per mil del pressupost de l’obra, amb un mínim de
117,60 €.
- Per llicències d’ocupació o de primera utilització, 70,56 €. Quan la llicència es refereixi a obres
que incloguin una pluralitat d’habitatges, locals o unitats d’allotjament turístiques, la tarifa s’ha
d’incrementar en la quantitat de 35,28 € per cada habitatge, local o unitat d’allotjament addicional.
- Per projectes de segregació, agrupació, parcel·lació o divisió, 189,30 €.
- Per pla parcial, projecte de compensació, projecte d’urbanització, projecte de reparcel·lació,
estudis de detall a instància de part, projectes de dotació de serveis, 265,00 € per ha o fracció.
- 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 €.
- Per 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 €.”
7.2. Modificar l’article 7.3 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“7.3. Epígraf tercer. Altres documents relatius a serveis d’urbanisme:
- Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis: 97,82 €
- Per cada expedició de certificació sol·licitada a instància de part, inclosos certificats
d’aprofitament urbanístic: 70,56 €
- Per cada expedient de concessió d’instal·lació de rètols i mostres: 22,76 €
- Per expedició de còpies de plànols, per unitat: 12,12 €
- Els expedients que, d’acord amb la legislació, hagin de sotmetre’s a un període d’informació
pública s’han de fer càrrec de les despeses que es derivin d’inserir un anunci en el BOIB o en el
BOE i/o uns dels diaris de l’illa.”
7.3. 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 2021 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.”
7.4. 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 han de ser resolts per la corporació. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en el termini esmentat, s’ha de considerar aprovada definitivament sense la necessitat
d’acord exprés del Ple.
8. Acordar, per 11 vots a favor (PSOE, PI, AA i UIA) i 1 abstenció (PP):
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8.1. Eliminar el punt 6 de l’article 4 d’aquesta Ordenança.
8.2. Afegir l’article 4 bis, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“Article 4 bis. Restabliment del domini públic
1. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial per l’obertura de sondatges o rases en terrenys
d’ús públic comporti la destrucció o el deteriorament de paviments, voravies, parets o qualsevol altre
element de domini públic local, la persona beneficiària, a més del pagament de la taxa regulada en
aquesta Ordenança, està obligada a la reparació, la reconstrucció i el restabliment de la seva situació
inicial.
2. El restabliment s’ha d’efectuar amb el mateix tipus de material destruït i s’han de preveure en el
projecte tècnic corresponent amb detall de les actuacions previstes i el seu pressupost.
En els supòsits que s’autoritzi l’execució d’una síquia en la totalitat del traçat longitudinal d’un carrer,
la persona interessada resta obligada a dur a terme les reparacions corresponents de l’asfalt i paviment
per la meitat de l’amplària del carrer, agafada des de l’eix central i per tota la longitud objecte de la
síquia.
Si l’objecte de la síquia és l’eix central del carrer, la persona interessada està obligada a restaurar
l’asfalt per la totalitat de la via.
En els supòsits d’execució de síquies per a escomeses de serveis, la persona interessada resta obligat a
restaurar l’asfalt i el paviment en una amplària d’1 metre per cada banda agafada des de l’eix central de
la síquia que té sentit perpendicular a la via pública.
3. El restabliment s’ha de dur a terme de forma immediata una vegada executades les conduccions i a
plena satisfacció dels serveis municipals, que n’han d’emetre l’informe corresponent al respecte.
4. Per garantir el compliment d’aquesta obligació, la persona beneficiària ha de constituir una fiança
per l’import i les condicions que es determinen en l’article 6 d’aquesta Ordenança. En cas
d’incompliment, i amb el requeriment previ per escrit a la persona beneficiària, l’Ajuntament estarà
facultat per realitzar-ne l’execució subsidiària a costa de la fiança dipositada.
5. En el cas d’execució subsidiària, si el cost de restabliment definitiu és superior a la fiança dipositada,
l’Ajuntament ha d’emetre la liquidació corresponent per l’excés d’aquest cost de restabliment.
6. Si els danys són irreparables, l’Ajuntament ha de ser indemnitzat per una quantia igual al valor dels
béns destruïts o l’import del deteriorament dels danyats.
7. L’Ajuntament no pot condonar totalment ni parcialment les indemnitzacions i el reintegrament a què
es refereix aquest apartat.
8. Prèviament a la pavimentació d’una via pública per part de l’Ajuntament, se n’ha d’informar les
companyies concessionàries dels serveis públics de comunicacions, electricitat, gas i la resta de
persones físiques i jurídiques afectades per canalitzacions o pals de sosteniment, perquè adeqüin les
seves instal·lacions. Si un cop acabades les obres de pavimentació, aquestes es veuen afectades per
l’obertura de sondatges o rases en un termini de cinc anys, les persones sol·licitants hauran d’abonar
les taxes indicades en l’article 6 amb un recàrrec del 200 per 100.”
8.3. Afegir els apartats 2 i 3 a l’article 6, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“Article 6. Quota tributària i import de la fiança
1. La quantia de la taxa s’ha de calcular d’acord amb els conceptes i els imports que es determinen a
continuació:
Concepte
Euros
Mínim per llicència
50,07
Primer metre lineal
61,99
Metres restants
30,12
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2. L’import de la taxa és independent del reintegrament del cost total de les despeses de
reconstrucció o reparació respectives.
3. La quantia de la fiança que la persona beneficiària ha de prestar per restablir el domini públic
s’ha de fixar en base al preu d’execució material del restabliment previst en el pressupost del
projecte tècnic presentat, d’acord amb el que disposa l’article 4 bis, apartat 2, d’aquesta
Ordenança.”
8.4. Modificar l’article 7.1, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“Article 7. Acreditació
1. La taxa i la constitució de fiança de restabliment del domini públic s’ha d’acreditar quan s’iniciï
l’aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió
de la llicència, si aquesta fou sol·licitada.”
8.5. Afegir els apartats 4 i 5 a l’article 9, 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.
2. Quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a l’aprofitament especial, s’ha de presentar,
degudament emplenat, l’imprès d’autoliquidació de la taxa. Alternativament, poden presentar-se en
el servei municipal competent els elements de la declaració a fi que el personal municipal
competent presti l’assistència necessària per determinar el deute.
3. S’ha d’expedir un abonaré a la persona interessada per tal 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. La persona sol·licitant està obligada a dipositar la fiança que respongui al restabliment del domini
públic afectat. Aquesta fiança s’ha de dipositar prèviament a la concessió de la llicència i el seu
import ha de ser el que disposa l’article 6 d’aquesta Ordenança.
5. Si el restabliment del domini públic és informat favorablement pels serveis tècnics municipals, la
fiança s’ha de mantenir durant el termini d’un any en garantia de l’execució correcta de la reposició
i, transcorregut aquest termini, s’ha de retornar a la persona beneficiària amb l’informe favorable
previ del servei municipal corresponent.”
8.6. 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 2021 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.”
8.7. 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 han de ser resolts per la corporació. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en el termini esmentat, s’ha de considerar aprovada definitivament sense la necessitat
d’acord exprés del Ple.
9. Acordar, per 12 vots a favor (PSOE, PI, AA, UIA i PP):
9.1. Modificar l’article 2 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que té lloc per l’entrada de vehicles a
través de les voreres i la reserva de via pública per a aparcaments exclusius, especificat en les tarifes
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establertes en l’article 6 d’aquesta Ordenança.”
9.2. Modificar l’article 6.3 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“6.3. Reserva privada d’estacionament lligada a gual permanent:
- Reserva privada d’estacionament lligada a gual permanent en vies de 1a categoria: 39,00 € per
metre lineal i 1,25 € per m2
- Reserva privada d’estacionament lligada a gual permanent en vies de 2a categoria: 39,00 € per
metre lineal i 0,64 € per m2
- Reserva privada d’estacionament lligada a gual permanent en vies de 3a categoria: 39,00 € per
metre lineal i 0,38 € per m2
- Placa de reserva privada d’estacionament lligada a gual permanent: 11,80 €”
9.3. Afegir un punt 4 a l’article 6è, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“6.4. Tancament de la via
És el cas de la utilització de la via pública quan sigui necessari el tancament a la circulació de
vehicles o vianants i, si cal, fer una nova regulació del trànsit per tal d’evitar conflictes innecessaris.
En aquest cas la taxa s’ha d’aplicar per dies o per hores i s’ha d’adequar a la categoria de la via
ocupada segons l’annex d’aquesta Ordenança.
S’estableix una tarifa mínima per a cada tancament de la via sol·licitat, al qual se li ha d’afegir la
tarifa que pertoqui per metres quadrats ocupats*, amb els detalls següents:
a) Tancament per dia
-Vies de 1a categoria: 1,25 euros/m2 i una tarifa mínima de 388,00 euros
-Vies de 2a categoria: 0,64 euros/m2 i una tarifa mínima de 323,00 euros
-Vies de 3a categoria: 0,38 euros/m2 i una tarifa mínima de 258,75 euros
b) Tancament per hores
-Vies de 1a categoria: 1,28 euros/m2 i una tarifa mínima de 78,00 euros
-Vies de 2a categoria: 0,66 euros/m2 i una tarifa mínima de 64,15 euros
-Vies de 3a categoria: 0,40 euros/m2 i una tarifa mínima de 50,48 euros
(* Vegeu la relació annexa de carrers segons la categoria.)”
9.4. 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 2021 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.”
9.5. 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 han de ser resolts per la corporació. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en el termini esmentat, s’ha de considerar aprovada definitivament sense la necessitat
d’acord exprés del Ple.
10. Acordar, per 9 vots a favor (PSOE, PI i AA) i 4 vots en contra (UIA i PP):
10.1. Modificar l’article 6.1 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“Article 6. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats
següents:
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6.1. Epígraf 1. Ocupació
L’ocupació és per metre quadrat de superfície ocupada.
a) Passeig Marítim
-Per dia: 2,45 €/m2
-Per trimestre: -Per semestre: -Per any natural: 87,45 €/ m2
b) Carrers de Ciutat i d’Antoni Blanes i plaça del Conqueridor
- Per dia: 1,70 €/ m2
- Per semestre (maig-octubre): 55 €/ m2
- Per semestre (novembre-abril): 20 €/ m2
- Per any natural: 61,75 €/ m2
c) Resta de carrers:
- Per dia: 0,82 €/ m2
- Per semestre (maig-octubre): 25 €/ m2
- Per semestre (novembre-abril): 10 €/ m2
- Per any natural: 30,90 €/ m2
[...]>>
10.2. 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 2021 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.”
10.3. 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 han de ser resolts per la corporació. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en el termini esmentat, s’ha de considerar aprovada definitivament sense la necessitat
d’acord exprés del Ple.
11. Acordar, per unanimitat:
11.1. Modificar l’article 2 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’ocupació i la reserva de la via pública amb mercaderies,
maquinàries, materials de la construcció i altres instal·lacions anàlogues, que s’especifica en l’article 6
d’aquesta Ordenança.”
11.2. Modificar l’article 6.1 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“6.1. Ocupació de la via pública
a) Ocupació de terrenys d’ús públic per obres:
- Per dia: 0,68 €/m2 o fracció
- Per mes: 16,50 €/m2 o fracció
- Per trimestre: 43,47 €/m2 o fracció
- Per any: 121,74 €/m2 o fracció
b) Ocupació de terrenys d’ús públic per exposició de productes:
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· Per dia: 2,45 €/m2
· Per trimestre: –
· Per semestre: –
· Per any natural: 87,45 €/m2
- Carrers de Ciutat i d’Antoni Blanes i plaça del Conqueridor:
· Per dia: 1,70 €/m2
· Per semestre (maig-octubre): 45 €/m2
· Per semestre (novembre-abril): 15 €/m2
· Per any natural: 51,75 €/m2
- Resta de carrers: · Per dia: 0,82 €/m2
· Per semestre (maig-octubre): 23 €/m2
· Per semestre (novembre-abril): 7 €/m2
· Per any natural: 25,90 €/m2”
11.3. 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 2021 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.”
11.4. 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 han de ser resolts per la corporació. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en el termini esmentat, s’ha de considerar aprovada definitivament sense la necessitat
d’acord exprés del Ple.
- Passeig Marítim:

12. Acordar, per unanimitat:
12.1. Eliminar l’epígraf 4t de l’article 6.
12.2. 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 2021 i ha de ser vigent fins que es
modifiqui o es derogui.”
12.3. 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, durant el termini de 30 dies perquè puguin presentar reclamacions o
suggeriments, que han de resoltes per la corporació. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en el termini esmentat, s’ha de considerar aprovada definitivament sense la necessitat
d’acord exprés del Ple.
13. Acordar, per unanimitat:
13.1. Modificar l’article 4.1 d’aquesta Ordenança, de manera que s’elimina el punt que diu:
“- Canyafel·la d’Or: 80,00 €/any (exempt d’IVA). Entrada a tots els espectacles menys al cinema.”
13.2. Modificar l’article 4.3 d’aquesta Ordenança, de manera que ha de quedar redactat de la
manera següent:
“3. Venda de productes turístics i culturals:
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- Guies: 1,50 €/unitat
- Postals: 0,60 €/unitat
- Venda de llibres d’edició municipal: fins a 40,00 €/unitat, segons el cost de cada edició.
- Venda d’elements, mostres o objectes de marxandatge d’edició municipal: 50,00 €/unitat.”
13.3. 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 2021 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.”
13.4. 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 han de ser resolts per la corporació.
14. Acordar, per 9 vots a favor (PSOE, PI i AA), 3 abstencions (UIA) i 1 vot en contra (PP):
14.1. Modificar l’article 4.1 de manera que la quota dels residents passa de 1.073,87 €/mes a
1.093,87 €/mes.
14.2. Modificar l’apartat 4 de l’article 5, que ha de quedar redactat de la manera següent:
“4. En el cas de no poder abonar totalment o parcialment la quota, l’aspirant a resident ha de
presentar una declaració, amb justificants, del béns que posseeix, en ús o en propietat, i dels
ingressos anuals. La Direcció de la Residència pot fer, en tot moment, les gestions oportunes per
determinar l’exactitud de les declaracions que, en aquest sentit, facin les persones residents.
Si la persona beneficiària no pot pagar la totalitat de la quota i disposa de béns s’ha d’establir el
sistema de reconeixement de deute amb l’Ajuntament, reconeixement que s’ha de firmar en el
moment del seu ingrés o en el moment en què s’iniciïn els impagaments. Aquest document de
reconeixement del deute s’ha de signar entre les dues parts, Ajuntament i resident o tutor legal, si
s’escau, a càrrec dels béns titularitat d’aquest darrer.
Amb la finalitat d’evitar o minorar el reconeixement de deute, la família de la persona sol·licitant es
pot comprometre a abonar el cost de la seva estada o a abonar una quantitat fixada al seu criteri, de
manera que, en el moment de la seva baixa, no existeixi deute o que el contret sigui menor. En tot
cas, el pagament íntegre del deute s’ha d’efectuar en el moment que es produeixi la seva baixa de la
Residència.”
14.3. 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 2021 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.”
14.4. 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 han de ser resolts per la corporació. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en el termini esmentat, s’ha de considerar aprovada definitivament sense la necessitat
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d’acord exprés del Ple.
15. Acordar, per unanimitat:
15.1. Aprovar l’Ordenança núm. 43, reguladora de la taxa per a la realització d’activitats
organitzades per l’àrea de Joventut, la qual es transcriu a continuació:
<<ORDENANÇA NÚM. 43, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA REALITZACIÓ
D’ACTIVITATS ORGANITZADES PER L’ÀREA DE JOVENTUT
Article 1. Fonament i naturalesa
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 del règim local, i de conformitat amb allò que
disposen els articles 15 a 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 a la realització d’activitats
organitzades per l’Àrea de Joventut, que s’ha de regir per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la
qual acompleixen el que preveu l’article 57 del RD 2/2004 esmentat.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la inscripció a cursos i activitats formatives duites a
terme per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Artà.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques que sol·licitin o es beneficiïn
dels serveis o activitats realitzades que es detallen a l’article anterior.
Quan les persones matriculades siguin menors d’edat, els seus progenitors o tutors legals han de
signar una autorització per poder participar en l’activitat.
Article 4. Quota tributària
4.1. Àrea acadèmica
S’estableixen les tarifes següents:
- Àrea d’ampliació cultural: 2,29 €/hora
- Àrea ocupacional: 2,29 €/hora
- Àrea d’oci i temps lliure: 2,29 €/hora
4.2. Cursos específics
S’estableixen les tarifes següents:
- Curs de monitor de temps lliure: 325 €
- Curs de director de temps lliure: 350 €
- Curs de socorrista de piscina: 150 €
- Altres cursos: 4 €/hora
4.3. Agreujants
Si la realització dels cursos requereix algun tipus de material fungible extraordinari imprescindible
per dur-los a terme, es pot considerar la possibilitat de cobrar el cost proporcional del material
determinat a l’alumnat que s’hi matriculi.
De la mateixa manera, la Junta de Govern Local pot adoptar l’acord de gratuïtat o d’import
especialment reduït en la taxa d’algun dels cursos que es realitzin, tenint en compte les
circumstàncies de les persones a les quals va dirigit (hi ha d’haver un informe previ dels Serveis
Socials), el contingut del curs o qualsevol altra circumstància que es consideri excepcional.
Article 5. Bonificacions
5.1. Bonificacions
Les bonificacions queden establertes de la manera següent:
- Per famílies monoparentals, un 20 %.
56

- Per a famílies nombroses de tres fills, un 20 %.
- Per a famílies nombroses de més de tres fills, un 25 %.
- Per minusvalidesa (33 % o superior), un 20 %.
Aquestes bonificacions no són acumulatives.
L’atorgament d’aquestes bonificacions requereix la presentació de la documentació que acrediti
alguna de les condicions anteriors.
Article 6. Meritació
Neix l’obligació de contribuir quan es formalitza la matrícula o la inscripció al curs en què es vol
participar.
Article 7. Declaració, liquidació i ingrés
Aquesta taxa s’ha d’exigir en règim d’autoliquidació en la forma que preveu el Reial
decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació.
Article 8. Infraccions i sancions
Pel que fa a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que corresponguin en cada cas,
cal atenir-se a allò que disposa la Llei general tributària.
Disposició final
Aquesta Ordenança entra en vigor l’endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
i serà vigent fins que es modifiqui o es derogui.>>
15.2. 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 han de ser resolts per la corporació. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en el termini esmentat, s’ha de considerar aprovada definitivament sense la necessitat
d’acord exprés del Ple.
16. Acordar, per unanimitat:
16.1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 15/2020, en la modalitat de transferència
de crèdits entre aplicacions de diferent àrea de despesa, tal com segueix a continuació:
Altes en aplicacions de despeses
Aplicació
Descripció
Modificació de crèdit
2311 48000 02
Atencions benèfiques i assistencials COVID-19
18.000,00
1321 12001 01
Retribucions bàsiques funcionaris - A2
1,00
Total
18.001,00
Baixes en aplicacions de despeses
Aplicació
Descripció
Modificacions de crèdit
1720 22799 01
Pressupostos participatius (neteja de platges)
18.000,00
1321 12003 01
Retribucions bàsiques funcionaris - C2
1,00
Total
18.001,00
16.2. 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
poden examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. Considerar l’expedient 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.
Si el Dictamen que la Comissió elevi al Ple coincideix amb la proposta anterior, qui subscriu
informa, en compliment de l’article 54 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
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règim local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aquest dictamen s’ha
d’adequar a la legislació aplicable.
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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