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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ 
 
 
Caràcter:  ordinari 
Data:   25 d’octubre de 2021 
Horari:  18 hores 
Lloc:   sala de sessions de l’Ajuntament d’Artà 
 
 
Hi assisteixen: 
Manuel Galán Massanet,  batle 
Maria Bel Llinàs Pastor,  regidora 
Antonio Bonet Company  regidor 
Maria Isabel Nieto Sepúlveda, regidora 
Paula Ginard Vílchez,   regidora 
Maria Antònia Sureda Martí,  regidora 
Manuel Rocha Barrientos,  regidor 
Sebastián Carrió Dalmau,  regidor 
Ana María Comas Delgado,  regidora 
Maria Pastor Gelabert,  regidora 
Juan Lliteras Espinosa,  regidor 
 
Sílvia Ripoll Genovart,  secretària accidental 
 
No hi assisteixen: 
Immaculada Moreno Mayal,  regidora 
Jeroni Esteva Alzamora,  regidor 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 42, reguladora dels criteris 
d’adjudicació i de les normes de funcionament i utilització dels habitatges d’emergència social. 
2. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança municipal de circulació. 
3. Aprovació, si s’escau, de la modificació del Reglament municipal pel qual es regula la circulació de 
vehicles de motor dins els espais naturals del terme d’Artà. 
4. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns 
immobles. 
5. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 6, reguladora de la taxa per serveis 
relatius a activitats, establiments i instal·lacions. 
6. 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. 
7. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 12, reguladora de la taxa per expedició 
de documents administratius. 
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8. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 24, reguladora de la taxa pel servei de 
la Residència de Persones Majors. 
9. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 36, reguladora de la taxa per a la 
prestació del servei de celebració de matrimoni civil. 
10. Aprovació, si s’escau,  de la modificació de l’Ordenança núm. 38, reguladora de la taxa pels serveis 
de l’Escola d’Adults. 
11. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de setembre de 2021. 
12. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
A petició i proposta d’Artà Solidari, en nom de la pròpia entitat i de les 167 persones que han signat i 
acompanyen la proposta, el Ple de l’Ajuntament d’Artà adopta, per unanimitat, la declaració següent:  
 
<<DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE REBUIG A L’EMPRESONAMENT IL·LEGAL DE JUANA 
RUÍZ SÁNCHEZ, CIUTADANA ESPANYOLA I TREBALLADORA HUMANITÀRIA DE SALUT 
A HEALTH WORK COMMITTEES, ORGANITZACIÓ PALESTINA NO GOVERNAMENTAL 
 
Exposició de motius: 
 
- L’Estat espanyol, la Unió Europea i la comunitat internacional sostenen clar i llampant que els 
territoris palestins de Cisjordània i Gaza es troben sota ocupació militar israeliana des de 1967. 
- Aquesta ocupació continuada durant més de 44 anys és, sens dubte, una anomalia, perquè les 
ocupacions han de ser sempre situacions provisionals i transitòries, previstes en el dret internacional 
humanitari durant conflictes o en el període immediatament posterior i sempre de manera limitada. 
- La Quarta Convenció de Ginebra, aplicable a situacions d’ocupació, és el marc que regula les 
obligacions de l’ocupant, però Israel, que firmà la Convenció, no l’aplica. 
- A més, la Quarta Convenció estableix clarament que en els territoris ocupats s’aplicarà la legislació 
local vigent i, si s’escau, les detencions es faran en el territori, quedant prohibit el trasllat a presons en el 
territori de l’ocupant. 
- Juana Ruiz Sánchez, ciutadana espanyola, treballadora humanitària de salut a HWC, resident a  Beit 
Sahour, fou detinguda per forces militars israelianes a ca seva l’abril de 2021. Tot d’una va ser 
traslladada a un centre de detenció a Israel i més tard a una presó també a territori israelià. Dies abans, 
l’exercit israelià havia realitzat una invasió al centre de HWC, requisant documents, destrossant portes, 
ordenadors i mobiliari de l’organització de salut. 
- Com també a altres companys de l’organització humanitària Palestina, té un sèrie d’acusacions 
aplicant-li una legislació militar d’excepció. Juana ja du més de quatre mesos detinguda. 
- L’objectiu de les detencions és desarticular les organitzacions populars palestines que operen en zones 
ocupades i criminalitzar la cooperació i solidaritat internacionals, especialment l’europea  i l’espanyola. 
- Juana Ruiz ha comparegut diverses vegades davant un jutge militar, però la defensa no ha pogut ni tan 
sols tenir la informació necessària per a la seva defensa jurídica. 
- Consta que el Ministeri de Relacions Exteriors ha seguit el cas i l’ha tractat amb el Govern israelià, 
però no s’ha traduït en cap avanç. In situ, les autoritats consulars espanyoles estan informades des del 
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primer moment de la situació, però fins aleshores la seva intervenció s’ha limitat als procediments 
habituals d’assistència consular per a casos de detenció de ciutadans espanyols a l’exterior. 
- La cooperació espanyola, pública i no governamental, du més de 30 anys treballant amb les ONG 
palestines, que són actors claus en la resistència contra l’ocupació i l’apartheid. El Govern central ha de 
respondre de manera clara i contundent davant l’estratègia israeliana d’impedir l’activitat d’aquestes  
organitzacions populars palestines i del seu suport a la solidaritat internacional. 
- L’Ajuntament d’Artà ja es va posicionar sobre aquest tema al passat mes d’abril, però en aquests més 
de sis mesos no solament no s’ha resolt res la situació de Juani, sinó que ha empitjorat considerablement 
i el Govern israelià prolonga la situació d’encerclament previ al judici per mantenir-la el major temps 
possible a la presó.  
 
Atès tot el que s’ha exposat, l’Ajuntament d’Artà adopta els següents compromisos: 
 
1. L’Ajuntament d’Artà es posiciona sobre aquest cas, rebutja la presó de Juana Ruiz i traslladarà la 
seva resolució —amb les signatures que donen suport a aquest escrit— per exigir al Govern balear i al 
Govern d’Espanya que assumeixin una postura coherent i ferma davant aquest cas, facin entendre a 
Israel que Espanya no pot deixar passar casos com aquest i actuïn, públicament i institucionalment, en la 
denúncia d’aquest nou abús de l’Estat d’Israel. 
 
2. Si Espanya considera il·legal l’ocupació de Cisjordània i Gaza, contrària al dret internacional, la 
negativa israeliana d’actuar com estableix la Quarta Convenció de Ginebra, el Ministeri de Relacions 
Exteriors no pot tractar aquest cas com si fos una detenció d’un delinqüent comú a l’exterior. Juana ha 
estat segrestada per militars israelians i detinguda il·legalment. Per tant, el Govern espanyol ha d’exigir 
l’alliberament immediat de Juana Ruiz, refusant obertament la legitimitat del procediment penal militar, 
i ha de exigir a les autoritats israelianes que no prenguin cap mesura o sanció que la privi del seu dret a 
viure i treballar a Palestina. 
 
3. Donar trasllat d’aquests compromisos a les institucions següents: Ambaixada de l’Estat d’Israel  a 
Madrid, Govern balear i Govern d’Espanya, a més d’informar altres organismes i institucions, com el 
Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, Amnistia  Internacional i Metges sense Fronteres.>> 
 
 
1. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 42, reguladora dels criteris 
d’adjudicació i de les normes de funcionament i utilització dels habitatges d’emergència social 
 
El batle, Manuel Galán, explica que només es modifica la redacció de l’Ordenança en tot el que fa 
referència a “un habitatge”, per convertir-ho en una redacció general referida a una pluralitat 
d’habitatges, sense especificar-ne el nombre. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 10 vots a  favor (PSOE, PI, AA, UIA i PP): 
 
1. Modificar l’exposició de motius, que ha de quedar redactat de la manera següent:  
 
<<Exposició de motius 
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L’Ajuntament d’Artà és titular en propietat d’immobles situats al terme municipal d’Artà susceptibles 
de ser destinats a habitatges de protecció pública. 
 
L’Ajuntament, conscient de l’existència en el nostre municipi de famílies que davant situacions 
d’emergència, com ara desnonaments, no tenen allotjament ni mitjans personals i familiars per disposar 
d’habitatge alternatiu, posa a disposició aquests habitatges, que a l’efecte d’aquesta Ordenança es 
denominen habitatges d’emergència social, per ser destinats a allotjaments temporals d’unitats familiars 
en situació de greu dificultat social i econòmica, i de les quals els Serveis Socials municipals són 
fonamentalment coneixedors i amb les quals s’intervé amb la finalitat de millorar-ne les oportunitats 
d’inclusió social, constituint-se, per tant, aquests habitatges com un recurs social municipal 
d’allotjament alternatiu i temporal per pal·liar un problema tan greu com és la pèrdua d’habitatge 
habitual, vinculat en la majoria de les ocasions a un procés de desnonament.  
 
En virtut d’això, i en constituir els habitatges d’emergència social un recurs social municipal 
d’allotjament alternatiu i temporal, la necessitat del qual es constata en l’àmbit dels Serveis Socials 
municipals, cal regular-ne, des d’aquest marc, el procediment d’adjudicació i utilització, a fi de garantir-
hi l’accés a les unitats familiars més necessitades, dotant-lo d’un caràcter temporal que en permeti la 
rotació.  
 
Per tant, atesa la situació d’indefensió i desemparament en què es troben les persones o les famílies que, 
per determinades causes, es veuen obligades a abandonar el seu domicili habitual, l’Ajuntament d’Artà 
ha optat per destinar habitatges dels quals és propietari a habitatges d’emergència social per permetre 
l’allotjament immediat i provisional d’aquestes. 
 
La Llei reguladora de bases de règim local, en parlar de les competències de les entitats locals, estableix 
que el municipi, per a la gestió dels seus interessos en l’àmbit de les seves competències, pot promoure 
tota classe d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les 
aspiracions de la comunitat veïnal. 
 
Una de les activitats de la competència municipal que satisfà les necessitats i les aspiracions de la 
comunitat veïnal, alhora que es compleix un precepte constitucional, és la de promoure les condicions 
necessàries i establir les normes pertinents per fer ús efectiu del dret de gaudir i disposar d’un habitatge 
digne i adequat a les seves necessitats. 
 
Per tot això, en el marc de les competències establertes en l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, i en ús de la potestat reglamentària que li confereix l’article 
4.1.a de la Llei esmentada, l’Ajuntament d’Artà elabora aquesta Ordenança.>> 
 
2. Modificar l’article 1.1, que ha de quedar redactat de la manera següent:  
 
<<Article 1. Objecte 
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1. És objecte d’aquesta Ordenança regular el procediment d’adjudicació, les condicions, els requisits 
d’accés i el règim d’ús per ocupar temporalment els habitatges d’emergència social de titularitat 
municipal, que tenen per finalitat allotjar les persones o famílies que es trobin en les circumstàncies que, 
posteriorment, es descriuen i que, per diverses causes, han quedat sense recer i requereixen un 
allotjament immediat i provisional>> 
 
3. Modificar l’article 3.1, que ha de quedar redactat de la manera següent: 
 
<<Article 3. Requisits i condicions d’accés  
 
1. Poden accedir als habitatges d’emergència social les unitats familiars que ho sol·licitin i que acreditin 
complir els requisits següents.>> 
 
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. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 

 
 
2. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança municipal de circulació 
 
El batle explica que es tracta d’esmenar una errada que es va cometre en el passat mes d’abril. Les 
modificacions que es reflectien a l’Ordenança no es varen traslladar a la proposta, per la qual cosa 
només es va publicar el contingut d’aquesta i no totes les modificacions de què es va parlar. Ara es 
traslladen a aquesta proposta de la manera següent: 
 
<<Vist l’informe emès pel cap de la Policia Local de l’Ajuntament d’Artà, de data 13 d’abril de 2021 
(Prop. OM CIR 01/2021), segons el qual: 
 
“[…] 
 
L’existència d’un immoble constitueix l’àmbit específic en què el propietari pot exercir la facultat 
d’obrir guals i accessos sobre la via pública, bé perquè l’edificació disposa d’un garatge propi, ja sigui 
per obligació legal o de forma totalment voluntària, bé perquè l’existència d’un accés per a vehicles 
constitueixi un element imprescindible per a la realització d’una activitat autoritzada, encara que 
l’exercici de dita facultat estigui sotmès a control per part de l’Administració. 
 
A la nostra actual Ordenança municipal de circulació es regulen les classes, la concessió de llicències, la 
senyalització, les característiques tècniques, les prohibicions i la resta de circumstàncies aplicables que 
afecten a les entrades i sortides de vehicles, anomenades guals, si bé no es recullen aquells aspectes 
relacionats amb les reserves privatives de l’estacionament que puguin estar lligades a aquests guals quan 
això sigui possible. 
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OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ 
 
Neix així, per tant, la necessitat de proposar una modificació a l’actual normativa municipal de 
circulació davant l’aposta de l’Administració municipal de facilitar i regularitzar un major ús de l’espai 
públic i convertir, sempre que sigui factible en els cassos que així s’estableixi, l’espai destinat a 
l’entrada i sortida a un espai d’ús privatiu per al seu usuari, així com regularitzar aquells supòsits en que 
actualment es fa un ús de la via pública o altres béns de domini públic i ús públic sense autorització.”>> 
 
I vist l’informe emès pel cap de la Policia Local de l’Ajuntament d’Artà, de data 7 d’octubre de 2021 
(Prop. OM CIR 02/2021), segons el qual: 
 
“[…] 
 
Per una banda, les polítiques de mobilitat i seguretat viària que desenvolupen les administracions locals 
compten amb un objectiu principal: La reducció de la sinistralitat en l’àmbit urbà. Per aquest motiu, les 
ciutats espanyoles venen demandant canvis en la normativa general de circulació urbana, que els 
permetin desenvolupar adequadament nous models de ciutat. 
 
L’experiència demostra que la reducció de la velocitat té un efecte directe en la reducció de la 
sinistralitat dels vulnerables, no suposant per contra una major alentiment del trànsit, els vehicles a 
motor en els seus desplaçaments urbans no superen velocitats mitjanes que, en els centres urbans, siguin 
generalment superiors als 20 km/h. 
 
Els diferents estudis coincideixen que el risc de morir com a conseqüència d’un atropellament es 
redueix com a mínim cinc vegades si la velocitat del vehicle que impacta és de 30 km/h respecte a un 
que circuli a 50 km/h. La velocitat del vehicle té una relació directa amb les probabilitats de 
supervivència del vianant atropellat. 
 
Per tot això, mitjançant el Reial decret 970/2020, d’1 de novembre, s’ha modificat l’article 50 del 
Reglament general de circulació, rebaixant el límit de velocitat de circulació genèric en via urbana de 
50 km/h a 30 km/h per aquells carrers que compten amb un sol carril per sentit de circulació, per 
aconseguir un impacte positiu en la reducció de la sinistralitat viària, especialment en els col·lectius de 
persones vulnerables. 
 
Per una altra banda, davant la implantació de la nova zona de residents recollida a l’article 52 bis de 
l’Ordenança municipal de circulació es fa necessari diferenciar entre aquells conductors que són 
considerats ‘residents exclusius’ d’una zona o lloc concret, com poden esser les àrees de circulació 
restringida (ACIRE) o de les zones de vianants existents als nuclis urbans del nostre terme municipal 
respecte a la resta de ‘conductors residents’ que fan un ús de l’àrea que es detalla a l’article esmentat.  
 
OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ 
 
Quant a la seva necessitat i eficàcia, aquesta modificació permet, respecte a la primera exposició, 
complir els objectius de reducció de sinistralitat en vies urbanes a través de la reducció de la velocitat en 
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un percentatge significatiu del viari de les ciutats. Quant a la segona exposició, es permet una clara 
diferenciació entre els distints usuaris i les zones en les quals es té autoritzat el seu ús.” 
 
A partir dels objectius anunciats, es proposen les modificacions de l’Ordenança municipal de circulació 
que es concreten a continuació: 
 
1. Modificar l’actual contingut del punt 1 de l’article 9, sobre moderació de velocitat, en el capítol IV, 
de normes de circulació, que diu així: 
 
“1. El límit de velocitat màxim permès a les vies objecte d’aquesta Ordenança s’estableix, amb caràcter 
general, en 40 km/h, llevat d’aquelles vies en què s’especifiqui expressament una altra limitació.” 
 
Per tant, amb la modificació queda redactat de la manera següent: 
 
“Article 9. Moderació de velocitat 
 
1. Els límits genèrics de velocitat són els que s’estableixen a continuació: 
 
a) 20 km/h en vies que disposin de plataforma única de calçada i vorera. 
b) 30 km/h en vies d’un únic carril per sentit de circulació. 
c) 50 km/h en vies de dos o més carrils per sentit de circulació. 
 
2. A aquest efecte, els carrils reservats per a la circulació de determinats usuaris o ús exclusiu de 
transport públic no s’han de comptabilitzar. 
 
3. Les velocitats genèriques que s’estableixen al punt 1 poden ser rebaixades per l’autoritat municipal, 
sempre que se senyalitzi de manera específica prèviament. 
 
4. De manera excepcional, l’autoritat municipal pot augmentar la velocitat en vies d’un únic carril per 
sentit fins a una velocitat màxima de 50 km/h, sempre que se senyalitzi prèviament. 
 
5. En les vies urbanes a què fa referència l’apartat 1.c) i en travessies, els vehicles que transportin 
mercaderies perilloses han de circular, com a màxim, a 40 km/h. 
 
6. El límit genèric de velocitat en travessies és de 50 km/h per a tot tipus de vehicles. Aquest límit pot 
ser rebaixat, per acord de l’autoritat municipal amb el titular de la via, sempre que se senyalitzi de 
manera específica.” 
 
2. Modificar l’actual contingut del punt 1 de l’article 11, en el capítol IV, de normes de circulació, que 
diu així: 
 
“Article 11. Entrada i sortida d’immobles 
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1. Per a l’accés de vehicles a l’interior d’immobles, recintes o d’altres espais quan sigui necessari creuar 
la via pública o altres béns de domini públic i ús públic, els conductors solament han de fer servir els 
espais definits en aquesta Ordenança com a entrades o sortides de vehicles subjectes a llicència 
municipal, com ara la de gual permanent o la de gual temporal.” 
 
Per tant, amb la modificació queda redactat de la manera següent: 
 
“Article 11. Entrada i sortida d’immobles 
 
1. Per a l’accés de vehicles a l’interior d’immobles, recintes o d’altres espais quan sigui necessari creuar 
la via pública o altres béns de domini públic i ús públic, els conductors solament han de fer servir els 
espais definits en aquesta Ordenança com a entrades o sortides de vehicles subjectes a llicència 
municipal, com ara la de gual permanent, la de gual temporal o la de gual d’accés de vehicles a través 
de les voreres sense reserva d’espai.” 
 
3. Modificar l’actual contingut de la lletra m) de l’article 17, en el capítol V, de parada i estacionament, 
que diu així: 
 
“Article 17. Prohibicions de parada 
 
Queda totalment prohibida la parada en els casos i els llocs següents: 
 
[…] 
m) Quan s’obstaculitzi l’accés de persones a immobles o s’impedeixi la utilització de la sortida o 
entrada de vehicles a un immoble senyalitzat degudament, com és amb una llicència de gual permanent 
o gual temporal.” 
 
Per tant, amb la modificació queda redactat de la manera següent: 
 
“Article 17. Prohibicions de parada 
 
Queda totalment prohibida la parada en els casos i els llocs següents: 
 
[…] 
m) Quan s’obstaculitzi l’accés de persones a immobles o s’impedeixi la utilització de la sortida o 
entrada de vehicles a un immoble senyalitzat degudament, com és amb una llicència de gual permanent, 
la de gual temporal o la de gual d’accés de vehicles a través de les voreres sense reserva d’espai. 
 
4. Modificar l’actual contingut de la lletra l) de l’article 19, en el capítol V, de parada i estacionament, 
que diu així: 
 
“Article 19. Prohibicions d’estacionament 
 
Queda prohibit l’estacionament en els casos i els llocs següents: 
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[…] 
l) Quan s’obstaculitzi l’accés de persones o bestiar a immobles o s’impedeixi la utilització de la sortida 
o entrada de vehicles a un immoble senyalitzat degudament, com ara una llicència municipal de gual 
permanent o gual temporal.” 
 
Per tant, amb la modificació queda redactat de la manera següent: 
 
“Article 19. Prohibicions d’estacionament 
 
Queda prohibit l’estacionament en els casos i els llocs següents: 
 
[…] 
l) Quan s’obstaculitzi l’accés de persones o bestiar a immobles o s’impedeixi la utilització de la sortida 
o entrada de vehicles a un immoble senyalitzat degudament, com ara una llicència municipal de gual 
permanent, la de gual temporal o la de gual d’accés de vehicles a través de les voreres sense reserva 
d’espai. 
 
5. Modificar l’actual enunciat del capítol VII, de les llicències per a l’entrada i sortida de vehicles (guals 
permanents i temporals) per la proposta “Capítol VII, de les llicències per a l’entrada i sortida de 
vehicles”. 
 
6. Modificar l’actual contingut de l’article 32, en el capítol VII, de les llicències per a l’entrada i sortida 
de vehicles (guals permanents i temporals), que diu així: 
 
“Article 32. Tipus de reserva 
 
Les entrades de vehicles en aquest municipi són del tipus denominat «permanent» i «temporal». Les 
persones sol·licitants han de posseir la llicència municipal d’activitat corresponent, que ha d’incloure 
l’autorització per al seu funcionament, excepte en els casos previstos en la normativa reguladora 
d’activitats.” 
 
Per tant, amb la modificació queda redactat de la manera següent: 
 
“Article 32. Tipus de reserva 
 
Els guals es classifiquen en: 
 
a) Gual d’ús permanent. 
b) Gual d’accés de vehicles a través de les voreres sense reserva d’espai. 
c) Guals d’ús temporal o provisional. 
 
Les persones sol·licitants han de posseir la llicència municipal d’activitat corresponent, que ha 
d’incloure l’autorització per al seu funcionament, excepte en els casos previstos en la normativa 
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reguladora d’activitats. El peticionari haurà d’indicar quina classe de gual sol·licita i, si procedeix, 
fonamentar degudament la petició. 
 
Les autoritzacions amb gual permanent es concediran per a tots els dies de la setmana, en horari de 0 h a 
24 h, i per a: 
 
a) Garatges o aparcaments públics i privats. 
b) Locals adscrits a l’ús com a garatge. 
 
L’atorgament prohibeix l’estacionament de vehicles en la calçada davant dels guals, excepte dels que 
disposen de l’autorització pertinent per fer-ho, de conformitat amb el que estableix l’article 32 bis de la 
present ordenança. 
 
La concessió d’aquest tipus d’autorització amb gual permanent quedarà supeditada als condicionaments 
exigits en les normes urbanístiques vigents o a la normativa vigent que s’apliqui. 
 
El pas a través de les voreres sense reserva d’espai requerirà una autorització municipal expressa, que es 
concedirà exclusivament per a l’accés a garatges i aparcaments en aquells carrers que no necessiten gual 
perquè hi ha prohibició d’estacionament. La modificació, quant a les condicions d’estacionament 
d’aquestes públiques, deixarà sense efecte les autoritzacions anteriors i serà obligatori que els seus 
titulars sol·licitin l’autorització que, d’acord amb les noves circumstàncies concurrents, permetrà el pas 
dels vehicles als locals. 
 
Els guals d’ús temporal permetran l’entrada i la sortida de vehicles durant les següents hores del dia: de 
8 h a 20 h, en dies laborables. 
 
El seu atorgament prohibeix l’estacionament de vehicles en el calçat davant els guals durant l’horari 
establert, excepte en aquells casos en què compten amb la pertinent autorització per a fer-ho, de 
conformitat amb el que estableix l’article 32 bis d’aquesta ordenança, i el dit espai quedarà lliure per a 
l’ús públic durant la resta d’hores i durant tot el dia els diumenges i festius. 
 
L’horari corresponent es farà constar en d’oportuna senyalització, segons el model normalitzat que 
l’ajuntament determini. 
 
7. Incloure un nou article 32 bis anomenat ‘vehicles’ amb autorització per estacionar a les zones de 
gual, que diu així: 
 
“Article 32 bis. Vehicles amb autorització per a estacionar en zones de gual 
 
1. Es consideraran vehicles amb autorització per fer un ús especial que no impliqui una llarga 
permanència per estacionar en la zona reservada de cada gual, aquells que mostren en un lloc visible la 
targeta d’autorització corresponent al gual en qüestió. En aquest efecte, junt amb la notificació de la 
concessió de la llicència de gual, l’ajuntament entregarà al titular la referida targeta d’autorització 
corresponent al gual que se li concedeix, i en la qual quedarà clarament identificat. 
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2. Amb caràcter general, per a poder estacionar davant del local o entrada objecte de la llicència 
s’hauran de complir els requisits següents: 
 
a) Que l’estacionament no sigui incompatible amb el dret d’entrada i sortida d’altres titulars del local. 
b) Tindre correctament instal9lada en un lloc visible de l’entrada autoritzada la placa reglamentària 
numerada facilitada per l’ajuntament. 
c) Exhibir, en la part davantera del vehicle estacionat, la targeta d’autorització reglamentària, el nombre 
de la qual haurà de coincidir amb el nombre de l’anomenada placa. 
d) Que l’estacionament no suposi infracció a les normes generals de circulació aplicables a la zona o 
carrer. 
e) Que la seva concessió no suposi una minva considerable d’espai exterior destinat a 
l’estacionament de la resta d’usuaris. 
 
3. Requisits per a l’estacionament de vehicles en els guals en què l’aparcament sigui en bateria: 
 
a) L’amplada del vehicle no podrà excedir el del gual autoritzat. 
b) No obstant això, si l’amplada del vehicle excedeix la del gual autoritzat, els serveis tècnics de 
l’ajuntament emetran un informe respecte a la conveniència o no de la concessió. 
c) En tot cas, la longitud del vehicle no podrà excedir la permesa, amb caràcter general, per a cada zona 
concreta i, en cap cas podrà entorpir el tràfic rodat en aquella via. 
 
4. Els requisits per a l’estacionament de vehicles en els guals en què l’aparcament sigui en cordó: 
 
a) La longitud del vehicle no podrà excedir l’amplada del gual. 
b) No obstant això últim, si la longitud del vehicle excedeix la del gual autoritzat, els serveis tècnics de 
l’ajuntament han d’emetre un informe respecte a la conveniència, o no, de la concessió. 
 
5. Malgrat el que s’ha disposat anteriorment, no es permet l’estacionament de cap vehicle davant dels 
guals en els supòsits següents: 
 
a) En els guals d’establiments industrials o comercials i, en general, de qualsevol classe de locals de 
negoci. 
b) En els guals col·lectius de comunitats de propietaris. 
c) En els guals que donen accés a carrers de vianants. 
d) En les autoritzacions de pas a través de les voreres sense reserva d’espai. 
 
6. Tot el que disposen els apartats anteriors no impedirà la parada de qualsevol vehicle davant dels 
guals, excepte els de carrers de vianants, sempre que en el vehicle estigui el conductor a fi de desplaçar-
lo quan s’hagi d’utilitzar el gual.” 
 
8. Modificar l’actual contingut de l’apartat b) del punt 1 de l’article 33, en el capítol VII, de les 
llicències per a l’entrada i sortida de vehicles (guals permanents i temporals), que diu així: 
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“Article 33. Senyalització de la reserva 
 
1. La senyalització de la reserva d’estacionament és de dos tipus: 
 
[…] 
b) Horitzontal: franja groga de longitud generalment de quatre metres pintada en la calçada junt a la 
vorada, a l’indret de l’entrada i en la forma que s’estimi més idònia per aconseguir un accés òptim. Així 
mateix, ateses les característiques de la via i amb l’informe previ pertinent, es pot concedir la reserva de 
l’altra banda de carrer o una longitud major als quatre metres inicials.” 
 
Per tant, amb la modificació queda redactat de la manera següent: 
 
“Article 33. Senyalització de la reserva 
 
1. La senyalització de la reserva d’estacionament és de dos tipus: 
 
[…] 
b) Horitzontal: ratlla groga longitudinal discontinua (M-7.7) de longitud generalment de quatre metres 
pintada en la calçada junt a la vorada, a l’indret de l’entrada i en la forma que s’estimi més idònia per 
aconseguir un accés òptim. Així mateix, ateses les característiques de la via i amb l’informe previ 
pertinent, es pot concedir la reserva de l’altra banda de carrer o una longitud major als quatre metres 
inicials. Per a la senyalització dels guals on s’autoritza el seu ús per estacionar en la zona reservada de 
cada gual, d’acord amb l’establert a l’article 32 bis, aquesta marca vial anirà amb unió amb la ratlla 
groga en zigzag de la mateixa amplada que l’anterior (M-7.9).” 
 
9. Modificar l’actual contingut de la lletra a) del punt 4 de l’article 51, en el capítol XI, d’ordenacions 
circulatòries especials, que diu així: 
 
“Article 51. Àrees de circulació restringida (ACIRE) 
[…] 
 
4. Poden existir dos tipus d’ACIRE: 
 
a) Amb autorització a residents per circular-hi i estacionar-hi.” 
 
Per tant, amb la modificació queda redactat de la manera següent: 
 
“Article 51. Àrees de circulació restringida (ACIRE) 
[…] 
 
4. Poden existir dos tipus d’ACIRE: 
 
a) Amb autorització a residents exclusius per circular-hi i estacionar-hi.” 
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10. Modificar l’actual contingut del segon paràgraf del punt 6 de l’article 52, en el capítol XI, 
d’ordenacions circulatòries especials, que diu així: 
 
“Article 52. Zones de vianants 
[…] 
 
6. Pel que fa a la circulació de vehicles per realitzar operacions de càrrega i descàrrega, aquestes s’han 
de dur a terme en les zones habilitades a aquest efecte. No obstant l’anterior, si s’autoritza la càrrega i 
descàrrega dins la zona de vianants sense subjecció a les zones senyalitzades, s’ha de realitzar de 8 h a 
9.30 h, de 13.30 h a 16.30 h i de 20 h a 21.30 h. 
 
Els residents poden efectuar aquestes operacions entre les 20 h i les 9.30 h i entre les 13.30 h i les 
16.30 h.” 
 
Per tant, amb la modificació queda redactat de la manera següent: 
 
“Article 52. Zones de vianants 
[…] 
 
6. Pel que fa a la circulació de vehicles per realitzar operacions de càrrega i descàrrega, aquestes s’han 
de dur a terme en les zones habilitades a aquest efecte. No obstant l’anterior, si s’autoritza la càrrega i 
descàrrega dins la zona de vianants sense subjecció a les zones senyalitzades, s’ha de realitzar de 8 h a 
9.30 h, de 13.30 h a 16.30 h i de 20 h a 21.30 h. 
 
Els residents exclusius poden efectuar aquestes operacions entre les 20 h i les 9.30 h i entre les 13.30 h i 
les 16.30 h.” 
 
11. Modificar l’actual contingut del punt 1 de l’article 52 bis, de zones per a residents, que diu així: 
 
1. Els residents de l’àrea compresa pel perímetre format per la Gran Via de la Constitució i els carrers 
de Santa Margalida, de les Roques, de Rafel Blanes, del Coll del Grec, de la Clota, del Pou Nou, de 
Josep Sanxo de la Jordana, de la plaça de l’Aigua, de l’Abeurador, de Son Servera, de Manacor, de la 
Síquia, de Sant Llorenç del Cardassar, de Son Servera, de l’avinguda Costa i Llobera, de Josep Melià i 
Pericàs i de Ciutat, enllaçant de nou amb la Gran Via de la Constitució, han de disposar d’una targeta de 
resident acreditativa de la condició a què es refereix el punt següent. L’Ajuntament ha d’atorgar les 
targetes de resident i les ha de remetre, amb caràcter general, d’ofici o per sol•licitud prèvia dels 
residents que reuneixin els requisits que s’enumeren a l’apartat 2 d’aquest article. La targeta de resident 
permet estacionar, en règim de resident, com a conductor de vehicles autoritzats en la zona afectada. La 
targeta de resident ha de dur incorporada la matrícula d’aquests vehicles.  
 
Per tant, amb la modificació queda redactat de la manera següent: 
 
“Article 52 bis. Zones per a residents  
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1. Els «conductors residents», per fer ús de l’àrea compresa pel perímetre format per la Gran Via de la 
Constitució i els carrers de Santa Margalida, de les Roques, de Rafel Blanes, del Coll del Grec, de la 
Clota, del Pou Nou, de Josep Sanxo de la Jordana, de la plaça de l’Aigua, de l’Abeurador, de Son 
Servera, de Manacor, de la Síquia, de Sant Llorenç del Cardassar, de Son Servera, l’avinguda Costa i 
Llobera, de Josep Melià i Pericàs i de Ciutat, enllaçant de nou amb la Gran Via de la Constitució, han de 
disposar d’una targeta de resident acreditativa de la condició a què es refereix el punt següent. Així 
mateix, mitjançant un decret de Batlia, es podran determinar altres àrees considerades com a zones per a 
residents.” 
 
12. Modificar l’actual contingut de la lletra e) de l’article 61, en el capítol XIV, de retirada de vehicles 
de la via urbana, que diu així: 
 
“Article 61. Causes de retirada 
 
1. A títol enunciatiu, es considera que un vehicle es troba en les circumstàncies determinades a l’article 
60.2.a i, per tant, està justificada la seva retirada, quan estigui estacionat en una de les situacions 
següents: 
 
[…] 
e) Quan estigui estacionat, totalment o parcialment, davant un gual permanent o temporal durant 
l’horari autoritzat.” 
 
Per tant, amb la modificació queda redactat de la manera següent: 
 
“Article 61. Causes de retirada 
 
1. A títol enunciatiu, es considera que un vehicle es troba en les circumstàncies determinades a l’article 
60.2.a i, per tant, està justificada la seva retirada, quan estigui estacionat en una de les situacions 
següents: 
 
[…] 
e) Quan estigui estacionat, totalment o parcialment, davant un gual permanent, un gual temporal o bé un 
gual d’accés de vehicles a través de les voreres sense reserva d’espai durant l’horari autoritzat.” 
 
Per tot això, es proposa al Ple que adopti els següents  
 
ACORDS: 
 
1. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de circulació. 
 
2. Sotmetre la modificació de l’Ordenança municipal de circulació a un període d’exposició pública pel 
termini de trenta dies, mitjançant la publicació d’un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en 
el tauler d’anuncis de la corporació, a fi que el veïnat i les persones legítimament interessades puguin 
examinar l’expedient i formular-ne reclamacions, objeccions o observacions. Una vegada finalitzat el 



15 
 

termini d’informació pública, resoldre les al·legacions presentades, adoptar l’acord definitiu que 
correspongui i aprovar la redacció definitiva de l’Ordenança. En el cas que no es presentin al·legacions, 
entendre definitiu l’acord provisional, sense necessitat de cap acord exprés. Publicar en el BOIB l’acord 
definitiu i el text íntegre de la modificació de l’Ordenança, sense que entri en vigor fins que s’hagi duit 
a terme aquesta publicació. Així mateix, notificar aquest acord d’aprovació definitiva a les persones 
interessades que haguessin presentat al·legacions. 
 
3. Concedir audiència prèvia a totes les associacions veïnals i de defensa de les persones consumidores i 
usuàries establertes en el seu àmbit territorial que estiguin inscrites en el Registre Municipal 
d’Associacions Veïnals i que el seu fi tengui relació directa amb l’objecte de la disposició.>> 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 10 vots a favor (PSOE, PI, AA, UIA i PP): 
 
1. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de circulació. 
 
2. Sotmetre la modificació de l’Ordenança municipal de circulació a un període d’exposició pública pel 
termini de trenta dies, mitjançant la publicació d’un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en 
el tauler d’anuncis de la corporació, a fi que el veïnat i les persones legítimament interessades puguin 
examinar l’expedient i formular-ne reclamacions, objeccions o observacions. Una vegada finalitzat el 
termini d’informació pública, resoldre les al·legacions presentades, adoptar l’acord definitiu que 
correspongui i aprovar la redacció definitiva de l’Ordenança. En el cas que no es presentin al·legacions, 
entendre definitiu l’acord provisional, sense necessitat de cap acord exprés. Publicar en el BOIB l’acord 
definitiu i el text íntegre de la modificació de l’Ordenança, sense que entri en vigor fins que s’hagi duit 
a terme aquesta publicació. Així mateix, notificar aquest acord d’aprovació definitiva a les persones 
interessades que haguessin presentat al·legacions. 
 
3. Concedir audiència prèvia a totes les associacions veïnals i de defensa de les persones consumidores i 
usuàries establertes en el seu àmbit territorial que estiguin inscrites en el Registre Municipal 
d’Associacions Veïnals i que el seu fi tengui relació directa amb l’objecte de la disposició. 
 
 
3. Aprovació, si s’escau, de la modificació del Reglament municipal pel qual es regula la circulació 
de vehicles de motor dins els espais naturals del terme d’Artà 
 
El batle explica la proposta, la qual es transcriu a continuació: 
 
<<Vist l’informe emès pel cap de la Policia Local de l’Ajuntament d’Artà, de data 7 d’octubre de 2021 
(Prop. RMCVEN 01/2021), segons el qual: 
 
“[…] 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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Al nostre Reglament municipal, pel qual es regula la circulació de vehicles a motor dins els espais 
naturals del terme d’Artà (BOIB núm. 89/2016), es recullen una sèrie d’accions que no es troben 
permeses, com és el cas de la realització d’itineraris turístics amb vehicles motoritzats dins els espais 
naturals; activitat aquesta que, a l’actualitat, ha sofert un gran increment davant de la forta demanda 
d’aquest tipus d’activitats per part dels visitants i/o turistes atrets per les grans zones i espais naturals 
dels que disposa el nostre terme municipal. 
 
Totes les accions contràries a la norma descrita que són objecte de sanció es troben detallades a l’article 
9 del Reglament, si bé no hi ha inclosa la infracció al fet de realitzar aquests itineraris turístics dintre de 
les zones que, malauradament, es fan malbé davant la degradació greu que suposa la realització 
d’aquests tipus d’activitats a causa de l’elevat nombre de participants i les característiques dels vehicles 
i conducció dels mateixos.  
 
OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ 
 
Quant a la seva necessitat i eficàcia aquesta modificació permet recollir la sanció d’aquelles activitats 
que no són objecte de tipificació expressa o tàcita i que queden, a hores d’ara, sense possibilitat de 
sanció administrativa així com adequar el contingut del Reglament a la normativa actual respecte a la 
prescripció de l’acció per a sancionar les infraccions a la norma. 
 
Proposta de modificació de l’articulat del Reglament municipal pel qual es regula la circulació de 
vehicles de motor dins els espais naturals del terme d’Artà. 
 
A partir de l’objectiu anunciat es proposen les modificacions del Reglament municipal pel qual es 
regula la circulació de vehicles de motor dins els espais naturals del terme d’Artà que es concreten a 
continuació: 
 
 Modificar l’actual contingut de l’apartat 3 de l’article 9, que diu així: 

 
Redacció actual Proposta de nova redacció 
Article 9. Infraccions 
[…] 
- Són infraccions molt greus:  
 
a) Circular i/o estacionar a platges, sistemes 
dunars, zones costaneres protegides i voreres de 
camins que hagin sofert actuacions de 
l’Administració de cara a la prevenció 
d’incendis. 
b) Practicar esports utilitzant vehicles 
motoritzats. 
c) Reincidir en la comissió d’infraccions greus. 
 

Article 9. Infraccions 
[…] 
- Són infraccions molt greus:  
 
a) Circular i/o estacionar a platges, sistemes 
dunars, zones costaneres protegides i voreres de 
camins que hagin sofert actuacions de 
l’Administració de cara a la prevenció 
d’incendis. 
b) Practicar esports utilitzant vehicles 
motoritzats. 
c) Realització d’itineraris turístics utilitzant 
vehicles motoritzats. 
d) Reincidir en la comissió d’infraccions greus. 

 
 Modificar l’actual contingut de l’article 10, que diu així: 



17 
 

 
Redacció actual Proposta de nova redacció 
Article 10. Prescripció  
 
L’acció per sancionar les infraccions prescriu 
als dos mesos, comptadors a partir de l’endemà 
del dia en què s’ha comès. La prescripció queda 
interrompuda per qualsevol actuació de 
l’Administració de la qual tengui coneixement 
el denunciat o que estigui encaminada a 
esbrinar la seva identitat o domicili, o per la 
notificació efectuada d’acord amb l’article 78 
del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de 
març. 
 

Article 10. Prescripció  
 
L’acció per sancionar les infraccions prescriu als 
tres mesos per a les infraccions lleus i de sis 
mesos per a les infraccions greus i molt greus, 
comptadors a partir de l’endemà del dia en què 
s’ha comès. La prescripció queda interrompuda 
per qualsevol actuació de l’Administració de la 
qual tengui coneixement el denunciat o que 
estigui encaminada a esbrinar la seva identitat o 
domicili, o per la notificació efectuada d’acord 
amb els articles 89, 90 i 91 del Reial decret 
legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre. 
 

 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
1. Aprovar inicialment les modificacions del Reglament municipal pel qual es regula la circulació de 
vehicles de motor dins els espais naturals del terme d’Artà. 
 
2. Sotmetre la modificació del Reglament municipal pel qual es regula la circulació de vehicles de 
motor dins els espais naturals del terme d’Artà a un període d’exposició pública pel termini de trenta 
dies, mitjançant la publicació d’un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler 
d’anuncis de la corporació, a fi que el veïnat i les persones legítimament interessades puguin examinar 
l’expedient i formular-ne reclamacions, objeccions o observacions. Una vegada finalitzat el termini 
d’informació pública, resoldre les al·legacions presentades, adoptar l’acord definitiu que correspongui i 
aprovar la redacció definitiva de l’Ordenança. En el cas que no es presentin al·legacions, entendre 
definitiu l’acord provisional, sense necessitat de cap acord exprés. Publicar en el BOIB l’acord definitiu 
i el text íntegre de la modificació de l’Ordenança, sense que entri en vigor fins que s’hagi duit a terme 
aquesta publicació. Així mateix, notificar aquest acord d’aprovació definitiva a les persones 
interessades que haguessin presentat al·legacions. 
 
3. Concedir audiència prèvia a totes les associacions veïnals i de defensa de les persones consumidores i 
usuàries establertes en el seu àmbit territorial que estiguin inscrites en el Registre Municipal 
d’Associacions Veïnals i que el seu fi tengui relació directa amb l’objecte de la disposició.>> 
 
La regidora d’UIA, Sra. Pastor, hi està d’acord i creu que és molt necessari. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, s’abstindrà, perquè pensa que, si són cotxes particulars, hi haurien de 
poder anar. Està que els itineraris per a turistes, no; però els privats, creu que sí. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 9 vots a favor (PSOE, PI, AA i UIA) i 1 abstenció (PP): 
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1. Aprovar inicialment les modificacions del Reglament municipal pel qual es regula la circulació de 
vehicles de motor dins els espais naturals del terme d’Artà. 
 
2. Sotmetre la modificació del Reglament municipal pel qual es regula la circulació de vehicles de 
motor dins els espais naturals del terme d’Artà a un període d’exposició pública pel termini de trenta 
dies, mitjançant la publicació d’un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler 
d’anuncis de la corporació, a fi que el veïnat i les persones legítimament interessades puguin examinar 
l’expedient i formular-ne reclamacions, objeccions o observacions. Una vegada finalitzat el termini 
d’informació pública, resoldre les al·legacions presentades, adoptar l’acord definitiu que correspongui i 
aprovar la redacció definitiva de l’Ordenança. En el cas que no es presentin al·legacions, entendre 
definitiu l’acord provisional, sense necessitat de cap acord exprés. Publicar en el BOIB l’acord definitiu 
i el text íntegre de la modificació de l’Ordenança, sense que entri en vigor fins que s’hagi duit a terme 
aquesta publicació. Així mateix, notificar aquest acord d’aprovació definitiva a les persones 
interessades que haguessin presentat al·legacions. 
 
3. Concedir audiència prèvia a totes les associacions veïnals i de defensa de les persones consumidores i 
usuàries establertes en el seu àmbit territorial que estiguin inscrites en el Registre Municipal 
d’Associacions Veïnals i que el seu fi tengui relació directa amb l’objecte de la disposició. 
 
 
4. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 1, reguladora de l’impost sobre 
béns immobles 
 
El regidor d’Hisenda, Sr. Rocha, explica que s’afegeix l’obligació de domiciliar els fraccionaments dels 
rebuts. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 10 vots a favor (PSOE, PI, AA, UIA i PP): 
 
1. Modificar l’article 11è, sobre pagament fraccionat, de manera que: 
 
- On diu:  
 
“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. 
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- 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.” 
 
- Ha de dir: 
 
“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. 
 
- El pagament fraccionat s’ha de dur a terme mitjançant domiciliació bancària. 
 
- 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 entra 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 2022 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. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
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5. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 6, reguladora de la taxa per 
serveis relatius a activitats, establiments i instal·lacions 
 
El regidor d’Hisenda, Sr. Rocha, explica que es modifica la redacció a proposta dels tècnics, perquè 
sigui més clara i no doni peu a confusió. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 10 vots a favor (PSOE, PI, AA, UIA i PP): 
 
1. Modificar l’apartat C, sobre modificacions substancials, de l’annex de l’Ordenança fiscal reguladora 
de la taxa per serveis relatius a activitats, establiments i instal·lacions, en els seus apartats 1r i 2n, de 
manera que: 
 
- On diu:  
 
“1. En els casos de modificacions substancials, establertes en l’article 11 de la Llei 7/2013, de règim 
jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, s’han d’aplicar íntegrament les 
quotes corresponents a l’activitat en qüestió. 
 
2. No s’ha d’aplicar el 100 % de les quotes que pertoquin a l’activitat en els supòsits de modificacions 
substancials que no afectin la part autoritzada anteriorment. En aquests casos, sempre que s’hagi 
presentat prèviament la sol·licitud justificada de la manera corresponent i que s’hagi emès l’informe 
tècnic municipal, s’ha de disminuir la quota en el percentatge equivalent a la proporció que representa la 
part ja autoritzada en relació al total de l’activitat.” 
 
- Ha de dir: 
 
“1. En els casos de modificacions substancials que afectin la totalitat del local, establertes en l’article 11 
de la Llei 7/2013, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, s’han 
d’aplicar íntegrament les quotes corresponents a l’activitat en qüestió. 
 
2. En els casos de modificacions substancials que afectin un percentatge de l’activitat, s’ha de calcular 
la quota del 100 % de l’activitat i aplicar-hi el percentatge afectat per la modificació.” 
 
2. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera següent: 
 
“Disposició final 
 
Aquesta Ordenança entra 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 2022 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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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. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
 
6. 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 
 
El regidor d’Hisenda, Sr. Rocha, explica que només s’afegeix l’obligatorietat de domiciliar els 
fraccionaments dels rebuts. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 10 vots a favor (PSOE, PI, AA, UIA i PP): 
 
1. Afegir un 5è punt a l’article 9, sobre el pagament fraccionat, de manera que: 
 
- On diu:  
 
“Article 9. 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. 
 
2. L’acolliment al sistema fraccionat de pagament es prorroga automàticament per a l’exercici següent, 
sempre que la persona interessada no manifesti la seva renúncia expressa i no tengui deutes pendents de 
pagament en període executiu.  
 
3. Si la persona sol·licitant incorr en l’impagament de qualsevol càrrec del sistema fraccionat, aquest 
quedarà sense cap efecte.  
 
4. El sistema fraccionat de pagament no suposa alteració dels terminis per exercir els recursos pertinents 
ni de qualsevol altre aspecte de la gestió tributària, que s’ha de regir per la seva normativa específica.” 
 
- Ha de dir: 
 
“Article 9. 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. 
 



22 
 

2. L’acolliment al sistema fraccionat de pagament es prorroga automàticament per a l’exercici següent, 
sempre que la persona interessada no manifesti la seva renúncia expressa i no tengui deutes pendents de 
pagament en període executiu.  
 
3. Si la persona sol·licitant incorr en l’impagament de qualsevol càrrec del sistema fraccionat, aquest 
quedarà sense cap efecte.  
 
4. El sistema fraccionat de pagament no suposa alteració dels terminis per exercir els recursos pertinents 
ni de qualsevol altre aspecte de la gestió tributària, que s’ha de regir per la seva normativa específica. 
 
5. El pagament fraccionat s’ha de dur a terme mitjançant domiciliació bancària.” 
 
2. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera següent: 
 
“Disposició final 
 
Aquesta Ordenança entra 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 2022 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. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la 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 
 
El regidor d’Hisenda, Sr. Rocha, informa que, per una banda, es redacta d’una manera més clara 
l’article 7.2, quan fa referència a llicències de primera ocupació, quan inclouen una pluralitat 
d’habitatges. No quedava clar amb la redacció anterior que es paga una taxa inicial i, per cada unitat 
més, un taxa addicional. D’altra banda, explica que també s’afegeix la taxa per drets d’examen i la taxa 
per emissió de certificats d’empadronament. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 9 vots a favor (PSOE, PI, AA i UIA) i 1 abstenció (PP): 
 
1. Modificar l’apartat quart de l’epígraf 7.2 de la manera següent:  
 
- On diu: 
 
“7.2. Epígraf segon. Llicències urbanístiques i comunicacions prèvies 
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[…] 
 
- 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.” 
 
- Ha de dir:  
 
“7.2. Epígraf segon. Llicències urbanístiques i comunicacions prèvies 
 
[…] 
 
- Per llicències d’ocupació o de primera utilització, 70,56 €. Quan es sol·liciti a una sola instancia la 
llicència d’ocupació o de primera utilització per una pluralitat d’habitatges, locals o unitats  
d’allotjament turístic, la tarifa serà de 70,56 € per la primera unitat, més 35,28 € per cada habitatge, 
local o unitats d’allotjament turístic addicional.” 
 
2. Afegir dos apartats a l’article 7.5 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera  
següent: 
 
“7.5. Epígraf cinquè. Altres expedients o documents 
 
[…] 
 
- Drets d’examen: 15 € 
- Certificats de residència o empadronament: 1 €” 
 
3. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera següent: 
 
“Disposició final 
 
Aquesta Ordenança entra 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 2022 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. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
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8. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 24, reguladora de la taxa pel 
servei de la Residència de Persones Majors 
 
El regidor d’Hisenda, Sr. Rocha, explica que el cost de la Residència supera, en molt, els ingressos que 
es perceben pel servei i, per això, s’ha decidit augmentar la quota en 20 euros. 
 
La regidora d’UIA, Sra. Pastor, diu que s’abstindrà, perquè pensen que no s’han de pujar les taxes, en 
general. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, manifesta que també s’abstindrà. 
 
La regidora d’AA, Sra. Comas, vol posar de manifest que un augment de taxa mai no és agradable, però 
que fa més de 6 anys que no es toquen aquestes taxes i és una de les residències més econòmiques i amb 
millor servei, i això té un cost. No quedarà mai ningú desprotegit, perquè el que no pot pagar no paga i, 
a més, la majoria dels residents no paguen la quota completa perquè perceben ajuts d’altres 
administracions públiques. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 8 vots a favor (PSOE, PI i AA) i 2 abstencions (UIA i PP): 
 
1. Modificar l’article 4, sobre les bases i tarifes, de manera que: 
 
- On diu: 
 
“Article 4 
 
La quantia de la taxa que regula aquesta Ordenança és la que es fixa en les tarifes següents: 
 
- Residents: 1.093,87 €/mes 
- Persones dependents: 1802,49 €/mes 
- Persones semidependents: 1515,60 €/mes 
 
Els residents amb data d’ingrés anterior a 31 de desembre de 2007 que ocupin plaça de persona assistida 
o semiassistida i cobrin una prestació vinculada al servei (del Govern) hauran d’aportar la totalitat de 
dita prestació i els endarreriments, sempre que la suma de la quota que estigui pagant i la vinculada no 
superin el cost total de la plaça de persona dependent o semidependent. En tot cas, pagaran com a 
màxim el preu que dicti l’ordenança segons la seva situació de dependència. 
 
Qualsevol persona que entri a la Residència de Persones Majors haurà de pagar segons l’estat de 
dependència que presenti. En el cas que, amb els anys, presenti més dependència, haurà de pagar com a 
persona assistida.” 
 
- Ha de dir: 
 
“Article 4 
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La quantia de la taxa que regula aquesta Ordenança és la que es fixa en les tarifes següents: 
 
- Residents: 1.113,87 €/mes 
- Persones dependents: 1.822,49 €/mes 
- Persones semidependents: 1.535,60 €/mes 
 
Els residents amb data d’ingrés anterior a 31 de desembre de 2007 que ocupin plaça de persona assistida 
o semiassistida i cobrin una prestació vinculada al servei (del Govern) hauran d’aportar la totalitat de 
dita prestació i els endarreriments, sempre que la suma de la quota que estigui pagant i la vinculada no 
superin el cost total de la plaça de persona dependent o semidependent. En tot cas, pagaran com a 
màxim el preu que dicti l’Ordenança segons la seva situació de dependència. 
 
Qualsevol persona que entri a la Residència de Persones Majors haurà de pagar segons l’estat de 
dependència que presenti. En el cas que, amb els anys, presenti més dependència, haurà de pagar com a 
persona assistida.” 
 
2. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera següent: 
 
“Disposició final 
 
Aquesta Ordenança entra 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 2022 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. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
 
9. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 36, reguladora de la taxa per a la 
prestació del servei de celebració de matrimoni civil 
 
El regidor d’Hisenda, Sr. Rocha, explica que s’han afegit, com a llocs on poder casar-se, les murades de 
Sant Salvador i qualsevol altre lloc d’ús públic municipal. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 10 vots a favor (PSOE, PI, AA, UIA i PP): 
 
1. Modificar l’article 4.b de l’Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera següent: 
 
- On diu: 
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“b) Per la prestació del servei a ses Païsses, a Na Batlessa i a la plaça de l’Església de la Colònia de Sant 
Pere: dos-cents euros (200,00 euros).” 
 
- Ha de dir:  
 
<<b) Per la prestació del servei a ses Païsses, Na Batlessa, plaça de l’Església de la Colònia de Sant 
Pere, murades de Sant Salvador o qualsevol altre lloc de titularitat pública municipal: dos-cents euros 
(200,00 euros).” 
 
2. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera següent: 
 
“Disposició final 
 
Aquesta Ordenança entra 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 2022 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. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
 
10. Aprovació, si s’escau,  de la modificació de l’Ordenança núm. 38, reguladora de la taxa pels 
serveis de l’Escola d’Adults 
 
El regidor d’Hisenda, Sr. Rocha, explica que s’ha afegit el concepte de “cursos de formació per a 
adults” a més dels de l’Escola d’Adults i s’ha esmenat un error en els cèntims de la taxa. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 10 vots a favor (PSOE, PI, AA, UIA i PP): 
 
1. Modificar el títol de l’Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera següent:   
 
“Ordenança núm. 38, reguladora de la taxa pels serveis de formació i de l’Escola d’Adults” 
 
2. Modificar l’article 1 de l’Ordenança, de manera que: 
 
- On diu: 
 
“Article 1. Fonament i naturalesa 
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En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb allò que disposen els 
articles 15 al 19 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa pels serveis de l’escola d’Adults, que s’ha de regir 
per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual acompleixen el que preveu l’article 57 de l’esmentat 
RD 2/2004.” 
 
- Ha de dir: 
 
“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 al 19 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa pels serveis de formació i de l’Escola d’Adults, que 
s’ha de regir per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual acompleixen el que preveu l’article 57 
de l’esmentat RD 2/2004.” 
 
3. Modificar l’article 3 de l’Ordenança, de manera que: 
 
- On diu: 
 
“Article 3. Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius contribuents les persones naturals usuàries de l’Escola d’Adults.” 
 
- Ha de dir: 
 
“Article 3. Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques majors d’edat usuàries dels cursos de formació i 
de l’Escola d’Adults.” 
 
4. Modificar l’article 4.1 de l’Ordenança, de manera que: 
 
- On diu: 
 
“4.1. Àrea acadèmica 
 
-Material: 40,37 € 
-Àrea d’ampliació cultural: 2,02 €/hora 
-Àrea ocupacional: 2,02 €/hora 
-Àrea d’oci i temps lliure: 2,29 €/hora 
Les persones empadronades a Artà han de gaudir d’una reducció d’un 25% sobre les quotes anteriors.” 
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- Ha de dir: 
 
“4.1. Àrea acadèmica 
- Material: 40,37 € 
- Àrea d’ampliació cultural: 2,29 €/hora 
- Àrea ocupacional: 2,29 €/hora 
- Àrea d’oci i temps lliure: 2,29 €/hora 
Les persones empadronades a Artà han de gaudir d’una reducció d’un 25 % sobre les quotes anteriors.” 
 
5. Eliminar l’article 4.5 de l’Ordenança. 
 
6. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera següent: 
 
“Disposició final 
 
Aquesta Ordenança entra 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 2022 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. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
11. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de setembre de 2021 
 
[En aquest moment, entra el regidor del PSOE, Antoni Bonet.] 
 
Tots els regidors es donen per assabentats. 
 
 
Abans de passar als precs i preguntes, el batle demana incloure en l’ordre del dia, per urgència, tres 
punts.  
 
El batle comenta que el primer és una moció que presenta el Partit Popular relativa a la neteja dels 
torrents, que se n’ha de votar la inclusió, per urgència, en l’ordre del dia de la sessió. 
 
PU1. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de 
l’Ajuntament d’Artà per a la neteja continuada dels torrents 
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Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat, incloure en l’ordre del dia de la sessió la Moció que 
presenta el grup municipal del Partit Popular de l’Ajuntament d’Artà per a la neteja continuada dels 
torrents. 
 
El regidor del PP, Sr. Lliteras, llegeix la Moció, la qual es transcriu a continuació: 
 
<<No és la primera vegada, ni serà la darrera, que es reclama la neteja dels torrents d’aquest municipi; 
sembla mentida que, any rere any, els torrents estiguin i es mantinguin bruts amb el perill que això 
comporta als ciutadans i a les infraestructures públiques i privades. 
 
Els torrents només es fan nets, per part de la conselleria, quan la situació és dramàtica i es reclama per 
parts dels municipis. Moltes vegades es mantenen bruts sense cap actuació i és quan succeeix el 
problema que es detecta que poden ser perillosos amb la caiguda de fortes pluges. No hi ha una 
continuïtat en la seva neteja que permeti tenir, tot l’any, els torrents en perfecte estat de conservació, per 
tal d’evitar problemes d’inundacions i desbordaments. 
 
Ja és ben hora que la Conselleria de Medi Ambient, i la seva Direcció General de Recursos Hídrics, 
activin un pla urgent de neteja continuada dels torrents de Mallorca. La situació dels torrents és precària 
i suposa un perill per als pobles, sobretot amb l’augment de les fortes tempestes (DANA) i les pluges 
torrencials, cada vegada més freqüents. 
 
No podem tenir els torrents bruts, no són abocadors; avui en dia es troben plens de fems i vegetació, 
cosa que comporta un perill constant per als pobles del seu recorregut. Tampoc no és de rebut que, en 
molts casos, la neteja la facin els ajuntaments amb els seus recursos, que són molt limitats o que, fins i 
tot, que davant la passivitat de la Conselleria de Medi Ambient, moltes vegades la neteja es fa per part 
de particulars i entitats naturistes preocupades per la deixadesa de els administracions. 
 
Per tot això, el grup Popular proposa al Ple l’aprovació dels següents 
 
ACORDS 
 
1. Instar la Conselleria de Medi Ambient a fer la neteja urgent dels torrents del municipi d’Artà. 
 
2. Instar la Conselleria de Medi Ambient a dur a terme l’elaboració, aprovació i execució d’un pla de 
neteja continuada de tots els torrents de Mallorca.>> 
 
El batle proposa afegir un tercer punt a la Moció per instar Recursos Hídrics a enviar la relació 
d’actuacions fetes al 2021 en els torrents d’Artà. 
 
La regidora d’UIA, Sra. Pastor, proposa també algunes modificacions, perquè comparteixen la 
preocupació pels torrents del municipi, pel que es voldria demanar que la planificació, que ja existeix, 
sigui visible i es conegui amb anterioritat. Proposa, també, que l’Ajuntament es comprometi a recordar 
a la Conselleria quins són els punts crítics del nostre poble, perquè nosaltres els coneixem millor que 
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ningú. Per tant, es proposa, per una banda, conèixer la planificació amb anterioritat i, d’una altra banda, 
instar-la perquè es comprometi a fer nets els punts crítics que se li indiquin. 
 
El portaveu del PP diu que ells han presentat aquesta moció i la resta de grups polítics hi poden votar a 
favor o no, però la Moció és la que és i no es canviarà. 
 
La regidora d’AA, Sra. Comas, diu que ningú hi vol votar en contra perquè és un tema amb què tots hi 
estan d’acord, però és veritat que la Moció té un to polític que no és compartit pels altres. La conselleria 
ho sap i ha vingut a veure aquests punts crítics i potser hi ha un tema de prioritats, però no de 
desconeixement. Hi ha un poc de contradicció perquè aquí no es parla del conveni que es va dir que es 
faria en relació a aquest tema. Alternativa per Artà podria votar a favor pel sentit de la moció, però 
pensa que el prioritari era la dotació econòmica i conveniar les actuacions que es facin a Artà. 
 
La Sra. Pastor diu que UIA està a favor del fons de la moció, però no del que posa. 
 
La portaveu d’El PI, Sra. Sureda, està d’acord amb el fet que s’haurien d’augmentar els recursos de la 
Conselleria per tenir els torrents nets. 
 
El Sr. Lliteras diu que fa tres anys el Torrent de Son Vives va vessar i hi ha molta brutor, que, a dia 
d’avui, encara no han llevat. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 10 vots a favor (PSOE, PI, AA i PP) i 1 abstenció (UIA): 
 
1. Instar la Conselleria de Medi Ambient a fer la neteja urgent dels torrents del municipi d’Artà. 
 
2. Instar la Conselleria de Medi Ambient a dur a terme l’elaboració, aprovació i execució d’un pla de 
neteja continuada de tots els torrents de Mallorca. 
 
 
A continuació, el regidor d’Hisenda, Sr. Rocha, explica la vaga que va tenir lloc la setmana passada per 
part de les empreses que tenen encarregada la recollida de residus a la comunitat autònoma. La vaga es 
va convocar per reclamar un augment salarial d’aquest personal i l’aprovació d’un nou conveni que 
reguli aquesta i altres peticions del sector. Aquesta qüestió afectarà de manera molt directa el cost 
d’aquest servei i, en conseqüència, les taxes regulades en l’ordenança. Per això, s’ha redactat una 
proposta de modificació de l’Ordenança núm. 7, reguladora de la taxa pel servei de recollida, 
transferència, transport i tractament dels residus sòlids urbans, en relació amb les bonificacions del 
programa ITR. 
 
A continuació, diu que s’ha de votar la inclusió, en l’ordre del dia i per urgència, de la modificació de 
l’article 6.4.a) de l’Ordenança núm. 7. 
 
PU2. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’article 6.4.a) de l’Ordenança núm. 7, reguladora 
de la taxa per recollida, transferència, transport i tractament dels residus sòlids urbans 
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A continuació, els reunits acorden, per unanimitat, incloure en l’ordre del dia de la sessió l’aprovació, si 
s’escau, de la modificació de l’article 6.4.a) de l’Ordenança núm. 7, reguladora de la taxa per recollida, 
transferència, transport i tractament dels residus sòlids urbans. 
 
El Sr. Rocha comenta, com ja ha explicat, que aquest nou conveni que està a punt de ser aprovat 
suposarà un augment dels cost del servei de recollida de fems, salarials i d’altres. S’ha fet un càlcul 
aproximat del que la puja salarial pot suposar en el nostre cas i aquest seria d’uns 52.000 euros. En el 
moment que estam no hi ha marge per fer un estudi econòmic com cal per poder modificar la taxa  i 
s’ha pensat en una reducció del 5 % de la bonificació per l’adhesió al programa ITR, per tal de poder 
pal·liar una mica les conseqüències que provocarà aquesta situació. 
 
La regidora d’UIA, Sra. Pastor, entén el sentit d’aquesta modificació, però diu que no n’ha tengut 
coneixement fins avui i no poden posicionar-se contundentment a aquest respecte. Comenta que 
s’abstindran, perquè no l’han poguda estudiar. 
 
El portaveu del PP diu que ell sí que ho va parlar amb el batle, però el que no sabien era quin tant per 
cent es rebaixaria la bonificació actual. Comenta que s’abstindrà, perquè no sap ben bé com afectarà. 
Potser es podria dur al Ple del mes que ve i així sabrien coses més concretes. 
 
El Sr. Rocha diu que, com ja ha explicat, no hi ha temps de dur-ho al mes que ve, perquè, si es vol que 
la modificació entri en vigor dia 1 de gener de 2022, s’ha d’aprovar ara, per poder-ho tenir en exposició 
pública el temps establert legalment i doni temps a fer l’aprovació definitiva abans de finalitzar aquest 
any. 
 
El batle diu que el que es fa ara és una previsió, perquè encara no se sap ben bé el que s’aprovarà i, a 
més, també hi ha un altre debat a tenir de cara a la licitació i és que s’ha de pensar cap on volem que 
vagi el nostre municipi en el tema de residus els propers anys. Aquest és un debat important que pensen 
que s’ha de tenir durant els dos anys vinents i ara, en sis mesos, ho han de decidir. 
 
Diu que, pel que fa a la rebaixa de la bonificació, és d’un 5 % per  a totes les tarifes. Per exemple, a un 
particular, li suposarà un import d’11 euros més a l’any. 
 
També vol posar de manifest que aquest tema sí que es va comentar a les comissions informatives, tot i 
que no es tenien encara els números per poder parlar de quin tant per cent es rebaixaria la bonificació. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 10 vots a favor (PSOE, PI, AA i PP) i 1 abstenció (UIA):  
 
1. Modificar l’article 6.4.a), sobre les bonificacions per l’adhesió al programa ITR, que ha de quedar 
redactat de la manera següent: 
 
<<Article 6. Exempcions i bonificacions 
 
[…] 
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4. Amb la finalitat d’incentivar econòmicament el reciclatge per fraccions, s’estableix el programa 
d’inspecció tècnica de residus (ITR), el funcionament del qual es detalla en els subapartats següents: 
 
a) S’estableixen unes bonificacions de les quotes fixades a l’article 5.1 per als subjectes passius que 
s’adhereixin al programa ITR en funció de la taula següent: 
 
 Bonificació ITR 
Nucli urbà  
- Habitatge 27 % 
- Hotels, motels i hotels apartament 36 % 
- Restaurants i cafeteries 36 % 
- Bars 36 % 
- Resta de locals comercials 55 % 
- Centres comercials 55 % 
- Indústries i tallers 27 % 
- Altres edificacions 27 % 
- Despatxos professionals 55 % 
- Carnisseries, peixateries i similars 55 % 
- Supermercats i similars 36 % 
- Petits comerços alimentaris 55 % 
- Hostaleria especial 36 % 
- Lloc d’amarratge (port esportiu) 27 % 
- Parades de mercat 0 % 
- Paradetes per les festes (per dia) 15 % 
  
Disseminats  
- Habitatge rústic 55 % 
- Hotels apartament, cases d’agroturisme i turisme rural 55 % 
- Restaurants i anàlegs 55 % 
- Bars 55 % 

 
[…]>> 
 
3. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera següent: 
 
<<Disposició final 
 
Aquesta Ordenança entra 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 2022 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 resoltes per la corporació. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
 
En tercer lloc, el batle comenta que es vol introduir, en l’ordre del dia i per urgència, la modificació de 
l’Ordenança núm. 15, reguladora de la taxa per entrada de vehicles per les voreres i les reserves de la 
via pública per aparcament exclusiu, a instància de la Policia Local. 
 
PU3. Aprovació, si s’escau,  de la modificació de l’Ordenança núm. 15, reguladora de la taxa per 
entrada de vehicles per les voreres i les reserves de la via pública per aparcament exclusiu 
 
A continuació, els reunits acorden, per unanimitat, incloure en l’ordre del dia la modificació de 
l’Ordenança núm. 15, reguladora de la taxa per entrada de vehicles per les voreres i les reserves de la 
via pública per aparcament exclusiu. 
 
S’explica que s’afegeix un paràgraf explicatiu a l’article 6.2, sobre reserva d’estacionament, atès que no 
s’especificava el preu per m2 si era per dia o per hora. Ara es redacta de manera que no hi hagi confusió 
sobre com aplicar la taxa reguladora de la reserva d’estacionament. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat: 
 
1. Modificar l’article 6.2 de la manera següent:  
 
- On diu: 
 
“6.2. Reserva d’estacionament  
- Reserva d’estacionament a vies de 1a categoria, per m2: 1,25 euros 
- Reserva d’estacionament a vies de 2a categoria, per m2: 0,64 euros  
- Reserva d’estacionament a vies de 3a categoria, per m2: 0,38 euros” 
 
- Ha de dir:  
 
“6.2. Reserva d’estacionament  
En aquest cas la taxa s’ha d’aplicar per m2 i per dies sol·licitats (sense fraccionament per hores) i s’ha 
d’adequar a la categoria de la via ocupada segons l’annex d’aquesta Ordenança. 
- Reserva d’estacionament a vies de 1a categoria, per m2: 1,25 euros 
- Reserva d’estacionament a vies de 2a categoria, per m2: 0,64 euros  
- Reserva d’estacionament a vies de 3a categoria, per m2: 0,38 euros.” 
 
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 entra 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 2022 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. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
 
12. Precs i preguntes 
 
A continuació, el portaveu del PP, Sr. Lliteras, llegeix les preguntes que ha presentat. 
 
PRECS I PREGUNTES QUE FORMULA EL PP 
 
1. Ens poden dir si hi haurà alguna regulació especial, com per exemple l’horari de visites, al Cementeri 
en vista de la festa de Tots Sants? 
 
Resposta: Quasi no hi haurà restriccions i es publicaran a la pàgina web. 
 
2. Ens poden dir si ja s’ha posat alguna denúncia o multa pels excrements de cans i altres animals a la 
via pública? 
 
Resposta: No. 
 
3. Ens poden dir en quin estat està el tema de l’accés al Monestir de Bellpuig? 
 
Resposta: Està igual. No han començat. 
 
4. Ens poden dir si ja s’han informat o demanat per posar una barana protectora a les murades de Sant 
Salvador, més concretament al caminet de vianants de la part interior? 
 
Resposta: No hi ha constància. 
 
5. Ens poden informar sobre com està el tema de les antenes repetidores de televisió i ràdio? 
 
Resposta: Igual que al plenari passat. 
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6. Ens poden informar sobre si, a la Policia Local, li manquen efectius o quina és la situació actual en 
què es troba? 
  
Resposta: En aquests moments, hi ha dos processos selectius en marxa: un per promoció interna de 2 
oficials i una oferta pública de 4 policies. També s’han demanat dos agents Covid. 
 
7. Ens poden dir con està el tema de la marca D’Artà? 
 
Resposta: S’ha de fer una reunió amb l’empresa guanyadora. 
 
8. Ens poden dir quan es posaran en marxa o funcionament les barreres del Parc d’Artà? 
 
Resposta: No. 
 
9. Ens poden dir si ja s’ha fet la prova de càrrega del Pont de sa Síquia? 
 
Resposta: No. 
 
10. Ens poden dir quins camins s’han desbrossat des del darrer plenari? 
 
Resposta: Cap. 
 
11. Ens poden dir si es fa un seguiment de la malaltia que afecta els arbres de la plaça del Conqueridor? 
 
Resposta: Sí. 
 
12. Ens poden dir si fan net la via pública i, especialment, els carrers de vianants amb aigua a pressió 
per llevar taques d’oli, etc.? 
 
Resposta: Sí, habitualment se’n fan. Les taques d’oli es fan netes amb un tractament especial un pic al 
mes, però són molt males de llevar. 
 
13. Ens poden dir quins doblers ha ingressat l’Ajuntament en concepte de llicències de d’obra als anys 
2019, 2020 i el que duim d’aquest 2021 a Artà en primer lloc i en segon lloc a la Colònia de Sant Pere? 
 
Resposta: Es diran les xifres del municipi en general i arrodonint, perquè es fa molt difícil separar per 
lloc. En el 2019 hi va haver drets reconeguts nets (DRN) de 735.375 euros amb una recaptació de 
714.212 €. En 2020 hi ha haver un DRN de 581.909 € i una recaptació de 506.049 €. A data de 
setembre de 2021 hi ha uns DRN de 578.961 € i una recaptació de 535.068 €. 
 
14. Ens poden dir si l’Ajuntament empra o té algun dron? 
 
Resposta: No. 
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15. Ens poden informar com està el tema del Centre de Jove? 
 
Resposta: En faré un petit resum. El Centre Jove està obert, durant l’hivern, els dimecres, dijous i 
divendres a Artà i els dissabtes a la Colònia. A l’estiu està obert els dimecres, i a la Colònia els dijous, 
divendres i dissabtes. El responsable i el tècnic planifiquen i coordinen les activitats. S’han fet 
inversions en mobiliari, ordinadors, jocs, etc., i una remodelació de l’espai, fent dues sales diferenciades 
i separades de la zona d’oci, perquè tenguin usos d’estudi, reunió o altres. S’ha notat una major 
afluència de joves. També s’han de destacar els punts següents de l’àrea de Joventut: una subvenció per 
joves emprenedors; realització de curs de monitor de temps lliure; preparació del curs de socorrista i 
desfibril·lador; realització de la fase de diagnosi per a la posterior redacció del pla local de joventut; 
signatura del conveni per dur l’aula mentor a Artà i celebració d’activitats de Halloween aquest proper 
cap de setmana. 
 
16. Ens poden informar com està actualment la situació dels patis oberts? 
 
Resposta: No es fan. 
 
17. Ens poden dir si es fa la neteja i el manteniment i la conservació dels parcs del nostre municipi i qui 
fa aquestes tasques? 
 
Resposta: La neteja, la fa l’empresa que es té contractada i la resta, ho fa la Brigada. 
 
18. Ens poden dir com està el projecte inicial de la plaça de Margalida Perelló i per a quan els elements 
per al manteniment de les persones majors? 
 
Resposta: El projecte està finalitzat i, de moment, no es té previst posar cap d’aquests elements. No es 
té gaire clar si tendrien l’efecte desitjat. 
 
19. Ens poden dir quan s’arreglaran les llambordes del carrer de Ciutat i les rajoles de la plaça del 
Conqueridor? 
 
Resposta: Prest. 
 
20. Ens poden dir si l’Ajuntament  té constància de la presència de llengua blava a les ovelles d’Artà? Si 
és que sí, quants de casos? 
 
Resposta: Sí es té constància, encara que no se sap quants de casos hi ha. Es consultarà a la Conselleria. 
 
21. Ens poden dir la situació actual de la Covid-19 al nostre municipi? 
 
Resposta: S’ha donat l’alta a dues persones i ara tan sols en queda una. 
 
22. Ens poden dir quina valoració fa l’Ajuntament de les trobades amb la ciutadania i el teixit 
empresarial per l’ocupació de la via pública? 
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Resposta: Tot contacte sempre és positiu. Es farà una anàlisi del resultat de les trobades. Es vol tenir 
una visió de la ciutadania i dels empresaris en equilibri.  
 
23. Ens poden dir com ha afectat i quina valoració en fa l’Equip de Govern de la vaga de residus a les 
Balears? 
 
Resposta: Amb la gestió de l’actual empresa, a Artà quasi no s’ha notat. En general, la FELIB ha 
intentat mediar en el conflicte. S’ha de donar les gràcies a l’empresa que ho gestiona a Artà, perquè ha 
complert els serveis mínims d’una manera exemplar.  
 
24. Ens poden dir si ja hi ha una nova data per als homenatges als esportistes artanencs Xisca Tous i 
Enric Mas? 
 
Resposta: No. A la Gala de l’Esport del mes de gener es farà un homenatge general. 
 
25. Ens poden dir si ja han fet alguna passa per revisar on manca posar miralls als cantons dels carrers, 
tal com ja hem demanat en repetits plenaris inclús donant ubicacions concretes i concises? 
 
Resposta: Sí. El cap de la Policia ho té com una de les tasques a fer. 
 
 
Acords 
 
P1. Adoptar, per unanimitat, la declaració següent:  
<<DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE REBUIG A L’EMPRESONAMENT IL·LEGAL DE JUANA 
RUÍZ SÁNCHEZ, CIUTADANA ESPANYOLA I TREBALLADORA HUMANITÀRIA DE SALUT 
A HEALTH WORK COMMITTEES, ORGANITZACIÓ PALESTINA NO GOVERNAMENTAL 
Exposició de motius: 
- L’Estat espanyol, la Unió Europea i la comunitat internacional sostenen clar i llampant que els 
territoris palestins de Cisjordània i Gaza es troben sota ocupació militar israeliana des de 1967. 
- Aquesta ocupació continuada durant més de 44 anys és, sens dubte, una anomalia, perquè les 
ocupacions han de ser sempre situacions provisionals i transitòries, previstes en el dret internacional 
humanitari durant conflictes o en el període immediatament posterior i sempre de manera limitada. 
- La Quarta Convenció de Ginebra, aplicable a situacions d’ocupació, és el marc que regula les 
obligacions de l’ocupant, però Israel, que firmà la Convenció, no l’aplica. 
- A més, la Quarta Convenció estableix clarament que en els territoris ocupats s’aplicarà la legislació 
local vigent i, si s’escau, les detencions es faran en el territori, quedant prohibit el trasllat a presons en el 
territori de l’ocupant. 
- Juana Ruiz Sánchez, ciutadana espanyola, treballadora humanitària de salut a HWC, resident a  Beit 
Sahour, fou detinguda per forces militars israelianes a ca seva l’abril de 2021. Tot d’una va ser 
traslladada a un centre de detenció a Israel i més tard a una presó també a territori israelià. Dies abans, 
l’exercit israelià havia realitzat una invasió al centre de HWC, requisant documents, destrossant portes, 
ordenadors i mobiliari de l’organització de salut. 
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- Com també a altres companys de l’organització humanitària Palestina, té un sèrie d’acusacions 
aplicant-li una legislació militar d’excepció. Juana ja du més de quatre mesos detinguda. 
- L’objectiu de les detencions és desarticular les organitzacions populars palestines que operen en zones 
ocupades i criminalitzar la cooperació i solidaritat internacionals, especialment l’europea  i l’espanyola. 
- Juana Ruiz ha comparegut diverses vegades davant un jutge militar, però la defensa no ha pogut ni tan 
sols tenir la informació necessària per a la seva defensa jurídica. 
- Consta que el Ministeri de Relacions Exteriors ha seguit el cas i l’ha tractat amb el Govern israelià, 
però no s’ha traduït en cap avanç. In situ, les autoritats consulars espanyoles estan informades des del 
primer moment de la situació, però fins aleshores la seva intervenció s’ha limitat als procediments 
habituals d’assistència consular per a casos de detenció de ciutadans espanyols a l’exterior. 
- La cooperació espanyola, pública i no governamental, du més de 30 anys treballant amb les ONG 
palestines, que són actors claus en la resistència contra l’ocupació i l’apartheid. El Govern central ha de 
respondre de manera clara i contundent davant l’estratègia israeliana d’impedir l’activitat d’aquestes  
organitzacions populars palestines i del seu suport a la solidaritat internacional. 
- L’Ajuntament d’Artà ja es va posicionar sobre aquest tema al passat mes d’abril, però en aquests més 
de sis mesos no solament no s’ha resolt res la situació de Juani, sinó que ha empitjorat considerablement 
i el Govern israelià prolonga la situació d’encerclament previ al judici per mantenir-la el major temps 
possible a la presó.  
Atès tot el que s’ha exposat, l’Ajuntament d’Artà adopta els següents compromisos: 
1. L’Ajuntament d’Artà es posiciona sobre aquest cas, rebutja la presó de Juana Ruiz i traslladarà la 
seva resolució —amb les signatures que donen suport a aquest escrit— per exigir al Govern balear i al 
Govern d’Espanya que assumeixin una postura coherent i ferma davant aquest cas, facin entendre a 
Israel que Espanya no pot deixar passar casos com aquest i actuïn, públicament i institucionalment, en la 
denúncia d’aquest nou abús de l’Estat d’Israel. 
2. Si Espanya considera il·legal l’ocupació de Cisjordània i Gaza, contrària al dret internacional, la 
negativa israeliana d’actuar com estableix la Quarta Convenció de Ginebra, el Ministeri de Relacions 
Exteriors no pot tractar aquest cas com si fos una detenció d’un delinqüent comú a l’exterior. Juana ha 
estat segrestada per militars israelians i detinguda il·legalment. Per tant, el Govern espanyol ha d’exigir 
l’alliberament immediat de Juana Ruiz, refusant obertament la legitimitat del procediment penal militar, 
i ha de exigir a les autoritats israelianes que no prenguin cap mesura o sanció que la privi del seu dret a 
viure i treballar a Palestina. 
3. Donar trasllat d’aquests compromisos a les institucions següents: Ambaixada de l’Estat d’Israel  a 
Madrid, Govern balear i Govern d’Espanya, a més d’informar altres organismes i institucions, com el 
Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, Amnistia  Internacional i Metges sense Fronteres.>> 
 
1. Acordar, per 10 vots a favor (PSOE, PI, AA, UIA i PP): 
1.1. Modificar l’exposició de motius, que ha de quedar redactat de la manera següent:  
<<Exposició de motius 
L’Ajuntament d’Artà és titular en propietat d’immobles situats al terme municipal d’Artà susceptibles 
de ser destinats a habitatges de protecció pública. 
L’Ajuntament, conscient de l’existència en el nostre municipi de famílies que davant situacions 
d’emergència, com ara desnonaments, no tenen allotjament ni mitjans personals i familiars per disposar 
d’habitatge alternatiu, posa a disposició aquests habitatges, que a l’efecte d’aquesta Ordenança es 
denominen habitatges d’emergència social, per ser destinats a allotjaments temporals d’unitats familiars 
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en situació de greu dificultat social i econòmica, i de les quals els Serveis Socials municipals són 
fonamentalment coneixedors i amb les quals s’intervé amb la finalitat de millorar-ne les oportunitats 
d’inclusió social, constituint-se, per tant, aquests habitatges com un recurs social municipal 
d’allotjament alternatiu i temporal per pal·liar un problema tan greu com és la pèrdua d’habitatge 
habitual, vinculat en la majoria de les ocasions a un procés de desnonament.  
En virtut d’això, i en constituir els habitatges d’emergència social un recurs social municipal 
d’allotjament alternatiu i temporal, la necessitat del qual es constata en l’àmbit dels Serveis Socials 
municipals, cal regular-ne, des d’aquest marc, el procediment d’adjudicació i utilització, a fi de garantir-
hi l’accés a les unitats familiars més necessitades, dotant-lo d’un caràcter temporal que en permeti la 
rotació.  
Per tant, atesa la situació d’indefensió i desemparament en què es troben les persones o les famílies que, 
per determinades causes, es veuen obligades a abandonar el seu domicili habitual, l’Ajuntament d’Artà 
ha optat per destinar habitatges dels quals és propietari a habitatges d’emergència social per permetre 
l’allotjament immediat i provisional d’aquestes. 
La Llei reguladora de bases de règim local, en parlar de les competències de les entitats locals, estableix 
que el municipi, per a la gestió dels seus interessos en l’àmbit de les seves competències, pot promoure 
tota classe d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les 
aspiracions de la comunitat veïnal. 
Una de les activitats de la competència municipal que satisfà les necessitats i les aspiracions de la 
comunitat veïnal, alhora que es compleix un precepte constitucional, és la de promoure les condicions 
necessàries i establir les normes pertinents per fer ús efectiu del dret de gaudir i disposar d’un habitatge 
digne i adequat a les seves necessitats. 
Per tot això, en el marc de les competències establertes en l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, i en ús de la potestat reglamentària que li confereix l’article 
4.1.a de la Llei esmentada, l’Ajuntament d’Artà elabora aquesta Ordenança.>> 
1.2. Modificar l’article 1.1, que ha de quedar redactat de la manera següent:  
<<Article 1. Objecte 
1. És objecte d’aquesta Ordenança regular el procediment d’adjudicació, les condicions, els requisits 
d’accés i el règim d’ús per ocupar temporalment els habitatges d’emergència social de titularitat 
municipal, que tenen per finalitat allotjar les persones o famílies que es trobin en les circumstàncies que, 
posteriorment, es descriuen i que, per diverses causes, han quedat sense recer i requereixen un 
allotjament immediat i provisional>> 
1.3. Modificar l’article 3.1, que ha de quedar redactat de la manera següent: 
<<Article 3. Requisits i condicions d’accés  
1. Poden accedir als habitatges d’emergència social les unitats familiars que ho sol·licitin i que acreditin 
complir els requisits següents.>> 
1.4. 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. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
2. Acordar, per 10 vots a favor (PSOE, PI, AA, UIA i PP): 
2.1. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de circulació. 
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2.2. Sotmetre la modificació de l’Ordenança municipal de circulació a un període d’exposició pública 
pel termini de trenta dies, mitjançant la publicació d’un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears 
i en el tauler d’anuncis de la corporació, a fi que el veïnat i les persones legítimament interessades 
puguin examinar l’expedient i formular-ne reclamacions, objeccions o observacions. Una vegada 
finalitzat el termini d’informació pública, resoldre les al·legacions presentades, adoptar l’acord definitiu 
que correspongui i aprovar la redacció definitiva de l’Ordenança. En el cas que no es presentin 
al·legacions, entendre definitiu l’acord provisional, sense necessitat de cap acord exprés. Publicar en el 
BOIB l’acord definitiu i el text íntegre de la modificació de l’Ordenança, sense que entri en vigor fins 
que s’hagi duit a terme aquesta publicació. Així mateix, notificar aquest acord d’aprovació definitiva a 
les persones interessades que haguessin presentat al·legacions. 
2.3. Concedir audiència prèvia a totes les associacions veïnals i de defensa de les persones 
consumidores i usuàries establertes en el seu àmbit territorial que estiguin inscrites en el Registre 
Municipal d’Associacions Veïnals i que el seu fi tengui relació directa amb l’objecte de la disposició. 
 
3. Acordar, per 9 vots a favor (PSOE, PI, AA i UIA) i 1 abstenció (PP): 
3.1. Aprovar inicialment les modificacions del Reglament municipal pel qual es regula la circulació de 
vehicles de motor dins els espais naturals del terme d’Artà. 
3.2. Sotmetre la modificació del Reglament municipal pel qual es regula la circulació de vehicles de 
motor dins els espais naturals del terme d’Artà a un període d’exposició pública pel termini de trenta 
dies, mitjançant la publicació d’un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler 
d’anuncis de la corporació, a fi que el veïnat i les persones legítimament interessades puguin examinar 
l’expedient i formular-ne reclamacions, objeccions o observacions. Una vegada finalitzat el termini 
d’informació pública, resoldre les al·legacions presentades, adoptar l’acord definitiu que correspongui i 
aprovar la redacció definitiva de l’Ordenança. En el cas que no es presentin al·legacions, entendre 
definitiu l’acord provisional, sense necessitat de cap acord exprés. Publicar en el BOIB l’acord definitiu 
i el text íntegre de la modificació de l’Ordenança, sense que entri en vigor fins que s’hagi duit a terme 
aquesta publicació. Així mateix, notificar aquest acord d’aprovació definitiva a les persones 
interessades que haguessin presentat al·legacions. 
3.3. Concedir audiència prèvia a totes les associacions veïnals i de defensa de les persones 
consumidores i usuàries establertes en el seu àmbit territorial que estiguin inscrites en el Registre 
Municipal d’Associacions Veïnals i que el seu fi tengui relació directa amb l’objecte de la disposició. 
 
4. Acordar, per 10 vots a favor (PSOE, PI, AA, UIA i PP): 
4.1. Modificar l’article 11è, sobre pagament fraccionat, de manera que: 
- On diu:  
“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. 
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- 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.” 
- Ha de dir: 
“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. 
- El pagament fraccionat s’ha de dur a terme mitjançant domiciliació bancària. 
- 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.” 
4.2. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera 
següent: 
“Disposició final 
Aquesta Ordenança entra 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 2022 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. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
5. Acordar, per 10 vots a favor (PSOE, PI, AA, UIA i PP): 
5.1. Modificar l’apartat C, sobre modificacions substancials, de l’annex de l’Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per serveis relatius a activitats, establiments i instal·lacions, en els seus apartats 1r 
i 2n, de manera que: 
- On diu:  
“1. En els casos de modificacions substancials, establertes en l’article 11 de la Llei 7/2013, de règim 
jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, s’han d’aplicar íntegrament les 
quotes corresponents a l’activitat en qüestió. 
2. No s’ha d’aplicar el 100 % de les quotes que pertoquin a l’activitat en els supòsits de modificacions 
substancials que no afectin la part autoritzada anteriorment. En aquests casos, sempre que s’hagi 
presentat prèviament la sol·licitud justificada de la manera corresponent i que s’hagi emès l’informe 
tècnic municipal, s’ha de disminuir la quota en el percentatge equivalent a la proporció que representa la 
part ja autoritzada en relació al total de l’activitat.” 
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- Ha de dir: 
“1. En els casos de modificacions substancials que afectin la totalitat del local, establertes en l’article 11 
de la Llei 7/2013, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, s’han 
d’aplicar íntegrament les quotes corresponents a l’activitat en qüestió. 
2. En els casos de modificacions substancials que afectin un percentatge de l’activitat, s’ha de calcular 
la quota del 100 % de l’activitat i aplicar-hi el percentatge afectat per la modificació.” 
5.2. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera 
següent: 
“Disposició final 
Aquesta Ordenança entra 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 2022 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.” 
5.3. 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. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
6. Acordar, per 10 vots a favor (PSOE, PI, AA, UIA i PP): 
6.1. Afegir un 5è punt a l’article 9, sobre el pagament fraccionat, de manera que: 
- On diu:  
“Article 9. 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. 
2. L’acolliment al sistema fraccionat de pagament es prorroga automàticament per a l’exercici següent, 
sempre que la persona interessada no manifesti la seva renúncia expressa i no tengui deutes pendents de 
pagament en període executiu.  
3. Si la persona sol·licitant incorr en l’impagament de qualsevol càrrec del sistema fraccionat, aquest 
quedarà sense cap efecte.  
4. El sistema fraccionat de pagament no suposa alteració dels terminis per exercir els recursos pertinents 
ni de qualsevol altre aspecte de la gestió tributària, que s’ha de regir per la seva normativa específica.” 
- Ha de dir: 
“Article 9. 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. 
2. L’acolliment al sistema fraccionat de pagament es prorroga automàticament per a l’exercici següent, 
sempre que la persona interessada no manifesti la seva renúncia expressa i no tengui deutes pendents de 
pagament en període executiu.  
3. Si la persona sol·licitant incorr en l’impagament de qualsevol càrrec del sistema fraccionat, aquest 
quedarà sense cap efecte.  
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4. El sistema fraccionat de pagament no suposa alteració dels terminis per exercir els recursos pertinents 
ni de qualsevol altre aspecte de la gestió tributària, que s’ha de regir per la seva normativa específica. 
5. El pagament fraccionat s’ha de dur a terme mitjançant domiciliació bancària.” 
6.2. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera 
següent: 
“Disposició final 
Aquesta Ordenança entra 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 2022 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. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
7. Acordar, per 9 vots a favor (PSOE, PI, AA i UIA) i 1 abstenció (PP): 
7.1. Modificar l’apartat quart de l’epígraf 7.2 de la manera següent:  
- On diu: 
“7.2. Epígraf segon. Llicències urbanístiques i comunicacions prèvies 
[…] 
- 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.” 
- Ha de dir:  
“7.2. Epígraf segon. Llicències urbanístiques i comunicacions prèvies 
[…] 
- Per llicències d’ocupació o de primera utilització, 70,56 €. Quan es sol·liciti a una sola instancia la 
llicència d’ocupació o de primera utilització per una pluralitat d’habitatges, locals o unitats  
d’allotjament turístic, la tarifa serà de 70,56 € per la primera unitat, més 35,28 € per cada habitatge, 
local o unitats d’allotjament turístic addicional.” 
7.2. Afegir dos apartats a l’article 7.5 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera  
següent: 
“7.5. Epígraf cinquè. Altres expedients o documents 
[…] 
- Drets d’examen: 15 € 
- Certificats de residència o empadronament: 1 €” 
7.3. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera 
següent: 
“Disposició final 
Aquesta Ordenança entra 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 2022 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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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. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
8. Acordar, per 8 vots a favor (PSOE, PI i AA) i 2 abstencions (UIA i PP): 
8.1. Modificar l’article 4, sobre les bases i tarifes, de manera que: 
- On diu: 
“Article 4 
La quantia de la taxa que regula aquesta Ordenança és la que es fixa en les tarifes següents: 
- Residents: 1.093,87 €/mes 
- Persones dependents: 1802,49 €/mes 
- Persones semidependents: 1515,60 €/mes 
Els residents amb data d’ingrés anterior a 31 de desembre de 2007 que ocupin plaça de persona assistida 
o semiassistida i cobrin una prestació vinculada al servei (del Govern) hauran d’aportar la totalitat de 
dita prestació i els endarreriments, sempre que la suma de la quota que estigui pagant i la vinculada no 
superin el cost total de la plaça de persona dependent o semidependent. En tot cas, pagaran com a 
màxim el preu que dicti l’ordenança segons la seva situació de dependència. 
Qualsevol persona que entri a la Residència de Persones Majors haurà de pagar segons l’estat de 
dependència que presenti. En el cas que, amb els anys, presenti més dependència, haurà de pagar com a 
persona assistida.” 
- Ha de dir: 
“Article 4 
La quantia de la taxa que regula aquesta Ordenança és la que es fixa en les tarifes següents: 
- Residents: 1.113,87 €/mes 
- Persones dependents: 1.822,49 €/mes 
- Persones semidependents: 1.535,60 €/mes 
Els residents amb data d’ingrés anterior a 31 de desembre de 2007 que ocupin plaça de persona assistida 
o semiassistida i cobrin una prestació vinculada al servei (del Govern) hauran d’aportar la totalitat de 
dita prestació i els endarreriments, sempre que la suma de la quota que estigui pagant i la vinculada no 
superin el cost total de la plaça de persona dependent o semidependent. En tot cas, pagaran com a 
màxim el preu que dicti l’Ordenança segons la seva situació de dependència. 
Qualsevol persona que entri a la Residència de Persones Majors haurà de pagar segons l’estat de 
dependència que presenti. En el cas que, amb els anys, presenti més dependència, haurà de pagar com a 
persona assistida.” 
8.2. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera 
següent: 
“Disposició final 
Aquesta Ordenança entra 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 2022 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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8.3. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i audiència de les 
persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que 
han de ser resolts per la corporació. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
9. Acordar, per 10 vots a favor (PSOE, PI, AA, UIA i PP): 
9.1. Modificar l’article 4.b de l’Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera següent: 
- On diu: 
“b) Per la prestació del servei a ses Païsses, a Na Batlessa i a la plaça de l’Església de la Colònia de Sant 
Pere: dos-cents euros (200,00 euros).” 
- Ha de dir:  
<<b) Per la prestació del servei a ses Païsses, Na Batlessa, plaça de l’Església de la Colònia de Sant 
Pere, murades de Sant Salvador o qualsevol altre lloc de titularitat pública municipal: dos-cents euros 
(200,00 euros).” 
9.2. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera 
següent: 
“Disposició final 
Aquesta Ordenança entra 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 2022 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.” 
9.3. 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. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
10. Acordar, per 10 vots a favor (PSOE, PI, AA, UIA i PP): 
10.1. Modificar el títol de l’Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera següent:   
“Ordenança núm. 38, reguladora de la taxa pels serveis de formació i de l’Escola d’Adults” 
10.2. Modificar l’article 1 de l’Ordenança, de manera que: 
- On diu: 
“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 de règim local, i de conformitat amb allò que disposen els 
articles 15 al 19 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa pels serveis de l’escola d’Adults, que s’ha de regir 
per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual acompleixen el que preveu l’article 57 de l’esmentat 
RD 2/2004.” 
- Ha de dir: 
“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 
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articles 15 al 19 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa pels serveis de formació i de l’Escola d’Adults, que 
s’ha de regir per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual acompleixen el que preveu l’article 57 
de l’esmentat RD 2/2004.” 
10.3. Modificar l’article 3 de l’Ordenança, de manera que: 
- On diu: 
“Article 3. Subjecte passiu 
Són subjectes passius contribuents les persones naturals usuàries de l’Escola d’Adults.” 
- Ha de dir: 
“Article 3. Subjecte passiu 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques majors d’edat usuàries dels cursos de formació i 
de l’Escola d’Adults.” 
10.4. Modificar l’article 4.1 de l’Ordenança, de manera que: 
- On diu: 
“4.1. Àrea acadèmica 
-Material: 40,37 € 
-Àrea d’ampliació cultural: 2,02 €/hora 
-Àrea ocupacional: 2,02 €/hora 
-Àrea d’oci i temps lliure: 2,29 €/hora 
Les persones empadronades a Artà han de gaudir d’una reducció d’un 25% sobre les quotes anteriors.” 
- Ha de dir: 
“4.1. Àrea acadèmica 
- Material: 40,37 € 
- Àrea d’ampliació cultural: 2,29 €/hora 
- Àrea ocupacional: 2,29 €/hora 
- Àrea d’oci i temps lliure: 2,29 €/hora 
Les persones empadronades a Artà han de gaudir d’una reducció d’un 25 % sobre les quotes anteriors.” 
10.5. Eliminar l’article 4.5 de l’Ordenança. 
10.6. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera 
següent: 
“Disposició final 
Aquesta Ordenança entra 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 2022 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.” 
10.7. 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. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
PU1. Acordar: 
1. Acordar, per unanimitat, incloure en l’ordre del dia de la sessió la Moció que presenta el grup 
municipal del Partit Popular de l’Ajuntament d’Artà per a la neteja continuada dels torrents. 
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2. Acordar, per 10 vots a favor (PSOE, PI, AA i PP) i 1 abstenció (UIA): 
2.2. Instar la Conselleria de Medi Ambient a fer la neteja urgent dels torrents del municipi d’Artà. 
2.3. Instar la Conselleria de Medi Ambient a dur a terme l’elaboració, aprovació i execució d’un pla de 
neteja continuada de tots els torrents de Mallorca. 
 
PU2. Acordar: 
1. Acordar, per unanimitat, incloure en l’ordre del dia de la sessió l’aprovació, si s’escau, de la 
modificació de l’article 6.4.a) de l’Ordenança núm. 7, reguladora de la taxa per recollida, transferència, 
transport i tractament dels residus sòlids urbans. 
2. Acordar, per 10 vots a favor (PSOE, PI, AA i PP) i 1 abstenció (UIA):  
2.1. Modificar l’article 6.4.a), sobre les bonificacions per l’adhesió al programa ITR, que ha de quedar 
redactat de la manera següent: 
<<Article 6. Exempcions i bonificacions 
[…] 
4. Amb la finalitat d’incentivar econòmicament el reciclatge per fraccions, s’estableix el programa 
d’inspecció tècnica de residus (ITR), el funcionament del qual es detalla en els subapartats següents: 
a) S’estableixen unes bonificacions de les quotes fixades a l’article 5.1 per als subjectes passius que 
s’adhereixin al programa ITR en funció de la taula següent: 
 Bonificació ITR 
Nucli urbà  
- Habitatge 27 % 
- Hotels, motels i hotels apartament 36 % 
- Restaurants i cafeteries 36 % 
- Bars 36 % 
- Resta de locals comercials 55 % 
- Centres comercials 55 % 
- Indústries i tallers 27 % 
- Altres edificacions 27 % 
- Despatxos professionals 55 % 
- Carnisseries, peixateries i similars 55 % 
- Supermercats i similars 36 % 
- Petits comerços alimentaris 55 % 
- Hostaleria especial 36 % 
- Lloc d’amarratge (port esportiu) 27 % 
- Parades de mercat 0 % 
- Paradetes per les festes (per dia) 15 % 
  
Disseminats  
- Habitatge rústic 55 % 
- Hotels apartament, cases d’agroturisme i turisme rural 55 % 
- Restaurants i anàlegs 55 % 
- Bars 55 % 

[…]>> 
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2.3. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera 
següent: 
<<Disposició final 
Aquesta Ordenança entra 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 2022 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 resoltes per la corporació. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
PU3. Acordar: 
1. Acordar, per unanimitat, incloure en l’ordre del dia la modificació de l’Ordenança núm. 15, 
reguladora de la taxa per entrada de vehicles per les voreres i les reserves de la via pública per 
aparcament exclusiu. 
2. Acordar, per unanimitat: 
2.1. Modificar l’article 6.2 de la manera següent:  
- On diu: 
“6.2. Reserva d’estacionament  
- Reserva d’estacionament a vies de 1a categoria, per m2: 1,25 euros 
- Reserva d’estacionament a vies de 2a categoria, per m2: 0,64 euros  
- Reserva d’estacionament a vies de 3a categoria, per m2: 0,38 euros” 
- Ha de dir:  
“6.2. Reserva d’estacionament  
En aquest cas la taxa s’ha d’aplicar per m2 i per dies sol·licitats (sense fraccionament per hores) i s’ha 
d’adequar a la categoria de la via ocupada segons l’annex d’aquesta Ordenança. 
- Reserva d’estacionament a vies de 1a categoria, per m2: 1,25 euros 
- Reserva d’estacionament a vies de 2a categoria, per m2: 0,64 euros  
- Reserva d’estacionament a vies de 3a categoria, per m2: 0,38 euros.” 
2.2. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera 
següent: 
“Disposició final 
Aquesta Ordenança entra 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 2022 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.” 
2.3. 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. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
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El batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretària accidental, estenc aquesta acta. 
 
La secretària accidental     Vist i plau 
        El batle 


