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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ 
 
 
Caràcter:  ordinari 
Data:  30 de novembre de 2020 
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 
Immaculada Moreno Mayal,  regidora 
Maria Pastor Gelabert,  regidora 
Jeroni Esteva Alzamora,  regidor 
Juan Lliteras Espinosa,  regidor 
 
Sílvia Ripoll Genovart,  secretària accidental 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 26 d’octubre de 2020. 
2. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de 29 d’octubre de 2020 referent a 
la participació de Som Col·lectiu al Premi d’Organització Veïnal Illes Balears 2020. 
3. Aprovació, si s’escau, de la Declaració institucional amb motiu del 25 de novembre de 2020 “Per 
una Mallorca lliure de violències masclistes. Seguim reaccionant!”, que presenten l’Equip de 
Govern municipal i el grup UIA. 
4. Aprovació, si s’escau, de la Declaració institucional per convertir el municipi d’Artà en una 
“ciutat per a la vida i contra la pena de mort” i la seva adhesió a la xarxa internacional “Cities for 
life”, que presenta l’Equip de Govern municipal. 
5. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’adhesió a la plataforma GEISER/ORVE com a 
mecanisme d’accés al Registre Electrònic Comú i al Sistema d’Interconnexió de Registres. 
6. Aprovació, si s’escau, de l’aprovació dels Plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques que han de regir l’adjudicació, en funció de diversos criteris, del contracte 
de gestió dels serveis de promoció de productes de la marca D’Artà i del servei d’informació 
turística de les oficines de l’Estació del Tren i ses Païsses, subjecte a regulació harmonitzada, 
tramitació ordinària. 
7. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’aprovació del Pla d’acció per a l’energia sostenible i el 
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clima del municipi d’Artà. 
8. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació puntual 4 de les Normes subsidiàries de 
planejament del terme municipal d’Artà: admissió de l’ús funerari a la zona Artà Industrial 1f (ar-
ind-1f). 
9. Aprovació, si s’escau, de la donació del solar del carrer del Vent del Nord, 2, de la Colònia de 
Sant Pere, finca registral 15.073 d’Artà, i amb referència cadastral 4083906ED2938S0001QJ, per 
part de l’entitat residencial Vista Alegre, SAU. 
10. Aprovació, si s’escau, del pressupost de 2021. 
11. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals UIA i El PI-Proposta per 
les Illes per instar el Govern de l’Estat espanyol a millorar el finançament de les Illes Balears. 
12. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal UIA de suport al col·lectiu 
dels autònoms. 
13. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals UIA, PSOE, PI i AA, en 
suport al poble sahrauí davant l’escalada de la tensió a la zona de Guerguerat. 
14. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes d’octubre de 2020. 
15. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 26 d’octubre de 2020 
 
Ningú té res a dir.  
 
Tot seguit els reunits aproven, per 12 vots a favor (PSOE, PI, AA, UIA i PP), l’acta de la sessió de 
26 d’octubre de 2020. 
 
 
2. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de 29 d’octubre de 2020 
referent a la participació de Som Col·lectiu al Premi d’Organització Veïnal Illes Balears 2020 
 
La regidora d’AA, Sra. Comas, llegeix la proposta, la qual es transcriu a continuació: 
 
<<Vist que la Junta de Govern Local de 29 d’octubre de 2020, referent a la candidatura de 
l’organització veïnal Som Col·lectiu als Premis autonòmics del Voluntariat IB 2020, concretament 
al Premi d’Organització Veïnal, va acordar el següent: 
 
“Exp. 2020/4083. Participació de Som Col·lectiu al Premi d’Organització Veïnal Illes Balears 2020 
 
Vista la convocatòria de la Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització dels Premis 
autonòmics del Voluntariat Illes Balears 2020, dins la modalitat Premi d’Organització Veïnal Illes 
Balears 2020; 
 
Vist que Som Col·lectiu és una organització veïnal que neix al mes de març de l’any 2020 al 
municipi d’Artà per ajudar a cobrir les necessitats bàsiques i donar suport als veïnats i veïnades més 
afectats i més vulnerables als efectes socials i econòmics de la pandèmia; 
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Vist el Decret de Batlia mitjançant el qual es resol presentar la candidatura de l’organització veïnal 
Som Col·lectiu al Premi d’Organització Veïnal Illes Balears 2020; 
 
Vista la sol·licitud de participació de l’Ajuntament d’Artà al Premi d’Organització Veïnal IB 2020 
en data de 20 d’octubre de 2020; 
 
Vist el requeriment de documentació per part de la Secció de Participació i Voluntariat del Govern 
de les Illes Balears, de 27 d’octubre de 2020; 
 
Els reunits acorden, per unanimitat: 
 
1. Aprovar la candidatura de l’organització veïnal Som Col·lectiu als Premis autonòmics del 
Voluntariat IB 2020, concretament al Premi d’Organització Veïnal. 
 
2. Trametre aquest acord a la Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització. 
 
3. Ratificar aquest acord a la propera sessió plenària.” 
 
Per això, es proposa al Ple que adopti els següents 
 
ACORDS: 
 
1. Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local a la sessió de 29 d’octubre de 2020, 
referent a l’aprovació de la candidatura de l’organització veïnal Som Col·lectiu als Premis 
autonòmics del Voluntariat Illes Balears 2020, concretament al Premi d’Organització Veïnal. 
 
2. Trametre aquest acord a la Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització.>> 
 
La Sra. Comas explica que la ratificació pel Ple tan sols és una formalitat. 
 
UIA vol donar l’enhorabona a l’associació i donar-li les gràcies per la gran tasca que desenvolupen. 
 
El PP també vol donar-los l’enhorabona i manifestar el seu agraïment. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 12 vots a favor (PSOE, PI, AA, UIA i PP): 
 
1. Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local a la sessió de 29 d’octubre de 2020, 
referent a l’aprovació de la candidatura de l’organització veïnal Som Col·lectiu als Premis 
autonòmics del Voluntariat Illes Balears 2020, concretament al Premi d’Organització Veïnal. 
 
2. Trametre aquest acord a la Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització. 
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3. Aprovació, si s’escau, de la Declaració institucional amb motiu del 25 de novembre de 2020 
“Per una Mallorca lliure de violències masclistes. Seguim reaccionant!”, que presenten 
l’Equip de Govern municipal i el grup UIA 
 
La regidora d’AA, Sra. Comas, explica que, com cada any, es fa aquesta Declaració institucional i, 
com no pot ser d’altra manera, la corporació se la fa seva. Enguany la llegiran els regidors de la 
corporació per donar més empenta, si es pot, a la lluita de tots contra aquesta xacra. Aquest any ja 
s’han de lamentar tres morts per aquesta causa. Començarà la lectura Jeroni Esteva (UIA), seguit de 
Juan Lliteras (PP), Sebastià Carrió (PI), Manuel Rocha (PI) i Manuel Galán (PSOE). 
 
La Declaració es transcriu a continuació: 
 
<<Des de l’any 1999 que l’ONU va declarar el 25 de novembre Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència contra les Dones, el moviment feminista d’arreu del món i moltes 
institucions ens feim ressò d’aquesta data, alhora que refermam el nostre compromís en la lluita 
contra la violència envers les dones. 
 
Cada any, les dades de dones assassinades per violència masclista són esgarrifoses, de la mateixa 
manera que ho són les dades de dones que denuncien patir violència per part de les seves parelles o 
exparelles. 
 
A més de ser cada any la comunitat autònoma amb la taxa de denúncia més elevada, seguim sent la 
comunitat amb més incidència de violència de gènere. 
 
A Mallorca, enguany foren assassinades tres dones per les seves parelles o exparelles, na Lillemor 
Christina Sundberg dia 2l juliol a Palma, na Habibe lsmail Emín el 15 d’octubre a Peguera i na 
Remedios Cortés el 3 de novembre a Palma. Des de 2003 han estat assassinades per la parella o 
exparella 36 dones a Mallorca. 
 
Més de la meitat de les víctimes residien en els nostres pobles. Construir-nos com a municipis 
cuidadors i protectors, ser veïnats i veïnades atents a les necessitats de les dones del nostres pobles 
és un compromís ineludible. Cal construir pobles feministes, perquè la millor prevenció és la 
igualtat. 
 
Enguany s’ha publicat la macroenquesta que fa periòdicament la Delegació de Govern de Violència 
de Gènere, en la qual es constata que la meitat de les dones de l’Estat espanyol ha patit algun tipus 
de violència masclista. I quasi una tercera part de les dones majors de 16 anys han patit violència 
física per part d’un home. Fer front al masclisme que considera que pot disposar i agredir el cos de 
les dones, és una tasca ineludible que tothom té en una societat democràtica. 
 
Prop del 7 % de dones han patit violència sexual i, d’aquestes, més d’un 90 % no la denuncia: per 
por, per vergonya, perquè massa sovint encara es jutgen les víctimes; perquè massa sovint la 
pregunta és com anava vestida i es carrega la responsabilitat sobre ella i no sobre l’agressor. 
 
Una de cada tres dones a Espanya han patit violència física, sexual o psicològica dins una relació de 
parella. Un 90 % de les dones que han patit violència tenien fills i filles,  víctimes d’aquesta 
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violència. També n’hem de tenir cura. Els infants dels nostres pobles han de créixer en entorns 
segurs. 
 
Moltes d’elles han viscut més de 40 anys de maltractaments. De fet, un 20 % de les víctimes de 
violència de gènere són dones grans. No podem consentir que les dones majors dels nostres 
municipis visquin i suportin tota una vida de maltractament. 
 
Moltes, per por o per desconfiança, no comuniquen la situació de violència que estan patint, per 
això és imprescindible seguir treballant per erradicar la violència envers les dones i crear les xarxes 
i les sinergies socials necessàries per vèncer-la i per apropar-nos a aquelles que la pateixen. 
 
I això vol dir també posar el focus en l’agressor, apuntar cap al culpable i no a la víctima. Com va 
rompre la relació?, amb qui es relacionava?, etc., són comentaris que de vegades sentim o llegim… 
Seguim tolerant justificacions velades que disculpen la reacció de l’agressor i que emmascaren el 
maltractament o l’agressió. 
 
Davant les violències masclistes seguim reaccionant, convidam tothom a reaccionar i ens refermam 
en el compromís: 
 
1. Ens comprometem a posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nines i a 
no escatimar recursos per fer-hi front. 
 
2. Ens comprometem a seguir treballant en el si de la Comissió Sectorial per una Mallorca Lliure de 
Violències Masclistes, col·laborant amb els altres ajuntaments i amb totes les institucions, creant 
sinergies per erradicar les violències envers les dones i nines. 
 
3. Ens comprometem a incentivar programes i tallers d’educació sexual, tant per a infants i joves 
com per a pares i mares. 
 
4. Ens comprometem a donar suport i crear sinergies amb les associacions i col·lectius de dones i 
col·lectius feministes del nostre entorn per fer front a les violències masclistes. 
 
5. Ens comprometem a interpel·lar els homes del nostre voltant, perquè esdevinguin còmplices en la 
lluita contra les violències masclistes. 
 
6. Ens comprometem a posar atenció especial a la situació de violència que pateixen moltes dones 
grans dels nostres municipis. 
 
7. Ens comprometem a construir des de tots els àmbits un poble i una Mallorca feminista i lliure de 
violències masclistes.>> 
 
El Sr. Lliteras, com a portaveu del PP, vol manifestar que està en contra de la violència masclista, 
per suposat, però va més enllà i diu que està en contra de tota la violència, d’un costat i de l’altre. 
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La Sra. Comas no vol que l’última cosa que es digui és que la violència és d’ambdues parts, perquè 
ara el que s’està commemorant és la xacra que suposa la violència masclista en particular i no 
voldria que aquesta declaració quedàs descafeïnada. 
 
UIA se suma a les paraules de la Sra. Comas i pensen que és molt trist que cada any s’hagi de fer 
una declaració com aquesta. Les volem a totes vives i avui es parla d’això, no de la violència en 
general. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 12 vots a favor (PSOE, PI, AA, UIA i PP): 
 
1. Ens comprometem a posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nines i a 
no escatimar recursos per fer-hi front. 
 
2. Ens comprometem a seguir treballant en el si de la Comissió Sectorial per una Mallorca Lliure de 
Violències Masclistes, col·laborant amb els altres ajuntaments i amb totes les institucions, creant 
sinergies per erradicar les violències envers les dones i nines. 
 
3. Ens comprometem a incentivar programes i tallers d’educació sexual, tant per a infants i joves 
com per a pares i mares. 
 
4. Ens comprometem a donar suport i crear sinergies amb les associacions i col·lectius de dones i 
col·lectius feministes del nostre entorn per fer front a les violències masclistes. 
 
5. Ens comprometem a interpel·lar els homes del nostre voltant, perquè esdevinguin còmplices en la 
lluita contra les violències masclistes. 
 
6. Ens comprometem a posar atenció especial a la situació de violència que pateixen moltes dones 
grans dels nostres municipis. 
 
7. Ens comprometem a construir des de tots els àmbits un poble i una Mallorca feminista i lliure de 
violències masclistes. 
 
 
4. Aprovació, si s’escau, de la Declaració institucional per convertir el municipi d’Artà en una 
“ciutat per a la vida i contra la pena de mort” i la seva adhesió a la xarxa internacional 
“Cities for life”, que presenta l’Equip de Govern municipal 
 
La regidora del PSOE, Sra. Llinàs, llegeix la Declaració, la qual es transcriu a continuació: 
 
<<Vist que fa més d’una dècada Amnistia Internacional i la Comunitat de Sant Egidi organitzen 
conjuntament a finals del mes de novembre un acte ciutadà contra la pena de mort i que, durant 
l’acte, s’il·lumina un edifici emblemàtic com a signe de suport a l’abolició de la pena capital; 
 
Vist que aquest acte anual s’emmarca dins de la Jornada Internacional de “Ciutats per la Vida, 
Ciutats contra la Pena de Mort” de la Comunitat de Sant Egidi, que rememora que el 30 de 
novembre de 1786 el Gran Ducat de Toscana fou el primer Estat a abolir la pena capital. El 2002 
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Sant Egidi llançà la primera Jornada de “Cities for Life” amb la participació de 80 ciutats, 
actualment més de 2.000 ciutats dels cinc continents, de les que 78 són capitals d’Estat, prenen part 
en aquest dia; 
 
Vist que, a pesar de la millora de les xifres, la realitat és que encara queda treball per fer: 
nombrosos països segueixen posant en pràctica la pena de mort sense restriccions i, a final de 2019, 
es tenia constància que hi havia almenys 26.604 persones condemnades a mort; 
 
Vist que l’organització Amnistia Internacional ha remès un escrit proposant el següent; 
 
“- Promoure una declaració institucional per convertir al vostre municipi en una “Ciutat per la Vida 
i contra la Pena de Mort” i la seva adhesió a la xarxa internacional “Cities for life”, com ja ve fent la 
Ciutat de Palma a la nostra comunitat o les ciutats de Madrid o Barcelona a l’Estat espanyol i milers 
a altres llocs del món. 
- Celebrar el 30 de novembre un acte ciutadà amb la il·luminació o amb la col·locació d’una 
pancarta contra la pena de mort en un edifici emblemàtic de la seva localitat.”; 
 
És per això que es proposa al Ple que adopti els següents 
 
ACORDS: 
 
1. Aprovar la declaració institucional per convertir el municipi d’Artà en una “Ciutat per la Vida i 
contra la Pena de Mort” i l’adhesió a la xarxa internacional “Cities for life”. 
 
2. Celebrar el 30 de novembre un acte ciutadà amb la il·luminació o amb la col·locació d’una 
pancarta contra la pena de mort en un edifici emblemàtic de la seva localitat. 
 
3. Trametre aquest acord a l’organització Amnistia Internacional.>> 
 
El batle, Sr. Galán, diu que va rebre una delegació d’Amnistia Internacional i varen parlar d’aquest 
tema. Diu que l’edifici que s’ha triat és l’edifici de l’Ajuntament. 
 
UIA manifesta que hi està a favor. 
 
El PP diu que a Espanya no hi ha pena de mort i pensa que poca cosa més poden fer des d’aquí. Diu 
que hi votarà a favor. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 12 vots a favor (PSOE, PI, AA, UIA i PP): 
 
1. Aprovar la declaració institucional per convertir el municipi d’Artà en una “Ciutat per la Vida i 
contra la Pena de Mort” i l’adhesió a la xarxa internacional “Cities for life”. 
 
2. Celebrar el 30 de novembre un acte ciutadà amb la il·luminació o amb la col·locació d’una 
pancarta contra la pena de mort en un edifici emblemàtic de la seva localitat. 
 
3. Trametre aquest acord a l’organització Amnistia Internacional. 
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5. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’adhesió a la plataforma GEISER/ORVE com a 
mecanisme d’accés al Registre Electrònic Comú i al Sistema d’Interconnexió de Registres 
 
Es llegeix la proposta, la qual es transcriu a continuació: 
 
<<El 08/05/2017 es va publicar en el BOE la Resolució de 3 de maig de 2017 de la Secretaria 
d’Estat de Funció Pública, per la qual s’estableixen les condicions per a l’adhesió de les comunitats 
autònomes i les entitats locals a la plataforma GEISER/ORVE, com a mecanisme d’accés al 
Registre Electrònic Comú i al Sistema d’Interconnexió de Registres (modificada per la Resolució de 
28 de febrer de 2018, BOE de 02/03/2018). 
 
L’esmentada resolució preveu un mecanisme àgil per a l’adhesió directa de les entitats locals i, a 
més, posa a disposició de les comunitats autònomes dos models possibles d’adhesió. 
 
Aquest nou mecanisme d’adhesió a la plataforma GEISER/ORVE està orientada a facilitar 
l’intercanvi de registres, amb independència de la ubicació geogràfica o nivell d’administració 
competent, i amb plena validesa jurídica d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú. 
 
L’ús d’ORVE per part de l’Ajuntament d’Artà es planteja com a mesura transitòria mentre no sigui 
efectiva la interconnexió de registres mitjançant SIR, que es troba en fase final d’implantació. 
 
Per això, es proposa al Ple de l’Ajuntament d’Artà l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
1. Aprovar l’adhesió individual de l’Ajuntament d’Artà a la plataforma ORVE del Consell de 
Mallorca, en els termes establerts en la Resolució de 3 de maig de 2017 de la Secretaria d’Estat de 
Funció Pública, per la qual s’estableixen les condicions per a l’adhesió de les comunitats autònomes 
i les entitats locals a la plataforma GEISER/ORVE, com a mecanisme d’accés al Registre 
Electrònic Comú i al Sistema d’Interconnexió de Registres (modificada per la Resolució de 28 de 
febrer de 2018, BOE de 02/03/2018). 
 
2. Acceptar, sense reserves, les obligacions que es deriven de l’adhesió, de conformitat amb les 
especificacions recollides a l’annex II de la Resolució.>> 
 
El batle, Sr. Galán, explica que amb l’adhesió a aquesta plataforma es podran enviar i rebre 
comunicacions de manera telemàtica entre administracions, amb el que això suposarà d’eficàcia, 
millora del servei i estalvi. Es tracta d’un sistema transitori fins que es trobi definitivament instal·lat 
el SIR (Sistema d’Interconnexió de Registres). 
 
UIA manifesta que hi està a favor. 
 
El PP diu que hi està a favor. 
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Tot seguit, els reunits acorden, per 12 vots a favor (PSOE, PI, AA, UIA i PP): 
 
1. Aprovar l’adhesió individual de l’Ajuntament d’Artà a la plataforma ORVE del Consell de 
Mallorca, en els termes establerts en la Resolució de 3 de maig de 2017 de la Secretaria d’Estat de 
Funció Pública, per la qual s’estableixen les condicions per a l’adhesió de les comunitats autònomes 
i les entitats locals a la plataforma GEISER/ORVE, com a mecanisme d’accés al Registre 
Electrònic Comú i al Sistema d’Interconnexió de Registres (modificada per la Resolució de 28 de 
febrer de 2018, BOE de 02/03/2018). 
 
2. Acceptar, sense reserves, les obligacions que es deriven de l’adhesió, de conformitat amb les 
especificacions recollides a l’annex II de la Resolució. 
 
 
6. Aprovació, si s’escau, de l’aprovació dels Plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques que han de regir l’adjudicació, en funció de diversos criteris, del 
contracte de gestió dels serveis de promoció de productes de la marca D’Artà i del servei 
d’informació turística de les oficines de l’Estació del Tren i ses Païsses, subjecte a regulació 
harmonitzada, tramitació ordinària 
 
[S’incorpora a la sessió el regidor Antoni Bonet.] 
 
La regidora d’El PI, Sra. Sureda, llegeix i explica la proposta següent: 
 
<<Atesa la necessitat que té l’Ajuntament d’Artà d’iniciar una nova contractació de gestió dels 
serveis de promoció de productes de la marca D’Artà” i dels serveis d’informació turística de les 
oficines de l’Estació del Tren i ses Païsses, subjecte a regulació harmonitzada amb tramitació 
ordinària, i atès que s’ha de donar compliment a l’article 25.2.l de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, es varen redactar els plecs de prescripcions tècniques i 
l’estudi econòmic que figuren en l’expedient. 
 
Atès a que hi haurà crèdit disponible per fer front a la despesa, a la partida 4301 22799 03 
“Promoció Marca Artà” i que el termini del contracte de gestió dels serveis de promoció de 
productes de la marca D’Artà i Serveis d’Informació Turística de les oficines de l’Estació del Tren i 
ses Païsses, serà de quatre anys, comptadors des del dia de la formalització del contracte. 
 
Atès que el pressupost base de licitació en el temps de durada del contracte s’apuja a 349.237,09 
euros sense IVA.  
 
Atès que aquest tipus podrà ser millorat a la baixa a l’oferta que els licitadors presentin.  
 
Atès que el valor estimat del contracte s’apuja a 422.576,88 euros amb IVA inclòs, l’òrgan 
competent per efectuar aquesta contractació i tramitar l’expedient, de conformitat amb la disposició 
addicional segona del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, és el Ple de l’Ajuntament. 
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Atès que amb data 14 d’octubre de 2020 es va emetre informe per la Secretaria de l’Ajuntament 
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir, i atès que, de conformitat amb aquest, l’òrgan 
competent per efectuar aquesta contractació i tramitar l’expedient, de conformitat amb la amb la 
disposició addicional segona del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, és el Ple de l’Ajuntament. 
 
Un cop s’han redactat i incorporat el Plec de clàusules administratives i el Plec de prescripcions 
tècniques que han de regir la contractació de la gestió dels serveis de promoció de productes de la 
marca D’Artà i dels serveis d’informació turística de les oficines de l’Estació del Tren i ses Païsses, 
es vol dur a aprovació l’esmentat expedient de contractació.>> 
 
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, vol agrair a la regidora d’El PI l’oportunitat de poder fer-hi feina 
plegats. Se’ls van aclarir dubtes que tenien i es va afegir alguna aportació seva, però pensen que 
finalment no ha quedat un projecte molt definit. Creu que es dona massa llibertat als licitadors per 
presentar el projecte que més els convingui. Creu que des de l’Ajuntament s’hauria d’haver fet una 
proposta més concreta. Pensen que és un contracte molt necessari, tot i que ells tenen una altra visió 
i, per això, s’abstindran. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, pensa que per parlar d’un tema com aquest s’hauria pogut fer una 
junta de portaveus en lloc d’una reunió tripartida, perquè és una cosa molt important. 
 
La Sra. Sureda diu que és bo obrir el ventall a empreses que, per la seva experiència, segurament 
poden tenir moltes més idees que l’Ajuntament. D’altra banda, diu que sempre estan obert a fer 
juntes de portaveus, però que no se’ls va demanar i es van reunir amb tots els grups polítics del 
consistori per parlar-ne. 
 
La regidora d’AA, Sra. Comas, pensa que és necessari clarificar la gestió, però espera que amb això 
no quedi obviada la necessitat de debatre sobre el tipus de producte i servei que es vol donar, i 
decidir quin criteri s’ha de seguir. 
 
La regidora del PSOE, Sra. Ginard, vol donar l’enhorabona a la Sra. Sureda per la bona feina feta i 
manifestar la voluntat de l’Equip de Govern de debatre amb tots sobre aquests criteris. 
 
La Sra. Sureda vol remarcar que això ha de servir de mostrador del comerç local. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 9 vots a favor (PSOE, PI i AA) i 4 abstencions (UIA i PP): 
 
1. Aprovar l’expedient de contractació de la gestió dels serveis de promoció de productes de la 
marca D’Artà i dels serveis d’informació turística de les oficines de l’Estació del Tren i ses Païsses, 
subjecte a regulació harmonitzada, amb tramitació ordinària, mitjançant procediment obert, diversos 
criteris d’adjudicació, convocant la seva licitació. 
 
2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que 
han de regir el contracte de la gestió dels serveis de promoció de productes de la marca D’Artà i els 
serveis d’informació turística de les oficines de l’Estació del Tren i ses Païsses, subjecte a regulació 
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harmonitzada, amb tramitació ordinària, mitjançant procediment obert, diversos criteris 
d’adjudicació. 
 
3. Comprometre’s a aprovar la despesa corresponent: 
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import (IVA inclòs) 
2021 4301 22799 03 105.644,22 € 
2022 4301 22799 03 105.644,22 € 
2023 4301 22799 03 105.644,22 € 
2024 4301 22799 03 105.644,22 € 

 
4. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i la Tresoreria a l’efecte de practicar les anotacions 
comptables que procedeixin. 
 
5. Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant amb el contingut que preveu l’annex III 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
6. Publicar l’anunci de licitació en el Diari Oficial de la Unió Europea, deixant constància en 
l’expedient de la data d’enviament de l’anunci de licitació. 
 
7. Publicar en el perfil del contractant tota la documentació integrant de l’expedient de contractació, 
en particular el Plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques. 
 
8. Designar els membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el perfil del 
contractant: 
 
- Manuel Galán Massanet, president de la mesa (batle president) 
- Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza, vocal (secretària interventora de la corporació) 
- Maria Llodrà Adrover, vocal (arquitecta municipal) 
- Maria Antònia Llull Sancho, secretària de la mesa (administrativa municipal). 
 
 
7. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’aprovació del Pla d’acció per l’energia sostenible i el 
clima del municipi d’Artà 
 
La proposta diu el següent: 
 
<<El municipi d’Artà es va adherir al Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i Energia Sostenible al 
Ple d’aquest Ajuntament de dia 29 d’abril de 2019. 
 
Els municipis adherits al nou Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i l’Energia Sostenible es 
comprometen a executar accions per assolir reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de, 
com a mínim, el 40 %, augmentar l’eficiència energètica un 27 % i l’ús d’energies renovables un 
27 % a l’any 2030. Tot això conjuntament amb l’adopció d’una estratègia d’adaptació al canvi 
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climàtic, que han de quedar recollits en els nous plans d’acció, anomenats plans d’acció per 
l’energia sostenible i el clima (PAESC). 
 
Per això, ara es presenta aquest document estratègic de planificació energètica i climàtica local que 
conté les accions que s’han de dur a terme per complir amb els objectius de l’esmentat Pacte de 
Batles i Batlesses pel Clima. 
 
Atès que una vegada l’empresa redactora del Pla va entregar el document, aquest es va posar a 
exposició pública fins el passat 13 de novembre per tal de recollir les diverses aportacions que la 
ciutadania pogués fer. 
 
Atès que aquest document es troba en el marc d’una subvenció del Consell de Mallorca relativa al 
Pacte de Batles i que el període per justificar aquesta subvenció acaba el proper 18 de desembre. 
 
Aquesta Batlia, d’acord amb les atribucions que li confereixen les disposicions vigents, proposa al 
Ple de l’Ajuntament que adopti el següent  
 
ACORD: 
 
Aprovar el Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima del municipi d’Artà.>> 
 
UIA pensa que es tracta d’accions necessàries i que s’han de reflectir en el poble. Agraeix que 
s’hagin tengut en compte les aportacions que es feren a comissions informatives. 
 
El PP diu que hi està d’acord. 
 
El PI pensa que és un pla ambiciós, fins a 2030. 
 
AA manifesta que hi està d’acord i dona les gràcies per recollir les aportacions de les comissions 
informatives. 
 
El batle explica que hi ha disponible una eina telemàtica perquè tothom hi pugui fer aportacions i el 
document es penjarà a la pàgina web de l’Ajuntament. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat, aprovar el Pla d’acció per l’energia sostenible i el 
clima del municipi d’Artà. 
 
 
8. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació puntual 4 de les Normes subsidiàries de 
planejament del terme municipal d’Artà: admissió de l’ús funerari a la zona Artà Industrial 
1f (ar-ind-1f) 
 
El batle explica que amb aquest pas se segueix la tramitació corresponent per a la modificació de les 
Normes subsidiàries d’Artà per tal d’incloure l’ús funerari a la zona del Polígon Industrial d’Artà. 
 
UIA diu que s’abstindrà, perquè només es modifiquen algunes parcel·les. 
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El PP creu que el lloc no és el més oportú. Pensa que el tanatori hauria d’estar a la vora del 
Cementeri. Tot i així, manifesta que hi votarà favorablement. 
 
Seguidament, els reunits acorden, per 10 vots a favor (PSOE, PI, AA i PP) i 3 abstencions (UIA): 
 
1. Aprovar el document Tractament d’al·legacions i informe de la modificació puntual 4 de les NS 
d’Artà per a l’admissió de l’ús funerari a la zona Artà Industrial 1F (AR-IND-1F), redactat per 
l’empresa Gestió d’Anàlisi Ambiental i Territorial (GAAT) en data 24 de setembre de 2020, i donar 
resposta a les al·legacions formulades en el tràmit d’informació pública amb notificació personal 
d’aquest acord i del document aprovat a les persones que han presentat al·legacions dins el tràmit 
esmentat. 
 
2. Aprovar provisionalment la modificació puntual 4 de les Normes subsidiàries de planejament del 
terme municipal d’Artà per a l’admissió de l’ús funerari a la zona Artà Industrial 1F (AR-IND-1F), 
d’acord amb la documentació elaborada per GAAT en data 24 de setembre de 2020. 
 
3. Remetre al Consell de Mallorca la certificació d’aquest acord i de l’expedient complet perquè, si 
s’escau, faci l’aprovació definitiva de la modificació puntual 4 de les NS d’Artà per a l’admissió de 
l’ús funerari a la zona Artà Industrial 1F (AR-IND-1F). 
 
 
9. Aprovació, si s’escau, de la donació del solar del carrer del Vent del Nord, 2 ,de la Colònia 
de Sant Pere, finca registral 15.073 d’Artà, i amb referència cadastral 
4083906ED2938S0001QJ, per part de l’entitat residencial Vista Alegre, SAU 
 
La proposta diu el següent: 
 
<<Vist que, per escrit de data 16 de maig de 2019 (RGE 3559), el Sr. Manuel Fernández Figares 
Morales, actuant en nom i representació de l’entitat Residencial Vista Alegre, SAU, amb 
CIF A03182060, va oferir a l’Ajuntament d’Artà la donació a títol gratuït del solar inscrit com a 
finca registral 15.073 d’Artà, al qual correspon la referència cadastral 4083906ED2938S0001QJ. 
 
Vist que, en data 12 de novembre de 2020, Residencial Vista Alegre, SAU, va presentar un escrit 
(RGE 6503) aportant còpia de l’escriptura de renovació del Sr. Pablo Serna Lorente com a 
administrador únic de l’entitat, i document de data 28 d’octubre de 2020, signat electrònicament pel 
Sr. Serna el 12 de novembre de 2020, en el qual sol·licita que “por parte del Ayuntamiento de Artà, 
y con la voluntad expresa e inequívoca de la Mercantil Residencial Vista Alegre S.A.U. de proceder 
a la donación a título gratuito al Excmo. Ayuntamiento de Artá de la Parcela Registral nº 15.073 
(Ref. Catastral 4083906ED2938S0001QJ), proceda: 
 
- a la realización de la tasación del bien a donar y de la descripción del mismo, 
- a informar por parte de Intervención del porcentaje de los recursos ordinarios supone el valor del 
bien, 
- y nos traslade el compromiso de que se va a aceptar la donación”. 
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Vist que, en data 18 de juny de 2019 i per part de l’Ajuntament d’Artà, s’ha obtingut la certificació 
registral de la indicada finca registral 15.073 que acredita la seva titularitat, a nom de Residencial 
Vista Alegre, SA, amb la següent descripció: 
 

 
  
La certificació acredita que el 18 de juny de 2019 la finca es trobava lliure de  gravàmens i 
càrregues reals inscrits sobre aquesta, a excepció d’afeccions de caràcter fiscal. 
 
Vist que la qualificació urbanística del bé a cedir és la d’equipament comunitari amb usos esportius 
(EC_ES), definits per les NS (art. 77.5) com a “les activitats que formen part d’aquest ús són les 
que s’adrecen a la pràctica, l’ensenyança d’especialitats esportives o de cultura física. S’hi poden 
incloure, per exemple, les instal·lacions esportives a l’aire lliure i les cobertes, gimnasos, 
poliesportius, etc.” 
 
Vist que els serveis tècnics municipals, en data 7 d’abril de 2020, varen procedir a valorar el solar 
objecte de la donació en  335.410,82 €. 
 
Vist que els recursos ordinaris del pressupost de l’Ajuntament d’Artà de 2019 ascendeixen a 
11.050.000 euros, amb la qual cosa el valor del bé adquirit no excedeix el percentatge del 10 % 
previst a la DA 2a de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Vist el contingut dels informes tècnics i jurídics emesos en data 28 d’abril de 2020 i 17 de 
novembre de 2020. 
 
Vist el que disposen l’article 15 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les 
administracions públiques, i els articles 10 i 12.1 del Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament de béns de les entitats locals. 
 
I vist el que disposa l’article 22 de la Llei de bases del règim local en relació amb la disposició 
addicional segona, punt 9, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següents  
 
ACORDS: 
 
1. Acceptar, de la seva titular Residencial Vista Alegre, SAU, la donació simple i gratuïta de 
l’immoble consistent en el solar del carrer del Nord, núm. 2, de la Colònia de Sant Pere, que es 
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correspon amb la finca registral 15.073 del municipi d’Artà i amb la referència cadastral 
4083906ED2938S0001QJ. 
 
2. Facultar el batle de la corporació perquè, prèvia certificació de l’acord del Ple, procedeixi a 
atorgar, juntament amb la donant Residencial Vista Alegre, SAU, l’escriptura pública notarial per a 
l’acceptació de la donació simple i gratuïta a favor de l’Ajuntament d’Artà de l’immoble lliure de 
càrregues i gravàmens i per valor de 335.410,82 €. 
 
3. Procedir a la inscripció del bé adquirit en l’inventari de béns immobles de l’Ajuntament d’Artà. 
 
4. Donar trasllat de la certificació d’aquest acord a la donant Residencial Vista Alegre, SAU.>> 
 
El batle, Sr. Galán, diu que, com ja es va explicar a les comissions informatives, es tracta de la 
donació gratuïta d’un solar a la Colònia de Sant Pere. 
 
UIA no té res a dir i espera que doni un bon profit a la comunitat. 
 
El PP reitera la seva opinió que ningú dona res per res i no entén gaire bé el perquè d’aquesta 
donació, per la qual cosa diu que estarà molt pendent d’aquest tema, però que hi votarà a favor. 
 
El batle diu que l’Ajuntament d’Artà ha tengut la sort de rebre en moltes ocasions donacions de 
gent del poble sense haver de donar res a canvi. Explica que es tracta d’un tema empresarial, atès 
que aquest solar no els servia per res amb l’ús que tenia. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat: 
 
1. Acceptar, de la seva titular Residencial Vista Alegre, SAU, la donació simple i gratuïta de 
l’immoble consistent en el solar del carrer del Nord, núm. 2, de la Colònia de Sant Pere, que es 
correspon amb la finca registral 15.073 del municipi d’Artà i amb la referència cadastral 
4083906ED2938S0001QJ. 
 
2. Facultar el batle de la corporació perquè, prèvia certificació de l’acord del Ple, procedeixi a 
atorgar, juntament amb la donant Residencial Vista Alegre, SAU, l’escriptura pública notarial per a 
l’acceptació de la donació simple i gratuïta a favor de l’Ajuntament d’Artà de l’immoble lliure de 
càrregues i gravàmens i per valor de 335.410,82 €. 
 
3. Procedir a la inscripció del bé adquirit en l’inventari de béns immobles de l’Ajuntament d’Artà. 
 
4. Donar trasllat de la certificació d’aquest acord a la donant Residencial Vista Alegre, SAU. 
 
 
10. Aprovació, si s’escau, del pressupost de 2021 
 
El regidor d’Hisenda, Sr. Rocha, explica a grans trets el més important del pressupost. Diu que el 
pressupost s’ha fet damunt tres grans pilars: despesa en afers socials, promoció econòmica i 
manteniment del poble. Comenta que hi ha un augment evident en les partides destinades a afers 



16 
 

socials com a conseqüència de les necessitats que es preveuen a causa de la pandèmia de la Covid-
19 i que, pel mateix motiu, hi ha un augment també de despesa per a promoció econòmica, amb la 
voluntat d’ajudar a la reactivació del comerç. Per finalitzar, diu que s’ha tengut en compte la 
despesa necessària per destinar al manteniment general del poble. 
 
També diu que s’ha de destacar que enguany hi ha previstes subvencions d’altres administracions 
públiques per valor, aproximadament, d’1 milió d’euros, algunes per a inversió i altres per a 
despeses d’ocupació de personal temporal en dificultats del SOIB. 
 
Diu que, com que s’han cancel·lat tots els préstecs que tenia l’Ajuntament, ara es pot disposar d’uns 
diners que abans anaven destinats a amortització de capital. 
 
En definitiva, el Sr. Rocha creu que són uns pressuposts molt reals i vol aprofitar per donar les 
gràcies als tècnics de l’Ajuntament per tota la feina feta. Creu que s’ha pogut treballar amb les 
aportacions de l’oposició i donar-los resposta per construir un pressupost adaptat a la realitat d’un 
any que, probablement, serà molt difícil. 
 
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, creu que són uns pressuposts adaptats a la situació actual i només 
vol reiterar que troba a faltar una partida d’inversió per al Poliesportiu, però, atesa la situació actual, 
sap que és molt difícil. Tot i així, espera que, si en algun moment ve alguna subvenció per aquest 
concepte, es tengui en compte. També pensa, com en els darrers anys, que no hi ha tota la inversió 
en educació que els agradaria. Reitera la seva opinió que hi ha massa despesa lligada a 
l’externalització de serveis, treballs d’altres empreses. Per acabar, demana que, si hi ha més 
subvencions, es pugui consensuar entre tots els regidors la seva destinació. Manifesta que el seu 
grup hi votarà a favor. 
 
El PP diu que normalment es feia un ple extraordinari només per parlar del pressupost i enguany 
s’ha fet en un ple ordinari. Pensa que, per l’any que hi ha hagut, s’haurien de davallar els 
pressuposts i, en canvi, hi veu un augment de 400.000 euros. Hi ha molta inversió amb doblers que 
venen de fora i això li preocupa, perquè…, què passarà si aquests doblers llavors no venen? No es 
podran fer les inversions previstes. Manifesta que votarà en contra dels pressuposts, perquè creu que 
no són un pressuposts reals. És veritat que hi ha coses que ell va demanar, però n’hi ha d’altres que 
no. 
 
El Sr. Rocha vol donar les gràcies a UIA per les seves paraules i es compromet a parlar de qualsevol 
cosa amb els altres grups polítics. I si, en algun moment hi ha ocasió d’invertir en el Poliesportiu, es 
farà. Quant al Sr. Lliteras, li respon que el pressupost no és 400.000 euros més alt que l’anterior. El 
que ha passat és que enguany hi ha més subvencions per a inversions que l’any passat, però, si es 
fixa amb els ingressos corrents de l’Ajuntament, aquests s’han previst d’una manera molt prudent, 
per davall del que es posava els altres anys. No entén que voti en contra d’uns pressuposts de 12 
milions d’euros només perquè pensa que es poden posar més desfibril·ladors (encara no ha dit on) i 
perquè no es posa aire condicionat a la Residència, quan ja es va explicar que, per qüestions 
sanitàries, es va trobar més adient posar ventiladors. Diu que no pot entendre els seus arguments.  
 
El Sr. Lliteras diu que no pot aprovar partides de personal o d’inversió vinculades a subvencions, 
perquè, si després no arriben aquests ingressos, què passarà? 
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El batle vol agrair també a UIA el seu gest i la seva alçada de mires. D’altra banda, i per aclarir les 
coses, li costa molt entendre la postura del PP, quan ha pogut veure com augmenta la partida de 
Serveis Socials de 20 a 150 mil euros, en inversions al Centre de Dia i la Residència en mitjans 
personals i materials. Diu que ja li han explicat en diverses ocasions el tema dels ventiladors i dels 
desfibril·ladors i que no ha aportat res de nou. Ja li van demanar que, si trobava que en faltava 
algun, ho digués, però no ho ha fet. El tema de si les subvencions vendran o no no s’ha de posar en 
dubte, perquè tot el que s’ha inclòs en el pressupost s’ha fet perquè es té una resolució o un conveni 
firmat, i en moltes ocasions es tenen, fins i tot, els doblers. S’ha fet molta feina i els tècnics ho han 
revisat punt per punt i els regidors també. De fet, aprofita per agrair la feina que ha fet el regidor 
d’Hisenda. D’altra banda, si la cosa segueix així, l’any que ve es podran utilitzar els romanents i, si 
és necessari, es farà. No pot entendre que el PP voti en contra per dues banalitats.  
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 12 vots a favor (PSOE, PI, AA i UIA) i 1 vot en contra (PP): 
 
1. Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament d’Artà, per a l’exercici econòmic de 
2021, juntament amb les seves bases d’execució, el resum per capítols del qual és el següent: 
 
PRESSUPOST D’INGRESSOS DE 2021 
 
CAPÍTOL                PRESSUPOST 
I. Impostos directes       4.666.000,00 
II. Impostos indirectes         501.500,00 
III. Taxes, preus públics i altres ingressos    3.636.743,08 
IV. Transferències corrents      2.584.570,71 
V. Ingressos patrimonials           26.601,00 
VI. Alienació d’inversions reals        0,00 
VII. Transferència de capital      1.011.576,21 
VIII. Actius financers         0,00 
IX. Passius financers          0,00 
Total d’ingressos                12.426.991,00 
 
PRESSUPOST DE DESPESES DE 2021 
 
CAPÍTOL                PRESSUPOST 
I. Despeses de personal      5.383.943,88 
II. Despeses corrents en béns i serveis    4.480.450,94 
III. Despeses financeres             3.003,00 
IV. Transferències corrents         597.071,20 
V. Fons de contingència           87.783,12 
VI. Inversions reals       1.874.735,86 
VII. Transferències de capital        1,00 
IX. Passius financers          2,00 
Total de despeses                12.426.991,00 
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2. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de treball reservats a 
personal funcionari, personal laboral i personal eventual. 
 
3. Exposar al públic el pressupost general de 2021, les bases d’execució i la plantilla de personal 
aprovats, per un termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de les Illes Balears 
i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a efectes de presentació de reclamacions per les persones 
interessades. 
 
4. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presenti cap reclamació. 
 
5. Trametre’n un còpia a l’Administració de l’Estat, així com a la comunitat autònoma. 
 
 
11. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’UIA i El PI-
Proposta per les Illes per instar el Govern de l’Estat espanyol a millorar el finançament de les 
Illes Balears 
 
La regidora d’UIA, Sra. Pastor, llegeix la moció, que es transcriu a continuació: 
 
<<De manera sistemàtica i estructural, l’Estat espanyol discrimina i maltracta any rere any les Illes 
Balears a través de l’aprovació dels pressupostos. Enguany, un any especialment difícil per a les 
Illes, no ha estat diferent: seguim a la cua en inversions. Penosament, no ens ve de nou: ja hem vist 
l’incompliment de convenis com el de carreteres o el ferroviari i com han ignorat el REB (règim 
especial balear), indiferentment del partit polític que ha estat al govern. 
 
Especialment greu és que, enguany que el Govern central s’havia compromès políticament amb les 
Illes Balears a pressupostar el REB, no ho hagi complert. 
 
És per això que, com a grups municipals, Unió Independents d’Artà i El PI-Proposta per les Illes 
demanam al Ple de l’Ajuntament d’Artà que aprovi els següents  
 
ACORDS: 
 
1. Rebutjar el Projecte de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021, ja que les Balears 
queden a la coa d’inversió estatal, especialment enguany que les Illes han estat el territori més 
afectat per la Covid quant a pèrdua de llocs de feina i caiguda del PIB. 
 
2. Denunciar que l’Estat no hagi complit amb el compromís polític de desenvolupar el REB en el 
2021 i la seva no inclusió als PGE, un règim especial regulat en el Reial decret llei 4/2019, de 22 de 
febrer. 
 
3. Denunciar l’infrafinançament històric que hem patit i patim les Illes Balears i exigir al Govern de 
l’Estat que modifiqui el sistema de finançament actual, tal com s’havia compromès. 
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4. Instar el Congrés i el Senat a modificar els pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021, per 
dotar-los d’una previsió d’inversió per a les Illes Balears que com a mínim estigui a la mitjana 
estatal en el marc del règim especial aprovat pel Reial decret llei 4/2019, de 22 de febrer. 
 
5. Instar el Congrés i el Senat a disposar una partida d’inversions per millorar la xarxa hidràulica i 
ferroviària, entre d’altres inversions dels municipis de les Illes Balears.>> 
 
La portaveu d’El PI, Sra. Sureda, diu que s’han sumat a aquesta moció perquè també és una 
reivindicació històrica d’El PI. 
 
La regidora del PSOE, Sra. Ginard, demana si es poden votar separadament els punts de l’acord, 
perquè pensa que en el moment actual és molt important que hi hagi uns nous pressupostos generals 
i es deixin enrere els pressupostos prorrogats des de 2017 de Mariano Rajoy i Montoro. Comenta 
que estan d’acord amb algunes afirmacions, per exemple en el punt primer, que sí pensen que s’ha 
de millorar, però almenys és una base per treballar. Hi ha moltes coses en aquests pressupostos de 
l’Estat que són molt importants, tot i que es poden millorar. En el punt 2, s’ha tornat a començar 
amb la negociació i, pel que fa als punts 3, 4 i 5, hi estan d’acord. 
 
El PP comenta que aquesta moció diu moltes coses, que el seu partit tampoc està d’acord amb els 
pressupostos de l’Estat i que també estan d’acord amb el punt 5è. 
 
La portaveu d’AA, Sra. Comas, dona les gràcies per haver incorporat la menció a la xarxa 
ferroviària. Pel que fa al punt 5è, encara que sigui verbalment, vol aclarir que, quan es parla de 
xarxa hidràulica, també es vol fer referència als torrents, la depuradora, la bassa dels regants, etc. 
Diu que hi votarà a favor, menys en el punt primer. 
 
UIA accepta que es voti cada punt per separat. 
 
Tot seguit, els reunits acorden:  
 
- Per 7 vots a favor (UIA, PI i PP), 1 abstenció (AA) i 5 vots en contra (PSOE): 
 
1. Rebutjar el Projecte de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021, ja que les Balears 
queden a la coa d’inversió estatal, especialment enguany que les Illes han estat el territori més 
afectat per la Covid quant a pèrdua de llocs de feina i caiguda del PIB. 
 
- Per 8 vots a favor (UIA, PI, AA i PP) i 5 en contra (PSOE): 
 
2. Denunciar que l’Estat no hagi complit amb el compromís polític de desenvolupar el REB en el 
2021 i la seva no inclusió als PGE, un règim especial regulat en el Reial decret llei 4/2019, de 22 de 
febrer. 
 
- Per unanimitat: 
 
3. Denunciar l’infrafinançament històric que hem patit i patim les Illes Balears i exigir al Govern de 
l’Estat que modifiqui el sistema de finançament actual, tal com s’havia compromès. 
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4. Instar el Congrés i el Senat a modificar els pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021, per 
dotar-los d’una previsió d’inversió per a les Illes Balears que com a mínim estigui a la mitjana 
estatal en el marc del règim especial aprovat pel Reial decret llei 4/2019, de 22 de febrer. 
 
5. Instar el Congrés i el Senat a disposar una partida d’inversions per millorar la xarxa hidràulica i 
ferroviària, entre d’altres inversions dels municipis de les Illes Balears. 
 
 
12. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal UIA de suport al 
col·lectiu dels autònoms 
 
La regidora d’UIA, Sra. Moreno, llegeix la Moció, que es transcriu a continuació: 
 
<<Des de l’inici de la pandèmia un dels col·lectius més castigats per la crisi econòmica és el dels 
treballadors autònoms. En el cas de les Illes Balears, hi hem  d’afegir que molts d’aquests 
treballadors autònoms ho són de temporada, ja que, per a la  majoria, la seva facturació va lligada a 
la temporada turística, són els anomenats autònoms temporals. Aquests autònoms són molt 
habituals a Mallorca i, molts cops, oblidats per les institucions.   
 
Això ha fet que siguin molts els professionals que fa pràcticament un any que no tenen ingressos.   
 
El Govern de les Illes Balears, juntament amb els consells i alguns ajuntaments, han posat en marxa 
ajudes per a autònoms.   
 
Podríem dir que les administracions locals, insulars i autonòmiques estan fent feina  per ajudar el 
teixit empresarial del país.   
 
Ara bé, des del Govern de l’Estat, els treballadors autònoms no han rebut  pràcticament cap suport. 
El Govern de l’Estat és qui cobra els rebuts de la Seguretat  Social i la major part dels impostos que 
paguen els treballadors autònoms, per tant és qui ho té més fàcil per donar una mà al col·lectiu.   
 
Tal com estan les coses, també seria un bon moment per repensar el sistema de cotitzacions a la 
Seguretat Social per tal de fer-lo més just i equitatiu. S’haurien de tenir en compte diferents 
variables, com ara facturació o treballadors empleats.   
 
Unió Independents d’Artà considera que el suport als petits empresaris autònoms és vital per tal de 
donar continuïtat al nostres teixits comercial i econòmic.   
   
Per això, es proposa adoptar els següents  
 
ACORDS:   
 
1. Instar el Govern de l’Estat a congelar els rebuts de la Seguretat Social mentre es revisa el sistema 
i a tornar el que —els increments que pertanyen al prorrateig de tot el 2020— ha pujat el mes de 
novembre als treballadors autònoms.  
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2. Instar el Govern de l’Estat a promoure els canvis  legislatius necessaris per tal que les 
cotitzacions dels treballadors autònoms siguin en funció de la facturació i les variables que es trobin 
oportunes per tal de fer el sistema més just i equitatiu, així com l’augment de les cotitzacions de tots 
els autònoms a efectes de pagues de jubilació i incapacitats.  
 
3. Instar el Govern de l’Estat a considerar i crear la figura de l’autònom discontinu/temporal atenent 
al tipus d’autònom específic del turisme, molt habitual a les Illes Balears, de manera que puguin 
sol·licitar ajudes per als períodes d’inactivitat.>> 
 
La Sra. Moreno comenta que s’han introduït les modificacions que es varen dir a les comissions 
informatives. 
 
El regidor d’El PI, Sr. Rocha, diu que no ha via vist les modificacions, però que, així i tot, creu que 
és necessària una moció més potent i proposa deixar aquesta damunt la taula, per poder preparar-ne 
una entre tots molt més forta i més clara. 
 
La Sra. Moreno està d’acord en què es podria fer una moció més extensa i potent, però diu que 
aquesta és una moció genèrica que ja s’ha aprovat a altres ajuntaments i creuen que és molt 
necessari donar suport als autònoms en aquest moment i que, si més endavant se’n prepara una 
altra, ells estaran disposats a fer-hi feina. 
 
El batle diu que, si es matisa a la part expositiva allà on diu “Ara bé, des del Govern de l’Estat els 
treballadors autònoms no han rebut pràcticament cap suport” passa a dir “Ara bé, des del Govern de 
l’Estat els treballadors autònoms no han rebut tot el suport necessari”, hi votaran a favor. 
 
La Sra. Moreno ara entén el que varen parlar amb el Sr. Rocha dels autònom discontinus i venen a 
bé a canviar el punt tercer dels acords, que passarà a dir:  
 
“3. Instar el Govern de l’Estat perquè els autònoms que fan feina de forma discontínua temporal —
com per exemple els vinculats al turisme, molt nombrosos a les Illes Balears— puguin sol·licitar 
ajudes per als períodes d’inactivitat, i que aquestes es determinin segons la productivitat.” 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, diu que li agradaria molt que aquesta moció fos efectiva i no només 
paperassa. Fa molta falta ajudar els autònoms. 
 
La portaveu d’AA, Sra. Comas, diu que hi està a favor, perquè es volen ampliar les prestacions que 
reben els autònoms i també es demana una progressió i està totalment d’acord amb això. Pensa que 
hi ha un problema estructural i aquest obliga alguns treballadors a fer-se autònoms quan en realitat 
no ho són: la figura, tan de moda darrerament, dels “falsos autònoms”. 
 
Tot seguit els reunits acorden, per unanimitat: 
 
1. Instar el Govern de l’Estat a congelar els rebuts de la Seguretat Social mentre es revisa el sistema 
i a tornar el que —els increments que pertanyen al prorrateig de tot el 2020— ha pujat el mes de 
novembre als treballadors autònoms.  



22 
 

 
2. Instar el Govern de l’Estat a promoure els canvis  legislatius necessaris per tal que les 
cotitzacions dels treballadors autònoms siguin en funció de la facturació i les variables que es trobin 
oportunes per tal de fer el sistema més just i equitatiu, així com l’augment de les cotitzacions de tots 
els autònoms a efectes de pagues de jubilació i incapacitats. 
 
3. Instar el Govern de l’Estat perquè els autònoms que fan feina de forma discontínua temporal —
com per exemple els vinculats al turisme, molt nombrosos a les Illes Balears— puguin sol·licitar 
ajudes per als períodes d’inactivitat, i que aquestes es determinin segons la productivitat. 
 
 
13. Aprovació, si s’escau,  de la Moció que presenten els grups municipals d’UIA, PSOE, PI i 
AA, en suport al poble sahrauí davant l’escalada de la tensió a la zona del Guerguerat 
 
La regidora d’UIA, Sra. Pastor, llegeix la proposta, que es transcriu a continuació: 
 
<<El poble sahrauí porta molts anys patint les agressions imperialistes del Regne del Marroc contra 
l’antic Sàhara espanyol, sense que hagin pogut ser frenades per la manca d’una acció decidida per 
part dels diferents governs espanyols i de les institucions europees. A més, el Regne del Marroc 
incompleix sistemàticament els acords internacionals tendents a la celebració d’un referèndum 
d’autodeterminació al Sàhara Occidental entre el poble sahrauí i que permetria avançar en pau i 
llibertat cap a l’autoderminació i el reconeixement de l’Estat sahrauí i posar fi als més de 40 anys de 
diàspora i resistència en camps de refugiats. La violació dels drets humans per part del Marroc és 
constant enfront dels drets d’un poble que se sent abandonat per les institucions i els govern 
europeus. 
 
Els sahrauís eren ciutadans espanyols i, malgrat aquest abandonament per part de les autoritats, han 
comptat durant anys amb la majoritària solidaritat del poble de les Illes Balears i espanyol. Tant en 
àmbit insular com autonòmic, la societat de les Illes Balears ja ha mostrat el seu suport a través de 
diferents iniciatives i projectes de solidaritat amb el poble sahrauí. 
 
En les últimes setmanes s’ha produït un increment de la tensió al Sàhara. L’exèrcit marroquí s’ha 
desplegat a la zona fronterera del Guerguerat, amenaçant les concentracions pacífiques del poble 
sahrauí, el qual sols reclama el seu legítim dret a un referèndum d’autodeterminació del Sàhara 
Occidental, tal com estableixen les resolucions de l’ONU. Aquesta situació de tensió ha anat 
augmentat fins arribar als successos de caràcter bèl·lic que donen suport a la finalització de l’alto el 
foc i retornar a la casella de sortida amb un conflicte armat que sols fa que augmentin els patiments 
d’un poble que només aspira a recuperar la seva llibertat i independència. Lamentam que, després 
de tants d’anys de l’aprovació d’un pla de pau del 1991 de les Nacions Unides, aquest continuï 
paralitzat a causa de l’actitud intransigent del Regne del Marroc, que ha impedit la celebració d’un 
referèndum d’autodeterminació al Sàhara Occidental. 
 
Per tot això, proposam al Ple de l’Ajuntament d’Artà que adopti els següents  
 
ACORDS: 
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1. Exigir al Govern de l’Estat a fer-se càrrec de les seves obligacions respecte a uns ciutadans 
antigament espanyols i a defensar els acords internacionals i els drets humans del poble sahrauí. 
Exigir, de la mateixa manera, als organismes internacionals el compliment per part del Regne del 
Marroc dels acords internacionals i l’alliberament dels activistes sahrauís que romanen a les presons 
marroquines. 
 
2. Demanar al Govern espanyol que exigeixi als organismes internacionals com l’ONU i la Unió 
Europea el compliment dels acords i l’activació del necessari referèndum d’autodeterminació del 
Sàhara Occidental, referèndum que s’haurà de celebrar amb la tutela efectiva de les Nacions 
Unides, amb totes les garanties democràtiques i a través d’una pregunta clara, i que haurà de 
preveure la possibilitat de la independència per al poble sahrauí. 
 
3. Davant l’agreujament de la situació i l’escalada de la tensió a la zona fronterera del Guerguerat, 
instar el Govern espanyol i la Unió Europea a prendre les accions polítiques i diplomàtiques 
necessàries i a exigir al Regne del Marroc el respecte als drets humans i democràtics del poble 
sahrauí i a cercar l’única solució possible, la solució política i pacífica definitiva per al compliment 
de les resolucions de l’ONU amb relació a l’autodeterminació del poble sahrauí. 
 
4. Demanar al Govern espanyol que exigeixi a l’ONU nomenar un enviat personal per al Sàhara 
Occidental —vacant des de fa més d’un any—, i a la Missió de les Nacions Unides per al 
Referèndum al Sàhara Occidental (MINURSO) renovar el seu mandat amb competències en matèria 
de drets humans i una clara vocació de protecció i promoció dels drets civils, polítics, econòmics, 
socials i culturals de la població sahrauí. 
 
5. Condemnar les accions de violació de l’alto el foc de 1991 a la zona fronterera del Guerguerat i 
instar el Govern de l’Estat a fer el mateix, exigint la retirada immediata de les forces militars 
presents i el cessament de les accions bèl·liques i facilitant les condicions necessàries perquè es 
reprenguin les negociacions entre representants marroquins i sahrauís per poder arribar a la solució 
pacífica i definitiva del conflicte i al compliment de totes les resolucions de l’ONU respecte als 
drets del poble sahrauí. 
 
6. Informar l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears dels acords aprovats en 
aquesta moció.>> 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 12 vots a favor (PSOE, PI, AA i UIA) i 1 abstenció (PP): 
 
1. Exigir al Govern de l’Estat a fer-se càrrec de les seves obligacions respecte a uns ciutadans 
antigament espanyols i a defensar els acords internacionals i els drets humans del poble sahrauí. 
Exigir, de la mateixa manera, als organismes internacionals el compliment per part del Regne del 
Marroc dels acords internacionals i l’alliberament dels activistes sahrauís que romanen a les presons 
marroquines. 
 
2. Demanar al Govern espanyol que exigeixi als organismes internacionals com l’ONU i la Unió 
Europea el compliment dels acords i l’activació del necessari referèndum d’autodeterminació del 
Sàhara Occidental, referèndum que s’haurà de celebrar amb la tutela efectiva de les Nacions 
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Unides, amb totes les garanties democràtiques i a través d’una pregunta clara, i que haurà de 
preveure la possibilitat de la independència per al poble sahrauí. 
 
3. Davant l’agreujament de la situació i l’escalada de la tensió a la zona fronterera del Guerguerat, 
instar el Govern espanyol i la Unió Europea a prendre les accions polítiques i diplomàtiques 
necessàries i a exigir al Regne del Marroc el respecte als drets humans i democràtics del poble 
sahrauí i a cercar l’única solució possible, la solució política i pacífica definitiva per al compliment 
de les resolucions de l’ONU amb relació a l’autodeterminació del poble sahrauí. 
 
4. Demanar al Govern espanyol que exigeixi a l’ONU nomenar un enviat personal per al Sàhara 
Occidental —vacant des de fa més d’un any—, i a la Missió de les Nacions Unides per al 
Referèndum al Sàhara Occidental (MINURSO) renovar el seu mandat amb competències en matèria 
de drets humans i una clara vocació de protecció i promoció dels drets civils, polítics, econòmics, 
socials i culturals de la població sahrauí. 
 
5. Condemnar les accions de violació de l’alto el foc de 1991 a la zona fronterera del Guerguerat i 
instar el Govern de l’Estat a fer el mateix, exigint la retirada immediata de les forces militars 
presents i el cessament de les accions bèl·liques i facilitant les condicions necessàries perquè es 
reprenguin les negociacions entre representants marroquins i sahrauís per poder arribar a la solució 
pacífica i definitiva del conflicte i al compliment de totes les resolucions de l’ONU respecte als 
drets del poble sahrauí. 
 
6. Informar l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears dels acords aprovats en 
aquesta moció. 
 
 
14. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes d’octubre de 2020 
 
Tothom es dona per assabentat.  
 
 
P1. Aprovació, si s’escau, de la inclusió per urgència en l’ordre del dia del Ple i de l’aprovació, 
si s’escau, de la proposta d’adjudicació del contracte de la gestió integral del bar cafeteria del 
Poliesportiu Na Caragol d’Artà 
 
Abans de passar a l’apartat de precs i preguntes, el batle comunica que es vol incloure aquest punt 
en l’ordre del dia perquè el licitador ha presentat la documentació requerida i es pot procedir a 
l’adjudicació del contracte. Diu que no s’ha pogut fer abans perquè encara no havia transcorregut el 
termini atorgat a l’adjudicatari per presentar aquesta documentació. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat, incloure la proposta d’adjudicació del contracte de la 
gestió integral del bar cafeteria del Poliesportiu Na Caragol d’Artà en l’ordre del dia de la sessió. 
 
A continuació, el batle explica que, un cop presentada la documentació requerida pel licitador, es 
pot procedir a l’adjudicació del contracte de la gestió integral del bar del Poliesportiu Na Caragol 
d’Artà. 
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La proposta diu:  
 
<<Ateses les característiques del contracte que es pretén adjudicar: 
 

Tipus de contracte: contracte de gestió de serveis del bar cafeteria del Poliesportiu 

Objecte del contracte: explotació del servei del bar del Poliesportiu Na Caragol  

Procediment de contractació: obert  Tipus de tramitació: ordinària 

Codi CPV: 55410000-7 serveis de gestió de bars i 92610000-0 serveis d’explotació 
d’instal·lacions esportives 

Valor estimat del contracte: 11.880 €, exempt d’IVA  

Pressupost base de licitació exempt d’IVA: 11.880 € 

Pressupost base de licitació exempt d’IVA: 11.880 € 

Durada de l’execució: 6 anys 

 
Atès l’expedient de contractació tramitat, en el qual dia 4 de novembre de 2020 la mesa de 
contractació va procedir a l’obertura de l’arxiu electrònic A de l’arxiu electrònic C del licitador 
presentat, Juan Andrés Almendros Adrover. 
 
Atès que dia 6 de novembre de 2020 la mesa de contractació va procedir a la valoració de l’arxiu 
electrònic C i a l’obertura i la valoració de l’arxiu electrònic B i es va proposar l’adjudicació del 
contracte a Juan Andrés Almendros Adrover, únic licitador presentat que compleix la seva oferta 
amb els plecs que regeixen la contractació, i que aquest licitador ha presentat, dintre del termini 
atorgat, la documentació requerida i que ha constituït la garantia definitiva corresponent.  
 
Vist tot això, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació aplicable 
i és procedent la seva aprovació pel Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb la disposició 
addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 
es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
Per això, es proposa al Ple que adopti els següents  
 
ACORDS: 
 
1. Adjudicar el contracte de la gestió integral del bar cafeteria del Poliesportiu Na Caragol d’Artà en 
les condicions i millores que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques a Juan Andrés Almendros Adrover, pel preu 
de 15.840 euros, exempt d’IVA, amb un termini d’execució de sis anys. 
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2. Establir, com a característiques i avantatges determinants per haver resultat seleccionada l’oferta 
presentada pel licitador adjudicatari esmentat, el fet que és la única oferta presentada que compleix 
tots els requisits establerts per prendre part en la licitació.  
 
3. Publicar l’anunci d’adjudicació en la plataforma de contractació en el termini de 15 dies. 
 
4. Designar Llorenç Terrassa Ginard com a responsable del contracte. 
 
5. Notificar aquest acord a Juan Andrés Almendros Adrover, adjudicatari del contracte, i 
comunicar-li que la signatura del contracte ha de tenir lloc en el termini de 15 dies comptadors des 
de la notificació d’aquest acord. 
 
6. Publicar l’anunci de formalització del contracte en el perfil del contractant en un termini no 
superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut que preveu l’annex 
III de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
7. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte, incloent-
hi la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació, juntament amb el desglossament 
corresponent de l’impost sobre el valor afegit.>> 
 
UIA no té res a dir. 
 
El PP manifesta que hi està d’acord, però diu que no se’n va xerrar a comissions informatives i a la 
paperassa d’aquest plenari tampoc hi és. Aprofita per dir que sí es va fer un ple extraordinari per 
tractar aquest tema, però no pel pressupost. 
 
El batle diu que sí que en varen parlar, a comissions informatives, i que es va explicar que, si el 
licitador presentava la documentació, es duria al Ple per urgència. Posteriorment, es va fer arribar a 
tothom la documentació corresponent. I si es va fer un ple extraordinari va ser precisament per 
poder arribar a temps de dur l’adjudicació definitiva del contracte a aquest Ple i no haver-ne de fer 
un altre d’extraordinari. Creu que el PP hauria de tenir coneixement de com va el procediment 
administratiu i demana que no qüestioni la feina de Secretaria. 
 
El Sr. Lliteras diu que, tot i això, votarà a favor, però no qüestiona la feina de Secretaria i, de fet, si 
en algun moment va dir que havia rebut tard la documentació, va ser perquè no la va anar a cercar 
allà on li havien deixat. Volia demanar disculpes si es va entendre que no li havia arribat per culpa 
de Secretaria. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat: 
 
1. Adjudicar el contracte de la gestió integral del bar cafeteria del Poliesportiu Na Caragol d’Artà en 
les condicions i millores que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques a Juan Andrés Almendros Adrover, pel preu 
de 15.840 euros, exempt d’IVA, amb un termini d’execució de sis anys. 
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2. Establir, com a característiques i avantatges determinants per haver resultat seleccionada l’oferta 
presentada pel licitador adjudicatari esmentat, el fet que és la única oferta presentada que compleix 
tots els requisits establerts per prendre part en la licitació.  
 
3. Publicar l’anunci d’adjudicació en la plataforma de contractació en el termini de 15 dies. 
 
4. Designar Llorenç Terrassa Ginard com a responsable del contracte. 
 
5. Notificar aquest acord a Juan Andrés Almendros Adrover, adjudicatari del contracte, i 
comunicar-li que la signatura del contracte ha de tenir lloc en el termini de 15 dies comptadors des 
de la notificació d’aquest acord. 
 
6. Publicar l’anunci de formalització del contracte en el perfil del contractant en un termini no 
superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut que preveu l’annex 
III de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
7. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte, incloent-
hi la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació, juntament amb el desglossament 
corresponent de l’impost sobre el valor afegit. 
 
 
15. Precs i preguntes 
 
Abans de començar amb les preguntes, el batle vol demanar disculpes a UIA perquè es va 
comprometre a il·luminar un edifici municipal dia 14 de novembre amb motiu del Dia Mundial 
contra la Diabetis i no es va fer. Vol demanar disculpes, també, a aquest col·lectiu. 
 
Seguidament, El Sr. Lliteras llegeix les preguntes del PP: 
 
1. Ens poden dir quantes persones hi ha al nostre municipi que tenguin la Covid-19 avui? 
 
Resposta: La informació que es té és de divendres 27 de novembre i eren 11 persones. 
 
2. Ens poden dir quan començaran les obres del Monestir de Bellpuig? 
 
Resposta: No ho sabem. 
 
3. Ens poden dir quan començaran les obres de la ronda de ses Pesqueres? 
 
Resposta: No ho sabem. 
 
4. Ens poden dir quan acabaran les obres del mercat cobert, que el mes de juliol ja havien d’estar 
acabades? Pensen prendre algun tipus de mesura contra l’empresa encarregada de dur-les a terme? 
 
Resposta: En 15 dies com a molt. No es prendran mesures, perquè no tot el retard és imputable a 
l’empresa. 
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5. Ens poder dir quan començaran les obres del nou PAC? 
 
Resposta: La informació que es té a hores d’ara és que es preveu la licitació a finals de 2021. 
 
6. Ens poden dir el motiu pel qual es fan més obres al Parc Verd si està previst traslladar-lo a la 
finca que ara s’empra com a aparcament? 
 
Resposta: Es va rebre una subvenció i el que s’ha fet es podrà utilitzar també al nou Parc Verd. 
 
- Per cert, ens poden dir què han costat les barreres que s’han muntat al nou accés? 
 
Resposta: Ara no tenc la informació, però aquests dies us la faré arribar. 
 
7. Ens poden dir qui ha fet l’estudi de seguretat del nou accés que s’ha ubicat sobre la síquia? 
Basta un centímetre de formigó amb mallat? S’ha fet la prova de càrrega? És possible que hi 
passin camions? 
 
Resposta: S’ha consultat amb els tècnics, però no tenc encara la resposta. Us la faré saber aquests 
dies. 
 
8. Ens poden dir si ja saben la potabilitat o efecte o no contaminant de l’aigua que es vessa al 
Torrent des Millac? 
 
Resposta: No ho sabem encara. Hi ha prevista una reunió amb el conseller el proper dia 21 i, si no 
es tenim la resposta abans, li plantejarem al conseller. 
 
9. A la plaça de l’Ajuntament s’han posat senyals que prohibeixen aparcar més de 30 minuts, ens 
poden dir com es controlarà? 
 
Resposta: La mateixa senyal ho diu, s’ha de posar un rellotge que està disponible a l’Ajuntament i 
que es dispensarà properament o un paper escrit pel propi conductor. 
 
10. Ens poden dir, si ho saben, el motiu pel qual s’han aturat les obres de la travessia de Costa i 
Llobera? 
 
Resposta: Si us referiu a la tala de pins, ja diguérem, i així ho publicàrem, que les obres es feien 
en dues fases: una primera de tala i una segona de reposició de l’arbrat llevat i nou paviment de 
Costa i Llobera, que es faria a la tardor de l’any que ve. 
 
11. Ens poden dir quantes empreses s’han presentat i quantes s’han adherit al projecte “Regala 
Artà”? 
 
Resposta: 31. 
 
12. Ens poden dir el motiu o motius pels quals no s’actualitza l’apartat “Artà a la premsa” de la 



29 
 

web de la Biblioteca? 
 
Resposta: La biblioteca disposa de tota la informació fins avui, però no s’actualitza a l’apartat 
Artà a la premsa per problemes tecnològics. Estam intentant resoldre’ls i, tan aviat com sigui 
possible, es tornaran a penjar les notícies. 
 
13. Ja sabem que les festes de Sant Antoni s’han anul·lat per mor de la pandèmia. Ens podrien dir  
què passarà amb les festes de Nadal, de Cap d’Any i de Reis? 
 
Resposta: En principi no s’anul·len, com segurament us degué informar el vostre representant a la 
Comissió de Festes. De fet, està previst que aquesta setmana surti el programa de festes. De tota 
manera, tot dependrà de com vagi la situació sanitària. 
 
 
Per acabar el batle fa saber que hi ha una declaració institucional que presenten l’Equip de 
Govern, UIA i PP, per donar suport al comerç, la qual es llegeix a continuació: 
 
<<Declaració institucional dels grups polítics municipals representats a l’Ajuntament 
d’Artà  
 
El comerç vitalitza els pobles i les ciutats, sense aquestes botigues les nostres poblacions no serien 
el mateix, donen vida i ajuden igualment a la cohesió social tan necessària a la nostra vila. 
Aquests són moments difícils per a tots, per al petit comerç d’Artà, i creim que els representants 
municipals hem de fer un esforç per potenciar-lo, ja que no només beneficia els propietaris i les 
propietàries d’aquests establiments, sinó que dona feina a força gent i permet que Artà sigui un 
poble viu. 
 
Atès que el comerç local és un símbol i un referent del nostre poble i reflecteix la nostra identitat 
empresarial, hem d’apostar per fer polítiques comercials en el municipi. Aquestes polítiques han 
de ser transversals i han d’anar vinculades amb les àrees de cultura, turisme, medi ambient i 
promoció econòmica. Si deixam de potenciar el comerç local, aquest corr el risc de desaparèixer i 
podem quedar-nos sense comerços i, per tant, sense vida a la nostra vila. Estam convençuts que 
treballant polítiques de comerç local de proximitat vitalitzarem el poble i l’economia, creant 
també ocupació.  
 
Per tot això, com a Ajuntament: 
 
- Manifestam tot el nostre suport al petit comerç del municipi, com a símbol de la imatge, la 
tradició i la cohesió de les empreses d’Artà i de la Colònia de Sant Pere. 
- Seguirem posant en marxa campanyes de dinamització i suport al comerç de proximitat, al 
comerç local. 
- Seguirem estudiant accions per ajudar el teixit empresarial local en aquests moments de 
dificultat i incertesa.  
- Animam la ciutadania a consumir en els comerços del municipi i a apostar pels productes de 
proximitat i de la nostra terra.>> 
 



30 
 

El batle diu que és un moment clau per potenciar el producte de proximitat i donar suport al teixit 
empresarial i és molt important que tot el poble vegi que els seus representants estan units. 
Enhorabona per la campanya “Regala Artà”, que tendrà lloc durant aquestes festes. 
 
El batle també vol aprofitar per donar els molts d’anys per les festes de Nadal a tothom en aquesta 
any atípic i demana responsabilitat i seny. 
 
La portaveu d’UIA, Sra. Moreno, se suma a les paraules del batle i demana responsabilitat a 
tothom. Molts d’anys a tots els artanencs i artanenques, coloniers i colonieres. 
 
La portaveu d’El PI, Sra. Sureda, també se suma a les paraules del batle. Diu que, en aquesta nova 
normalitat, s’ha d’intentar gaudir dels amics i familiars, però amb responsabilitat i seny. Molts 
d’anys a tots. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, dona el molts d’anys a tots, amb salut i alegria i que l’any que ve 
sigui millor. 
 
La portaveu d’AA, Sra. Comas, també dona els molts d’anys a tots els artanencs i artanenques, 
coloniers i colonieres. Comenta que serà un any per passar-lo amb els de més a prop i que ja hi 
haurà altres anys per passar-los amb els de més enfora. Hem d’aprofitar per anar al comerç de 
proximitat i fer vida de poble. 
 
 
Acords 
 
1. Aprovar, per 12 vots a favor (PSOE, PI, AA, UIA i PP), l’acta de la sessió de 26 d’octubre de 
2020. 
 
2. Acordar, per 12 vots a favor (PSOE, PI, AA, UIA i PP): 
2.1. Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local a la sessió de 29 d’octubre de 2020, 
referent a l’aprovació de la candidatura de l’organització veïnal Som Col·lectiu als Premis 
autonòmics del Voluntariat Illes Balears 2020, concretament al Premi d’Organització Veïnal. 
2.2. Trametre aquest acord a la Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització. 
 
3. Acordar, per 12 vots a favor (PSOE, PI, AA, UIA i PP): 
3.1. Ens comprometem a posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nines i 
a no escatimar recursos per fer-hi front. 
3.2. Ens comprometem a seguir treballant en el si de la Comissió Sectorial per una Mallorca Lliure 
de Violències Masclistes, col·laborant amb els altres ajuntaments i amb totes les institucions, creant 
sinergies per erradicar les violències envers les dones i nines. 
3.3. Ens comprometem a incentivar programes i tallers d’educació sexual, tant per a infants i joves 
com per a pares i mares. 
3.4. Ens comprometem a donar suport i crear sinergies amb les associacions i col·lectius de dones i 
col·lectius feministes del nostre entorn per fer front a les violències masclistes. 
3.5. Ens comprometem a interpel·lar els homes del nostre voltant, perquè esdevinguin còmplices en 
la lluita contra les violències masclistes. 



31 
 

3.6. Ens comprometem a posar atenció especial a la situació de violència que pateixen moltes dones 
grans dels nostres municipis. 
3.7. Ens comprometem a construir des de tots els àmbits un poble i una Mallorca feminista i lliure 
de violències masclistes. 
 
4. Acordar, per 12 vots a favor (PSOE, PI, AA, UIA i PP): 
4.1. Aprovar la declaració institucional per convertir el municipi d’Artà en una “Ciutat per la Vida i 
contra la Pena de Mort” i l’adhesió a la xarxa internacional “Cities for life”. 
4.2. Celebrar el 30 de novembre un acte ciutadà amb la il·luminació o amb la col·locació d’una 
pancarta contra la pena de mort en un edifici emblemàtic de la seva localitat. 
4.3. Trametre aquest acord a l’organització Amnistia Internacional. 
 
5. Acordar, per 12 vots a favor (PSOE, PI, AA, UIA i PP): 
5.1. Aprovar l’adhesió individual de l’Ajuntament d’Artà a la plataforma ORVE del Consell de 
Mallorca, en els termes establerts en la Resolució de 3 de maig de 2017 de la Secretaria d’Estat de 
Funció Pública, per la qual s’estableixen les condicions per a l’adhesió de les comunitats autònomes 
i les entitats locals a la plataforma GEISER/ORVE, com a mecanisme d’accés al Registre 
Electrònic Comú i al Sistema d’Interconnexió de Registres (modificada per la Resolució de 28 de 
febrer de 2018, BOE de 02/03/2018). 
5.2. Acceptar, sense reserves, les obligacions que es deriven de l’adhesió, de conformitat amb les 
especificacions recollides a l’annex II de la Resolució. 
 
6. Acordar, per 9 vots a favor (PSOE, PI i AA) i 4 abstencions (UIA i PP): 
6.1. Aprovar l’expedient de contractació de la gestió dels serveis de promoció de productes de la 
marca D’Artà i dels serveis d’informació turística de les oficines de l’Estació del Tren i ses Païsses, 
subjecte a regulació harmonitzada, amb tramitació ordinària, mitjançant procediment obert, diversos 
criteris d’adjudicació, convocant la seva licitació. 
6.2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que 
han de regir el contracte de la gestió dels serveis de promoció de productes de la marca D’Artà i els 
serveis d’informació turística de les oficines de l’Estació del Tren i ses Païsses, subjecte a regulació 
harmonitzada, amb tramitació ordinària, mitjançant procediment obert, diversos criteris 
d’adjudicació. 
6.3. Comprometre’s a aprovar la despesa corresponent: 

Anualitat Aplicació pressupostària Import (IVA inclòs) 
2021 4301 22799 03 105.644,22 € 
2022 4301 22799 03 105.644,22 € 
2023 4301 22799 03 105.644,22 € 
2024 4301 22799 03 105.644,22 € 

6.4. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i la Tresoreria a l’efecte de practicar les 
anotacions comptables que procedeixin. 
6.5. Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant amb el contingut que preveu l’annex III 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
6.6. Publicar l’anunci de licitació en el Diari Oficial de la Unió Europea, deixant constància en 
l’expedient de la data d’enviament de l’anunci de licitació. 
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6.7. Publicar en el perfil del contractant tota la documentació integrant de l’expedient de 
contractació, en particular el Plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions 
tècniques. 
6.8. Designar els membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el perfil del 
contractant: 
- Manuel Galán Massanet, president de la mesa (batle president) 
- Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza, vocal (secretària interventora de la corporació) 
- Maria Llodrà Adrover, vocal (arquitecta municipal) 
- Maria Antònia Llull Sancho, secretària de la mesa (administrativa municipal). 
 
7. Acordar, per unanimitat, aprovar el Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima del municipi 
d’Artà. 
 
8. Acordar, per 10 vots a favor (PSOE, PI, AA i PP) i 3 abstencions (UIA): 
8.1. Aprovar el document Tractament d’al·legacions i informe de la modificació puntual 4 de les 
NS d’Artà per a l’admissió de l’ús funerari a la zona Artà Industrial 1F (AR-IND-1F), redactat per 
l’empresa Gestió d’Anàlisi Ambiental i Territorial (GAAT) en data 24 de setembre de 2020, i donar 
resposta a les al·legacions formulades en el tràmit d’informació pública amb notificació personal 
d’aquest acord i del document aprovat a les persones que han presentat al·legacions dins el tràmit 
esmentat. 
8.2. Aprovar provisionalment la modificació puntual 4 de les Normes subsidiàries de planejament 
del terme municipal d’Artà per a l’admissió de l’ús funerari a la zona Artà Industrial 1F (AR-IND-
1F), d’acord amb la documentació elaborada per GAAT en data 24 de setembre de 2020. 
8.3. Remetre al Consell de Mallorca la certificació d’aquest acord i de l’expedient complet perquè, 
si s’escau, faci l’aprovació definitiva de la modificació puntual 4 de les NS d’Artà per a 
l’admissió de l’ús funerari a la zona Artà Industrial 1F (AR-IND-1F). 
 
9. Acordar, per unanimitat: 
9.1. Acceptar, de la seva titular Residencial Vista Alegre, SAU, la donació simple i gratuïta de 
l’immoble consistent en el solar del carrer del Nord, núm. 2, de la Colònia de Sant Pere, que es 
correspon amb la finca registral 15.073 del municipi d’Artà i amb la referència cadastral 
4083906ED2938S0001QJ. 
9.2. Facultar el batle de la corporació perquè, prèvia certificació de l’acord del Ple, procedeixi a 
atorgar, juntament amb la donant Residencial Vista Alegre, SAU, l’escriptura pública notarial per a 
l’acceptació de la donació simple i gratuïta a favor de l’Ajuntament d’Artà de l’immoble lliure de 
càrregues i gravàmens i per valor de 335.410,82 €. 
9.3. Procedir a la inscripció del bé adquirit en l’inventari de béns immobles de l’Ajuntament d’Artà. 
9.4. Donar trasllat de la certificació d’aquest acord a la donant Residencial Vista Alegre, SAU. 
 
10. Acordar, per 12 vots a favor (PSOE, PI, AA i UIA) i 1 vot en contra (PP): 
10.1. Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament d’Artà, per a l’exercici econòmic 
de 2021, juntament amb les seves bases d’execució, el resum per capítols del qual és el següent: 
PRESSUPOST D’INGRESSOS DE 2021 
CAPÍTOL                PRESSUPOST 
I. Impostos directes       4.666.000,00 
II. Impostos indirectes         501.500,00 
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III. Taxes, preus públics i altres ingressos    3.636.743,08 
IV. Transferències corrents      2.584.570,71 
V. Ingressos patrimonials           26.601,00 
VI. Alienació d’inversions reals        0,00 
VII. Transferència de capital      1.011.576,21 
VIII. Actius financers         0,00 
IX. Passius financers          0,00 
Total d’ingressos                12.426.991,00 
PRESSUPOST DE DESPESES DE 2021 
CAPÍTOL                PRESSUPOST 
I. Despeses de personal      5.383.943,88 
II. Despeses corrents en béns i serveis    4.480.450,94 
III. Despeses financeres             3.003,00 
IV. Transferències corrents         597.071,20 
V. Fons de contingència           87.783,12 
VI. Inversions reals       1.874.735,86 
VII. Transferències de capital        1,00 
IX. Passius financers          2,00 
Total de despeses                12.426.991,00 
10.2. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de treball reservats a 
personal funcionari, personal laboral i personal eventual. 
10.3. Exposar al públic el pressupost general de 2021, les bases d’execució i la plantilla de personal 
aprovats, per un termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de les Illes Balears 
i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a efectes de presentació de reclamacions per les persones 
interessades. 
10.4. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presenti cap reclamació. 
10.5. Trametre’n un còpia a l’Administració de l’Estat, així com a la comunitat autònoma. 
 
11. Acordar:  
- Per 7 vots a favor (UIA, PI i PP), 1 abstenció (AA) i 5 vots en contra (PSOE): 
11.1. Rebutjar el Projecte de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021, ja que les Balears 
queden a la coa d’inversió estatal, especialment enguany que les Illes han estat el territori més 
afectat per la Covid quant a pèrdua de llocs de feina i caiguda del PIB. 
- Per 8 vots a favor (UIA, PI, AA i PP) i 5 en contra (PSOE): 
11.2. Denunciar que l’Estat no hagi complit amb el compromís polític de desenvolupar el REB en el 
2021 i la seva no inclusió als PGE, un règim especial regulat en el Reial decret llei 4/2019, de 22 de 
febrer. 
- Per unanimitat: 
11.3. Denunciar l’infrafinançament històric que hem patit i patim les Illes Balears i exigir al Govern 
de l’Estat que modifiqui el sistema de finançament actual, tal com s’havia compromès. 
11.4. Instar el Congrés i el Senat a modificar els pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021, 
per dotar-los d’una previsió d’inversió per a les Illes Balears que com a mínim estigui a la mitjana 
estatal en el marc del règim especial aprovat pel Reial decret llei 4/2019, de 22 de febrer. 
11.5. Instar el Congrés i el Senat a disposar una partida d’inversions per millorar la xarxa 
hidràulica i ferroviària, entre d’altres inversions dels municipis de les Illes Balears. 
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12. Acordar, per unanimitat: 
12.1. Instar el Govern de l’Estat a congelar els rebuts de la Seguretat Social mentre es revisa el 
sistema i a tornar el que —els increments que pertanyen al prorrateig de tot el 2020— ha pujat el 
mes de novembre als treballadors autònoms.  
12.2. Instar el Govern de l’Estat a promoure els canvis  legislatius necessaris per tal que les 
cotitzacions dels treballadors autònoms siguin en funció de la facturació i les variables que es trobin 
oportunes per tal de fer el sistema més just i equitatiu, així com l’augment de les cotitzacions de tots 
els autònoms a efectes de pagues de jubilació i incapacitats. 
12.3. Instar el Govern de l’Estat perquè els autònoms que fan feina de forma discontínua temporal 
—com per exemple els vinculats al turisme, molt nombrosos a les Illes Balears— puguin 
sol·licitar ajudes per als períodes d’inactivitat, i que aquestes es determinin segons la 
productivitat. 
 
13. Acordar, per 12 vots a favor (PSOE, PI, AA i UIA) i 1 abstenció (PP): 
13.1. Exigir al Govern de l’Estat a fer-se càrrec de les seves obligacions respecte a uns ciutadans 
antigament espanyols i a defensar els acords internacionals i els drets humans del poble sahrauí. 
Exigir, de la mateixa manera, als organismes internacionals el compliment per part del Regne del 
Marroc dels acords internacionals i l’alliberament dels activistes sahrauís que romanen a les presons 
marroquines. 
13.2. Demanar al Govern espanyol que exigeixi als organismes internacionals com l’ONU i la Unió 
Europea el compliment dels acords i l’activació del necessari referèndum d’autodeterminació del 
Sàhara Occidental, referèndum que s’haurà de celebrar amb la tutela efectiva de les Nacions 
Unides, amb totes les garanties democràtiques i a través d’una pregunta clara, i que haurà de 
preveure la possibilitat de la independència per al poble sahrauí. 
13.3. Davant l’agreujament de la situació i l’escalada de la tensió a la zona fronterera del 
Guerguerat, instar el Govern espanyol i la Unió Europea a prendre les accions polítiques i 
diplomàtiques necessàries i a exigir al Regne del Marroc el respecte als drets humans i democràtics 
del poble sahrauí i a cercar l’única solució possible, la solució política i pacífica definitiva per al 
compliment de les resolucions de l’ONU amb relació a l’autodeterminació del poble sahrauí. 
13.4. Demanar al Govern espanyol que exigeixi a l’ONU nomenar un enviat personal per al Sàhara 
Occidental —vacant des de fa més d’un any—, i a la Missió de les Nacions Unides per al 
Referèndum al Sàhara Occidental (MINURSO) renovar el seu mandat amb competències en matèria 
de drets humans i una clara vocació de protecció i promoció dels drets civils, polítics, econòmics, 
socials i culturals de la població sahrauí. 
13.5. Condemnar les accions de violació de l’alto el foc de 1991 a la zona fronterera del Guerguerat 
i instar el Govern de l’Estat a fer el mateix, exigint la retirada immediata de les forces militars 
presents i el cessament de les accions bèl·liques i facilitant les condicions necessàries perquè es 
reprenguin les negociacions entre representants marroquins i sahrauís per poder arribar a la solució 
pacífica i definitiva del conflicte i al compliment de totes les resolucions de l’ONU respecte als 
drets del poble sahrauí. 
13.6. Informar l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears dels acords aprovats en 
aquesta moció. 
 
P1. Acordar: 
1. Acordar, per unanimitat, incloure la proposta d’adjudicació del contracte de la gestió integral 
del bar cafeteria del Poliesportiu Na Caragol d’Artà en l’ordre del dia de la sessió. 
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2. Acordar, per unanimitat: 
2.1. Adjudicar el contracte de la gestió integral del bar cafeteria del Poliesportiu Na Caragol d’Artà 
en les condicions i millores que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques a Juan Andrés Almendros 
Adrover, pel preu de 15.840 euros, exempt d’IVA, amb un termini d’execució de sis anys. 
2.2. Establir, com a característiques i avantatges determinants per haver resultat seleccionada 
l’oferta presentada pel licitador adjudicatari esmentat, el fet que és la única oferta presentada que 
compleix tots els requisits establerts per prendre part en la licitació.  
2.3. Publicar l’anunci d’adjudicació en la plataforma de contractació en el termini de 15 dies. 
2.4. Designar Llorenç Terrassa Ginard com a responsable del contracte. 
2.5. Notificar aquest acord a Juan Andrés Almendros Adrover, adjudicatari del contracte, i 
comunicar-li que la signatura del contracte ha de tenir lloc en el termini de 15 dies comptadors des 
de la notificació d’aquest acord. 
2.6. Publicar l’anunci de formalització del contracte en el perfil del contractant en un termini no 
superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut que preveu l’annex 
III de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
2.7. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte, 
incloent-hi la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació, juntament amb el 
desglossament corresponent de l’impost sobre el valor afegit. 
 
 
El batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretària accidental, estenc aquesta acta. 
 
 
La secretària accidental     Vist i plau 
        El batle 


