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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ 
 
 
Caràcter:  ordinari 
Data:   2 de novembre de 2022 
Horari:  18.30 hores 
Lloc:   sala de sessions de l’Ajuntament d’Artà 
 
 
Hi assisteixen: 
Manuel Galán Massanet,  batle 
Maria Bel Llinàs Pastor,  regidora 
Maria Isabel Nieto Sepúlveda, regidora 
Antonio Bonet Company  regidor 
Paula Ginard Vílchez   regidora 
Maria Antònia Sureda Martí,  regidora 
Manuel Rocha Barrientos,  regidor 
Sebastián Carrió Dalmau,  regidor 
Inmaculada Moreno Mayal,  regidora 
Maria Pastor Gelabert,  regidora 
Jeroni Esteva Alzamora,  regidor 
Juan Lliteras Espinosa,  regidor 
 
Sílvia Ripoll Genovart,  secretària accidental 
 
No hi assisteix: 
Ana María Comas Delgado,  regidora 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 27 de juny de 2022. 
2. Aprovació, si s’escau, de la modificació del Reglament municipal que regula el funcionament del 
Viver d’Empreses d’Artà. 
3. Aprovació, si s’escau, de la modificació de la fitxa de la relació de llocs de treball “Subinspector en 
cap de la Policia Local”. 
4. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 6, reguladora de la taxa per serveis 
relatius a activitats, establiments i instal·lacions. 
5. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 7, reguladora de la taxa per recollida, 
transferència, transport i tractament dels residus sòlids urbans. 
6. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 9, reguladora de la taxa per retirada de 
vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública. 
7. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 12, reguladora de la taxa per expedició 
de documents administratius. 
8. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 15, reguladora de la taxa per entrada de 
vehicles per les voreres i les reserves d’estacionament de la via pública per aparcament exclusiu. 
9. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 18, reguladora de la taxa per l’ocupació 
de la via pública amb mercaderies, maquinàries, materials de la construcció i altres instal·lacions 
anàlogues. 
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10. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 21, reguladora de la taxa per 
subministrament municipal d’aigua. 
11. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 23, reguladora de la taxa per serveis 
culturals, turístics i de publicitat. 
12. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 25, reguladora de la taxa pels serveis 
esportius. 
13. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 29, reguladora de la taxa per la 
prestació de serveis assistencials. 
14. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 31, reguladora del preu públic per la 
prestació del servei de les escoletes municipals. 
15. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 38, reguladora de la taxa pels serveis 
de l’Escola d’Adults. 
16. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 39, reguladora de la taxa pels serveis 
de l’Escola de Música. 
17. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 43, reguladora de la taxa per a la 
realització d’activitats organitzades per l’àrea de Joventut. 
18. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de setembre i 7 d’octubre de 2022. 
19. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 27 de juny de 2022  
 
Ningú té res a dir. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat dels assistents, aprovar l’acta de la sessió de 27 de juny 
de 2022. 
 
 
2. Aprovació, si s’escau, de la modificació del Reglament municipal que regula el funcionament 
del Viver d’Empreses d’Artà 
 
La regidora Maria Antònia Sureda explica el següent: 
 
<<Vist que el Ple de l’Ajuntament d’Artà, en la sessió de 24 de febrer de 2015, va aprovar el Reglament 
municipal regulador del funcionament del Viver d’Empreses d’Artà; 

 
Vist que es va publicar la versió definitiva del Reglament del Viver d’Empreses al BOIB núm. 61, 
de 25 d’abril de 2015; 

 
Vist que el 28 d’octubre de 2021 es va publicar al BOIB núm. 148 l’acord de Junta de Govern Local de 
21 d’octubre que diu:  

 
“Suspensió de la vigència de les Bases reguladores del procediment pel qual s’ha de regir l’accés al 
Viver d’empreses de l’Ajuntament d’Artà  

 
Vist que en el BOIB núm. 68 de 5 de maig de 2015 es va publicar l’acord de la Junta de Govern Local 
d’Artà, de 27 de març de 2015, en virtut del qual s’aprovaren les Bases que estableixen i regulen el 
procediment pel qual s’ha de regir l’accés al Viver d’Empreses de l’Ajuntament d’Artà;  
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Vist que des del departament de Promoció econòmica s’està estudiant modificar el reglament i les bases 
que regulen l’accés i usos al Viver d’empreses per tal d’adequar-los a les necessitats i situació actuals;  

 
Vist que, actualment, la majoria dels usuaris dels locals del Viver d’empreses han exhaurit el termini del 
seu contracte;  

 
Per tot l’exposat abans es vol suspendre la vigència de les bases reguladores del procediment pel qual 
s’ha de regir l’accés al Viver d’Empreses de l’Ajuntament d’Artà, pel que fa només a l’admissió de 
noves sol·licituds, fins que s’hagin redactat i aprovat les noves Bases. D’aquesta manera, els usuaris 
amb contracte ja exhaurit podran romandre en el seu local, amb les condicions actuals fins a l’entrada 
en vigor del nou Reglament i de les noves Bases, moment a partir del qual quedarà resolt el seu 
contracte i hauran de prendre part en el procés de les noves sol·licituds amb les condicions que 
corresponguin, si així ho decideixin.  

 
Pel que fa als usuaris que mantenen el seu contracte en vigor, romandran fins a la data de resolució 
prevista en ell en les mateixes condicions que van signar, independentment de que abans d’aquesta data 
entri en vigor el nou Reglament i les noves Bases. A la data de fi dels contractes, hauran de prendre part 
en el procés de noves sol·licituds amb les condicions que corresponguin, si així ho decideixen.  

 
Pel que fa a noves sol·licituds en aquest termini transitori, no s’admetran.  

 
Els reunits acorden, per unanimitat:  

 
1. Suspendre la vigència de les Bases reguladores del procediment pel qual s’ha de regir l’accés al Viver 
d’empreses de l’Ajuntament d’Artà, pel que fa a l’admissió de noves sol·licituds, fins que s’aprovi el 
nou Reglament municipal regulador del funcionament del Viver d’empreses i les noves Bases 
reguladores del procediment d’accés.  

 
2. Mantenir en les condicions vigents actualment als usuaris amb contracte exhaurit mentre duri el 
període transitori. Pel que fa als usuaris amb contracte en vigor, aquest romandrà en les mateixes 
condicions fins a la data de resolució del mateix.  

 
3. Trametre aquest acord a les persones interessades i al departament de Promoció econòmica de 
l’Ajuntament d’Artà.  

 
4. Publicar aquests acords en el tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament d’Artà i en el Butlletí 
Oficial de les Illes Balears (BOIB).” 

 
Vist l’informe emès pel Departament de Promoció Econòmica sobre la modificació de preus, bases i 
Reglament del Viver d’Empreses, on diu, textualment:  

 
“[…] 
 
5. Modificacions del Reglament 

 
Es proposa fer els canvis oportuns per tal de: 

 
1. Diferenciar dos tipus de persones usuàries: 
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- Persona emprenedora o empresa de nova creació. S’entén per emprenedor o empresa de nova creació 
aquell projecte o empresa que te una antiguitat inferior a 3 anys. 
- Autònom o empresa consolidada. S’entén per autònom o empresa consolidada aquella que té un 
projecte o empresa amb una antiguitat superior a 3 anys. 

 
2. Diferenciar els espais de lloguer de despatxos i l’espai de cotreball. 

 
3. Eliminar l’estada màxima en el Viver d’Empreses, ja que les empreses consolidades també hi tenen 
cabuda, i en el seu lloc indicar que es pot fer una prorroga anualment.” 
 
Per tot això, es proposa al Ple que acordi l’aprovació d’un nou reglament que reguli el funcionament del 
Viver d’Empreses.>> 
 
UIA manifesta que hi està d’acord. 
 
El PP pensa que no és gaire significatiu el canvi. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 12 vots a favor (PSOE, PI, UIA i PP): 
 
1. Aprovar inicialment la modificació del Reglament municipal que regula del funcionament del Viver 
d’Empreses d’Artà, que es reprodueix a continuació: 
 
<<REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL VIVER D’EMPRESES D’ARTÀ 
 
Article 1. Persones usuàries 
 
1. Poden ser usuàries del Viver d’Empreses d’Artà les persones físiques i jurídiques ubicades en el 
terme municipal d’Artà, sempre que l’activitat desenvolupada sigui adequada al model d’instal·lació 
existent. 
 
2. S’ha de tenir en compte la modalitat de lloguer en funció de si la persona sol·licitant de l’espai de 
cotreball o de l’espai de lloguer de despatxos és:  
 
a) Una persona emprenedora o empresa de nova creació: projecte o empresa que té una antiguitat 
inferior a 3 anys. 
b) Un autònom o autònoma, o empresa consolidada: projecte o empresa amb una antiguitat superior a 3 
anys. 

 
Article 2. Prestacions 
 
El Viver d’Empreses ofereix els serveis següents: 
 
a) Lloguer de despatxos ubicats a l’edifici municipal Ses Escoles (costa de Sant Salvador, s/n), format 
per un conjunt de 7 despatxos independents i diversos espais comuns (sala de reunions i banys). 
b) Lloguer de taules a l’espai de cotreball i diversos espais comuns (sala de reunions i banys). Aquest és 
un espai obert i diàfan on es comparteixen recursos i experiències, l’objectiu del qual és la creació de 
sinergies entre persones emprenedores i empreses de nova creació o consolidades. 
c) Servei de connexió a Internet. 
d) Servei de neteja d’espais comuns. 
e) Subministraments d’aigua i llum. 
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Article 3. Preus 
 
Els preus per accedir al Viver d’Empreses són els fixats per l’òrgan competent a l’ordenança reguladora 
corresponent. 
 
Article 4. Abonament de la prestació 
 
1. Les persones usuàries han d’abonar, durant els primers deu dies naturals de cada mes, el preu 
corresponent a l’espai assignat i les despeses que es derivin de la utilització de les prestacions 
complementàries del mes anterior. 
 
2. Així mateix, les persones usuàries han de domiciliar els rebuts al compte corrent bancari que hagin 
indicat. 
 
Article 5. Cessió dels espais 
 
1. De forma general, el contracte de lloguer ha de tenir una vigència inicial de tres (3) anys des de la 
data de signatura, i es pot prorrogar any a any. La pròrroga es pot acordar a instància de la persona 
beneficiària de l’espai. Una vegada sol·licitada la pròrroga, els serveis tècnics de l’Ajuntament han de 
revisar el Pla inicial d’empresa i el seu desenvolupament i, en el cas de desviacions importants i 
motivades, poden resoldre no concedir la pròrroga esmentada. En tot cas, la persona beneficiària ha de 
disposar d’un període de sis (6) mesos per abandonar l’espai.  
 
2. En el cas de l’espai de cotreball, el contracte de lloguer ha de tenir una vigència inicial d’un any des 
de la data de signatura i es pot prorrogar any a any. En el cas que els serveis tècnics de l’Ajuntament 
resolguin no concedir aquesta pròrroga, la persona beneficiària ha de disposar d’un període de dos (2) 
mesos per abandonar l’espai. 
 
3. La persona usuària pot rescindir el contracte en qualsevol moment abans que aquest finalitzi, sempre 
que avisi amb un (1) mes d’antelació. Si no ho comunica dins el termini esmentat, se li descomptarà 
l’import corresponent a un mes de la fiança constituïda. 
 
4. En finalitzar el contracte, la persona usuària ha de lliurar formalment a l’Ajuntament la possessió de 
l’espai, la qual cosa implica deixar-lo lliure i exempt de qualsevol pertinença o element aliè a la 
corporació i en el mateix estat de conservació i d’equipaments de quan el va rebre, i tornar les claus de 
les portes d’accés. Per tant, s’ha de formalitzar una acta de lliurament i s’ha d’acordar la devolució de la 
fiança o la retenció vinculada a la reparació o substitució dels elements danyats o desperfectes 
observats. 
 
5. Atès que l’objectiu de la cessió de l’immoble és fomentar l’activitat econòmica i promoure 
l’ocupació, s’ha de rescindir el contracte si l’espai no s’ocupa durant més de dos (2) mesos per causes 
imputables a la persona usuària. 
 
6. Així mateix, l’Ajuntament d’Artà es reserva la facultat, mitjançant una resolució, de deixar sense 
efecte l’autorització per usar els espais abans del venciment del termini, si ho justifiquen causes 
sobrevingudes d’interès públic. 
 
Article 6. Manteniment i neteja 
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1. Les persones usuàries han de mantenir en tot moment els espais en perfecte estat de neteja i 
conservació. 
 
2. D’una altra banda, les persones usuàries han de comunicar qualsevol anomalia o deficiència que es 
produeixi en les instal·lacions a l’Ajuntament, que ha d’enviar els equips de reparació i manteniment 
necessaris. Així mateix, les persones usuàries han de facilitar la feina dels equips de reparació i 
manteniment en tot moment, encara que la seva intervenció suposi interferir en l’activitat normal de les 
empreses. Tot i això, l’Ajuntament ha de procurar que l’impacte sobre el desenvolupament de l’activitat 
normal de les empreses ubicades sigui mínim i, per això, ha d’informar les persones afectades sobre 
qualsevol intervenció amb antelació, excepte en el cas d’extrema urgència. 
 
Article 7. Variacions 
 
1. Les variacions sobre forma jurídica, delegació de poders, ampliacions o variacions de l’objecte de la 
societat, etc., s’han de comunicar a l’Ajuntament. 
 
2. En el supòsit de canvi de titularitat, objecte o modificació substancial de la composició de l’empresa, 
l’Ajuntament té dret a avaluar novament el projecte i donar audiència a la persona interessada. 
 
3. Així mateix, s’ha d’informar l’Ajuntament de les incorporacions de personal i dels nous membres 
que facin ús del servei i de les instal·lacions del Viver. 
 
Article 8. Drets de les persones usuàries 
 
Els drets de les persones usuàries són els següents: 
 
a) Gaudir de les prestacions d’acord amb aquest Reglament. 
b) Formular suggeriments i reclamacions del servei. 
c) Realitzar la seva activitat empresarial de forma compatible amb les condicions previstes en aquest 
Reglament. 
 
Article 9. Obligacions de les persones usuàries 
 
Les obligacions de les persones usuàries són les següents: 
 
a) Utilitzar l’espai cedit per realitzar únicament les activitats autoritzades. 
b) Tenir cura de l’immoble, dels béns, de les instal·lacions municipals i del seu entorn. 
c) Formalitzar una fiança per l’import equivalent a dos mesos del preu establert. 
d) Contractar una assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 60.000 € per respondre de 
possibles danys a tercers amb motiu del desenvolupament de la seva activitat. S’eximeix d’aquesta 
obligació les persones usuàries de l’espai de cotreball. 
e) Obtenir les llicències reglamentàries necessàries per exercir la seva activitat. 
f) Abonar a l’Ajuntament o a tercers l’import dels danys i perjudicis que es puguin causar en els béns de 
domini públic utilitzats. 
g) Complir les normes i les disposicions sobre legislació laboral, Seguretat Social i comercial i 
ordenances municipals, i assumir les responsabilitats que es puguin derivar del seu incompliment. 
h) Observar les normes municipals relatives a retolació i normalització lingüística. 
i) Respectar les activitats de la resta de persones usuàries. 
j) Mantenir net l’entorn dels espais que s’ocupen i utilitzar les papereres i els contenidors específics. 
k) Gestionar correctament els residus d’acord amb l’ordenança municipal corresponent. 
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l) Assistir a les reunions informatives d’interès general per a les persones usuàries del Viver que 
convoqui l’Ajuntament. 
m) Observar les indicacions que formulin les autoritats municipals. 
n) Fer constar, en els materials publicats o de difusió que s’editin durant la seva estada en el Viver, que 
el projecte s’ubica en el Viver d’Empreses d’Artà. 
 
Article 10. Prohibicions 
 
1. No es poden realitzar activitats perilloses, ni introduir matèries perilloses, insalubres o inflamables 
prohibides per les disposicions legals o les pòlisses d’assegurances del Viver d’Empreses. 
 
2. No es pot sotsarrendar ni cedir l’ús dels espais a tercers. Tampoc no es pot fer ús de l’espai per a 
activitats personals pròpies. 
 
3. Es prohibeix la venda de béns i serveis que no es considerin propis de l’activitat per a la qual ha estat 
adjudicat l’espai. 
 
4. Les persones usuàries no poden modificar l’aspecte exterior de l’edifici, ni dels locals, amb rètols, 
cartells o altres elements sense autorització prèvia. 
 
Article 11. Infraccions 
 
Les infraccions i les faltes poden tenir el caràcter de lleus, greus i molt greus: 
 
a) Són faltes lleus les que impliquen l’incompliment lleu de les obligacions que estableix l’article 9 
d’aquest Reglament. 
b) Són faltes greus les que impliquen l’incompliment greu de les obligacions que estableix l’article 9 i 
de les prohibicions que estableix l’article 10 d’aquest Reglament. També s’ha de qualificar de greu la 
comissió de dues faltes lleus en un termini inferior a sis (6) mesos. 
c) Són faltes molt greus les que impliquen l’incompliment molt greu de les obligacions que estableix 
l’article 9 i de les prohibicions que estableix l’article 10 d’aquest Reglament. També s’ha de qualificar 
de molt greu la comissió de dues faltes greus en un termini inferior a sis (6) mesos. 
 
Article 12. Sancions 
 
1. Respecte a les faltes comeses per les persones usuàries, s’han d’imposar les sancions que es 
relacionen a continuació, tenint en compte les circumstàncies agreujants o atenuants existents i el grau 
de negligència o imprudència: 
 
a) Les faltes lleus s’han de sancionar amb l’advertiment per escrit a la persona usuària. 
b) Les faltes greus s’han de sancionar amb l’advertiment per escrit a la persona usuària i una multa de 
fins a 600 euros. 
c) Les faltes molt greus s’han de sancionar amb l’expulsió del Viver d’Empreses i una multa de fins a 
3.000 euros. 
 
2. Les sancions s’han d’imposar sense perjudici de l’obligació de la persona usuària de reparar els danys 
o desperfectes causats o de substituir-los. 
 
Article 13. Procediment sancionador  
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1. Els expedients sancionadors s’han de sotmetre als principis que estableixen la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
2. Així mateix, el procediment sancionador s’ha de regir pel que estableix el Decret 14/1994, de 10 de 
febrer, pel qual s’aprova el Reglament del procediment a seguir per l’Administració de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears en l’exercici de la potestat sancionadora. 
 
Article 14. Potestat sancionadora 
 
La Batlia és l’òrgan competent per imposar les sancions establertes en aquest Reglament. 
 
Disposició derogatòria 
 
Es deroga expressament el Reglament de funcionament del Viver d’Empreses d’Artà, aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament d’Artà a la sessió de 24 de febrer de 2015 i publicat en el BOIB núm. 61, de 25 d’abril de 
2015. 
 
Disposició final 
 
Aquest Reglament entra en vigor al cap de quinze (15) dies d’haver estat publicat íntegrament en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears, de conformitat amb els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i ha de romandre en vigor fins que es modifiqui o es 
derogui expressament. >> 
 
2. Sotmetre la modificació del Reglament municipal que regula del funcionament del Viver d’Empreses 
d’Artà a un període d’exposició pública pel termini de trenta (30) dies mitjançant la publicació d’un 
anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis de la corporació, a fi que el 
veïnat i les persones legítimament interessades puguin examinar l’expedient i formular-ne reclamacions, 
objeccions o observacions. Una vegada finalitzat el termini d’informació pública, resoldre les 
al·legacions presentades, adoptar l’acord definitiu que correspongui i aprovar la redacció definitiva 
d’aquesta modificació. En el cas que no es presentin al·legacions, entendre definitiu l’acord provisional, 
sense necessitat de cap acord exprés. Publicar en el BOIB l’acord definitiu i el text íntegre de la 
modificació del Reglament, sense que entri en vigor fins que s’hagi duit a terme aquesta publicació. 
Així mateix, notificar aquest acord d’aprovació definitiva a les persones interessades que haguessin 
presentat al·legacions. 
 
 
3. Aprovació, si s’escau, de la modificació de la fitxa de la relació de llocs de treball “Subinspector 
en cap de la Policia Local” 
 
El batle llegeix la proposta que diu: 
 
<<Al Butlletí Oficial de les Illes Balears de 7 de març de 2019 es va publicar l’aprovació inicial de 
l’Acord regulador complementari de condicions de treballs comunes del personal funcionari i laboral de 
l’Ajuntament d’Artà (relació de llocs de treball), que es va aprovar a la sessió del Ple de 25 de febrer de 
2019. 
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A la citada relació de llocs de treball, al seu annex 2.a, “Fitxes individualitzades personal funcionari”, i 
al seu annex 3.a, “Resum personal funcionari”, hi figura la fitxa de “Subinspector en cap de la Policia 
Local” i el resum de les seves característiques. 
 
Vist que, per acord del Ple de 28 de setembre de 2020, es va aprovar la modificació de la citada fitxa, 
que va a passar a ser la de “Subinspector en cap de la Policia Local”, sent publicada la seva aprovació 
definitiva en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 23, de 16 de febrer de 2021. 
 
Vist que, en data 18 de febrer de 2021 l’Ajuntament d’Artà, va demanar al director de l’Institut de 
Seguretat Pública de les Illes Balears un informe jurídic respecte a l’obligació d’incloure en l’Oferta 
d’ocupació pública el lloc de treball “Cap de la Policia Local” i diu que, per l’ISPIB, s’ha emès un 
informe de 19 de febrer de 2021, en què es conclou que la Prefectura del cos de la Policia Local és un 
lloc de treball de naturalesa funcionarial, no una plaça i que aquest lloc de treball ha de figurar en la 
relació de llocs de treball corresponent amb la denominació “Cap del cos de Policia Local”. 
 
Atès que en l’actual relació de llocs de treball no figura la plaça “Cap del cos de Policia Local”, sinó la 
plaça “Subinspector en cap de policia”, es fa necessari, per poder cobrir aquest lloc de treball, modificar 
la fitxa corresponent de la relació de llocs de treball. Aquesta modificació haurà de tenir en compte els 
criteris establerts en l’article 22.3 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals 
de les Illes Balears. 
 
Atès que aquesta modificació de la fitxa de la RLT “Subinspector en cap de la Policia Local” es va 
tractar a la mesa de negociació dels empleats públics de l’Ajuntament d’Artà a la sessió de 18 d’octubre 
de 2022. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament d’Artà que adopti els següents 
 
ACORDS: 
 
1. Canviar el lloc de treball “Subinspector en cap de la Policia Local” pel de “Cap del cos de Policia 
Local”, la qual cosa implica tenir en compte els criteris establerts en l’article 22.3 de la Llei 4/2013, de 
17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. 
 
2. Aprovar la nova fitxa “Cap del cos de Policia Local”. 
 
3. Publicar aquest acord en el BOIB. 
 
4. Trametre aquest acord al Departament de Recursos Humans i a la representació sindical.>> 
 
La qüestió principal és que, així, el batle podrà designar cap de policia a qui tengui la seva confiança. 
 
UIA demana si els sindicats hi han estat d’acord. 
 
El batle diu que un sí, però que l’altre no s’ha manifestat ni a favor ni en contra. 
 
UIA diu que s’hi abstindrà, tot i que no ho veu malament, però pensa que hi haurien d’estar d’acord tots 
els sindicats. 
 
El regidor del PP, Juan Lliteras, demana si, a més del canvi de nom del lloc de treball, també canvia el 
sou. 
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El batle diu que no, que es canvien els complements, però que al final tendrà les mateixes retribucions 
que ara. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 9 vots a favor (PSOE, PI i PP) i 3 abstencions (UIA): 
 
1. Canviar el lloc de treball “Subinspector en cap de la Policia Local” pel de “Cap del cos de Policia 
Local”, la qual cosa implica tenir en compte els criteris establerts en l’article 22.3 de la Llei 4/2013, de 
17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. 
 
2. Aprovar la nova fitxa “Cap del cos de Policia Local”. 
 
3. Publicar aquest acord en el BOIB. 
 
4. Trametre aquest acord al Departament de Recursos Humans i a la representació sindical. 
 
 
4. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 6, reguladora de la taxa per 
serveis relatius a activitats, establiments i instal·lacions 
 
El regidor d’Hisenda, Sr. Rocha, explica que el que es fa és afegir dues activitats que no estaven 
previstes anteriorment: les benzineres i gasineres i els usos funeraris. Diu que també s’hi inclou el 
concepte d’activitats innòcues.  
 
Ningú té res a dir. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 11 vots a favor (PSOE, PI i UIA) i 1 abstenció (PP): 
 
1. Afegir els punts 16 i 17 a l’apartat B) de l’Annex de l’Ordenança, que han de quedar redactats de la 
manera següent: 
 
<<[…] 
B) Quotes fixes inicials individualitzades 
[…] 
16. Usos funeraris (excepte oficines administratives): 350,00 €  
17. Benzineres i gasineres: 500,00 €  
[…]>> 
 
2. Afegir dos punts referents a les activitats innòcues en l’apartat F), punt 2, de l’Annex de l’Ordenança, 
que ha de quedar redactat de la manera següent: 
 
<<[…] 
F) Activitats no permanents 
[…] 
2. La quota s’ha de determinar d’acord amb les tarifes següents: 
a) Activitats itinerants majors: 175 € 
b) Activitats itinerants menors: 150 € 
c) Activitats itinerants innòcues: 125 €  
d) Activitats no permanents majors: 175 € 
e) Activitats no permanents menors: 125 € 
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f) Activitats no permanents innòcues: 100 €  
[…]>> 
 
3. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera següent: 
 
<<Disposició final 
 
Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2023 i ha de ser vigent fins que es modifiqui o es 
derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.>> 
 
4. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i audiència de les 
persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que 
han de ser resolts per la corporació. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
 
5. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 7, reguladora de la taxa per 
recollida, transferència, transport i tractament dels residus sòlids urbans 
 
El regidor d’Hisenda explica la proposta, que diu el següent: 
 
<<1. Modificar l’article 5.1, en l’apartat “centres comercials”, de la manera següent: 
 
- On diu: “centres comercials – Fins a 100 m2” 
 
- Ha de dir: “centres comercials – Fins a 200 m2” 
 
2. Modificar l’article 5.1 pel que fa a les quotes en concepte de “Tractament i eliminació” que han 
d’augmentar un 8,8 i ha de quedar redactat de la manera següent: 
 
 Recollida, 

transformació 
i transport (€) 

Tractament i 
eliminació (€) 

Total de la 
tarifa anual (€) 

Nucli urbà    
a) Habitatge* 148,80 98,90 247,70 
*s’entén per habitatge el destinat a domicili de caràcter familiar i els allotjaments que no 
excedeixen de les deu places. 
b) Hotels, motels, hotels 
apartament (per plaça)* 

48,98 32,32 81,30 

*s’entén per allotjaments aquells locals de convivència col·lectiva no familiar, entre les 
quals s’inclouen hotels, pensions, residències, centres hospitalaris, col·legis i altres centres 
de naturalesa anàloga, sempre que excedeixin de les deu places. 
c) Restaurants i cafeteries 761,84 503,06 1.264,90 
d) Bars 408,72 269,89 678,61 
e) Resta de locals comercials 266,04 175,68 441,72 
f) Centres comercials:    
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- Fins a 200 m2 199,62 131,82 331,44 
- De 201 a 400 m2 397,86 262,75 660,61 
- De 401 a 600 m2 608,29 401,67 1.009,96 
- Més de 600 m2 761,84 503,06 1.264,90 
g) Indústries i tallers:    
- Fins a 200 m2 397,86 262,75 660,61 
- De 201 a 400 m2 408,72 269,89 678,61 
- De 401 a 600 m2 608,29 401,67 1.009,96 
- Més de 600 m2 761,84 503,06 1.264,90 
h) Altres edificacions 143,92 87,20 231,12 
i) Despatxos professionals 199,62 131,82 331,44 
j) Carnisseries, peixateries i 
similars 

131,82 331,44 320,78 

k) Supermercats i similars 761,84 503,06 1.264,90 
l) Petits comerços alimentaris 199,62 131,82 331,44 
m) Hostaleria especial 
(càmpings, residències per a 
escolars, etc.) 

24,50 16,18 40,68 

n) Per lloc d’amarratge (port 
esportiu): 

   

-Fins a 7 m 12,02 8,03 20,05 
-De 7,1 a 12 m 19,25 12,84 32,09 
-De més de 12 m 28,87 19,26 48,13 
o) Parades de mercat 397,86 262,80 660,66 
p) Paradetes per les festes (per 
dia) 

2,09 1,38 3,47 

    
Disseminats    
a) Habitatge rústic 138,13 91,20 229,33 
b) Hotels apartament, cases 
d’agroturisme i turisme rural, 
per plaça 

21,79 14,34 36,13 

c) Restaurants i anàlegs 697,85 460,81 1.158,66 
d) Bars 378,52 249,97 628,49 
 
3. Modificar l’article 6.4, “Exempcions i bonificacions”, que ha de quedar redactat de la manera 
següent:  
 
 Bonificació ITR 
Nucli urbà  
- Habitatge 29,6 % 
- Hotels, motels i hotels apartament 30 % 
- Restaurants i cafeteries 30 % 
- Bars 30 % 
- Resta de locals comercials 35 % 
- Centres comercials 35 % 
- Indústries i tallers 19 % 
- Altres edificacions 19 % 
- Despatxos professionals 35 % 
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- Carnisseries, peixateries i similars 35 % 
- Supermercats i similars 30 % 
- Petits comerços alimentaris 40 % 
- Hostaleria especial 30 % 
- Lloc d’amarratge (port esportiu) 19 % 
- Parades de mercat 0,0 % 
- Paradetes per les festes (per dia) 15 % 
  
Disseminats  
- Habitatge rústic 27 % 
- Hotels apartament, cases d’agroturisme i turisme rural 25 % 
- Restaurants i anàlegs 25 % 
- Bars 25 % 
 
4. Afegir a l’article 6.4 una menció en relació als habitatges turístics vacacionals, que ha de dir: “No es 
poden adherir al programa ITR els habitatges turístics vacacionals.” 
 
5. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera següent: 
 
“Disposició final 
 
Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2023 i ha de ser vigent fins que es modifiqui o es 
derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.” 
 
6. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i audiència de les 
persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que 
han de ser resolts per la corporació. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple.>> 
 
El Sr. Rocha explica que s’ha augmentat un 8,8 % el concepte de tractament i eliminació de residus, 
però, com que també s’han modificat les bonificacions i se’ls han augment als habitatges, les famílies 
no sofriran cap increment del cost, seguiran pagant el mateix. L’augment va dirigit a les activitats i, 
sobretot, als habitatges de lloguer turístic. 
 
Diu que tot ve donat per l’augment de salaris en el nou Conveni de treballadors del sector i per la nova 
taxa de l’Estat. 
 
UIA manifesta que hi està a favor. 
 
El PP comenta que s’abstindrà. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 11 vots a favor (PSOE, PI i UIA) i 1 abstenció (PP): 
 
1. Modificar l’article 5.1, en l’apartat “centres comercials”, de la manera següent: 
 
- On diu: “centres comercials – Fins a 100 m2” 
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- Ha de dir: “centres comercials – Fins a 200 m2” 
 
2. Modificar l’article 5.1 pel que fa a les quotes en concepte de “Tractament i eliminació” que han 
d’augmentar un 8,8 i ha de quedar redactat de la manera següent: 
 
 Recollida, 

transformació 
i transport (€) 

Tractament i 
eliminació (€) 

Total de la 
tarifa anual (€) 

Nucli urbà    
a) Habitatge* 148,80 98,90 247,70 
*s’entén per habitatge el destinat a domicili de caràcter familiar i els allotjaments que no 
excedeixen de les deu places. 
b) Hotels, motels, hotels 
apartament (per plaça)* 

48,98 32,32 81,30 

*s’entén per allotjaments aquells locals de convivència col·lectiva no familiar, entre les 
quals s’inclouen hotels, pensions, residències, centres hospitalaris, col·legis i altres centres 
de naturalesa anàloga, sempre que excedeixin de les deu places. 
c) Restaurants i cafeteries 761,84 503,06 1.264,90 
d) Bars 408,72 269,89 678,61 
e) Resta de locals comercials 266,04 175,68 441,72 
f) Centres comercials:    
- Fins a 200 m2 199,62 131,82 331,44 
- De 201 a 400 m2 397,86 262,75 660,61 
- De 401 a 600 m2 608,29 401,67 1.009,96 
- Més de 600 m2 761,84 503,06 1.264,90 
g) Indústries i tallers:    
- Fins a 200 m2 397,86 262,75 660,61 
- De 201 a 400 m2 408,72 269,89 678,61 
- De 401 a 600 m2 608,29 401,67 1.009,96 
- Més de 600 m2 761,84 503,06 1.264,90 
h) Altres edificacions 143,92 87,20 231,12 
i) Despatxos professionals 199,62 131,82 331,44 
j) Carnisseries, peixateries i 
similars 

131,82 331,44 320,78 

k) Supermercats i similars 761,84 503,06 1.264,90 
l) Petits comerços alimentaris 199,62 131,82 331,44 
m) Hostaleria especial 
(càmpings, residències per a 
escolars, etc.) 

24,50 16,18 40,68 

n) Per lloc d’amarratge (port 
esportiu): 

   

-Fins a 7 m 12,02 8,03 20,05 
-De 7,1 a 12 m 19,25 12,84 32,09 
-De més de 12 m 28,87 19,26 48,13 
o) Parades de mercat 397,86 262,80 660,66 
p) Paradetes per les festes (per 
dia) 

2,09 1,38 3,47 

    
Disseminats    
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a) Habitatge rústic 138,13 91,20 229,33 
b) Hotels apartament, cases 
d’agroturisme i turisme rural, 
per plaça 

21,79 14,34 36,13 

c) Restaurants i anàlegs 697,85 460,81 1.158,66 
d) Bars 378,52 249,97 628,49 
 
3. Modificar l’article 6.4, “Exempcions i bonificacions”, que ha de quedar redactat de la manera 
següent:  
 
 Bonificació ITR 
Nucli urbà  
- Habitatge 29,6 % 
- Hotels, motels i hotels apartament 30 % 
- Restaurants i cafeteries 30 % 
- Bars 30 % 
- Resta de locals comercials 35 % 
- Centres comercials 35 % 
- Indústries i tallers 19 % 
- Altres edificacions 19 % 
- Despatxos professionals 35 % 
- Carnisseries, peixateries i similars 35 % 
- Supermercats i similars 30 % 
- Petits comerços alimentaris 40 % 
- Hostaleria especial 30 % 
- Lloc d’amarratge (port esportiu) 19 % 
- Parades de mercat 0,0 % 
- Paradetes per les festes (per dia) 15 % 
  
Disseminats  
- Habitatge rústic 27 % 
- Hotels apartament, cases d’agroturisme i turisme rural 25 % 
- Restaurants i anàlegs 25 % 
- Bars 25 % 
 
4. Afegir a l’article 6.4 una menció en relació als habitatges turístics vacacionals, que ha de dir: “No es 
poden adherir al programa ITR els habitatges turístics vacacionals.” 
 
5. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera següent: 
 
<<Disposició final 
 
Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2023 i ha de ser vigent fins que es modifiqui o es 
derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.>> 
 
6. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i audiència de les 
persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de 
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l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que 
han de ser resolts per la corporació. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
 
6. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 9, reguladora de la taxa per 
retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública 
 
El regidor d’Hisenda, Sr. Rocha, explica que l’únic canvi consisteix en especificar allò que s’entén per 
horari nocturn i per dia festiu.  
 
Ningú té res a dir. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 12 vots a favor (PSOE, PI, UIA i PP): 
 
1. Afegir un primer paràgraf a l’article 5 “Tarifes”,  que ha de quedar redactat de la següent manera 
 
<<Article 5è. Tarifes 
 
A l’efecte d’aplicació de les tarifes corresponents, es considera el següent: 
 
- servei nocturn: el realitzat de les 19 h a les 8 h.  
- servei festiu: el realitzat en dissabte, diumenge o festa oficial nacional, autonòmica o local. 
 
[…]>> 
 
2. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera següent: 
 
<<Disposició final 
 
Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2023 i ha de ser vigent fins que es modifiqui o es 
derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.>> 
 
3. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i audiència de les 
persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que 
han de ser resolts per la corporació. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
 
7. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 12, reguladora de la taxa per 
expedició de documents administratius. 
 
Es llegeix la proposta, que diu el següent:  
 
<<1. Afegir un punt a l’article 7.2, que ha de dir: 
  
“- Per projectes de canvi d’ús: 90,00 €.”  
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2. Afegir, al punt d’expedició de la targeta ciutadana de l’article 7.5, l’expedició de la targeta ACIRE, 
que ha de dir: 
 
“- Per expedició de la targeta ciutadana o targeta ACIRE, per cada targeta 10 €” 
 
3. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera següent: 
 
“Disposició final 
 
Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2023 i ha de ser vigent fins que es modifiqui o es 
derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.” 
 
4. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i audiència de les 
persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que 
han de ser resolts per la corporació. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple.>> 
 
Es comenta que actualment s’està exigint la taxa per expedició de targetes ACIRE amb un concepte 
genèric que figura a l’Ordenança i que estipula l’import de 18 euros. El que es proposa aquí és establir 
una taxa específica per a aquest concepte, amb un import de 10 euros, però també és una manera de 
posar en debat si es vol cobrar o no aquesta taxa. 
 
Tots els regidors estan d’acord en què el cost d’expedició de la targeta ACIRE sigui “0”. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 12 vots a favor (PSOE, PI, UIA i PP): 
 
1. Afegir un punt a l’article 7.2, que ha de dir:  
 
<<- Per projectes de canvi d’ús: 90,00 €.>> 
 
2. Afegir, al punt d’expedició de la targeta ciutadana de l’article 7.5, l’expedició de la targeta ACIRE, 
que ha de dir: 
 
<<- Per expedició de la targeta ciutadana o targeta ACIRE, per cada targeta 0 €.>> 
 
3. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera següent: 
 
<<Disposició final 
 
Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2023 i ha de ser vigent fins que es modifiqui o es 
derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.>> 
 
4. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i audiència de les 
persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de 
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l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que 
han de ser resolts per la corporació. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
 
8. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 15, reguladora de la taxa per 
entrada de vehicles per les voreres i les reserves d’estacionament de la via pública per aparcament 
exclusiu 
 
El regidor d’Hisenda, Sr. Rocha, explica que, a petició del cap de policia, es fa una triple distinció dels 
guals que actualment es regulaven. També es tendrà en compte, quan sigui necessari, fer ús de la part 
confrontant per entrar i sortir amb facilitat. 
 
UIA manifesta que hi està d’acord. 
 
El portaveu del PP, Sr. Lliteras, demana si s’ha de posar retxa groga discontínua davant els guals, 
perquè, si és contínua, en principi no es pot travessar. 
 
El batle diu que ara ja es fa així, però les que ja estan pintades s’aniran modificant a mida que es 
repintin. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 12 vots a favor (PSOE, PI, UIA i PP): 
 
1. Modificar l’article 6.1, “Quota tributària”, de la manera següent: 
 
- On diu: 
 
<<6.1. Gual permanent  
- Gual permanent, per m lineal: 39,00 euros  
- Placa de gual: 11,80 euros  
Quan l’autorització de l’entrada de vehicles sigui per un immoble que té d’una a cinc places 
d’aparcament es pagarà el 100 % de l’import total; quan tengui de sis a quinze places pagarà el 150 % 
de l’import total; i quan tengui més de 15 places, pagarà el 200 % de l’import total.>> 
 
- Ha de dir:  
 
<<6.1. Guals  
 
a) - Gual d’ús permanent, per m lineal: 39,00 euros (anual) 
    - Placa de gual permanent: 11,80 euros  
Quan l’autorització de l’entrada de vehicles sigui per un immoble que té d’una a cinc places 
d’aparcament es pagarà el 100 % de l’import total; quan tengui de sis a quinze places pagarà el 150 % 
de l’import total; i quan tengui més de 15 places, pagarà el 200 % de l’import total.  
 
b) - Gual d’accés de vehicles a través de les voreres sense reserva d’espai, per m lineal: 0 euros. 
    - Placa de gual d’accés: 11,80 euros (anual) 
 
c) - Gual d’ús temporal o provisional, per m lineal: 20,00 euros (anual) 
    - Placa de gual temporal: 11,80 euros 
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Si el gual requereix d’una part confrontant per poder facilitar l’entrada i sortida del garatge, només s’ha 
de liquidar aquesta part si l’espai que se li concedeix és superior al concedit davant la porta del garatge 
de l’immoble.>> 
 
2. Modificar l’article 6.3 de la manera següent: 
 
- On diu: 
 
<<6.3 Reserva privada d’estacionament lligada a gual permanent: 
 
- Reserva privada d’estacionament lligada a gual permanent en vies de 1a categoria: 39,00 € per metre 
lineal i 1,25 € per m2  
- Reserva privada d’estacionament lligada a gual permanent en vies de 2a categoria: 39,00 € per metre 
lineal i 0,64 € per m2 
- Reserva privada d’estacionament lligada a gual permanent en vies de 3a categoria: 39,00 € per metre 
lineal i 0,38 € per m2 
- Placa de reserva privada d’estacionament lligada a gual permanent: 11,80 €>> 
 
- Ha de dir: 
 
<<6.3 Reserva privada d’estacionament lligada a gual permanent (preu anual): 
 
- Reserva privada d’estacionament lligada a gual permanent en vies de 1a categoria: 39,00 € per metre 
lineal i 1,25 € per m2  
- Reserva privada d’estacionament lligada a gual permanent en vies de 2a categoria: 39,00 € per metre 
lineal i 0,64 € per m2 
- Reserva privada d’estacionament lligada a gual permanent en vies de 3a categoria: 39,00 € per metre 
lineal i 0,38 € per m2 
- Placa de reserva privada d’estacionament lligada a gual permanent: 11,80 €>> 
 
3. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera següent: 
 
<<Disposició final 
 
Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2023 i ha de ser vigent fins que es modifiqui o es 
derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.>> 
 
4. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i audiència de les 
persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que 
han de ser resolts per la corporació. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
 
9. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 18, reguladora de la taxa per 
l’ocupació de la via pública amb mercaderies, maquinàries, materials de la construcció i altres 
instal·lacions anàlogues 
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Es llegeix la proposta, que diu el següent:  
 
<<Acords: 
 
1. Modificar l’article 6, “Tancament de la via pública”, de la manera següent: 
 
- On diu: 
 
“6.2. Tancament de la via pública  
 
Aquest apartat s’aplica per utilització de la via pública quan sigui necessari el tancament a la circulació 
de vehicles o vianants i, si cal, fer una nova regulació del trànsit per tal d’evitar conflictes innecessaris.  
 
La taxa serà per dies i/o per hores i s’adequarà a la categoria de la via ocupada segons l’annex d’aquesta 
Ordenança.  
 
S’estableix una tarifa mínima per a cada tancament de la via, tal com es detalla en els apartats següents:  
 
a) Mínim per tancament fins a 3 hores:  
- Vies de 1a categoria: 90,08 €  
- Vies de 2a categoria: 51,69 €  
- Vies de 3a categoria: 38,86 €  
b) Mínim per tancament de més de 3 hores:  
- Vies de 1a categoria: 112,61 €  
- Vies de 2a categoria: 74,00 €  
- Vies de 3a categoria: 56,30 €  
(* Vegeu la relació annexa de carrers segons la categoria.)  
 
En cas que el tancament de la via tengui una durada inferior a una hora, es calcularà proporcionalment a 
la tarifa establerta fins a tres hores.  
 
SENYALITZACIÓ VERTICAL  
 
Prèviament a l’atorgament de la llicència, s’ha d’exigir la constitució d’un dipòsit o aval de 50 € per 
poder garantir la reposició de l’estat originari dels senyals verticals. Aquesta garantia serà cancel·lada 
quan es revoqui o s’extingeixi la llicència, i després de comprovar que l’estat sobre el qual es va 
constituir l’ús es correspon amb l’anterior al seu atorgament.  
 
Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti aparellada la destrucció o deteriorament del 
domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa a que hagués lloc, estarà 
obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i al 
dipòsit previ del seu import.  
 
Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament entitat serà indemnitzat en quantia igual al valor dels béns 
destruïts o l’import del deteriorament dels danyats.  
 
No es podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegrament a què es refereix el 
present apartat” 
 
- Ha de dir:  
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“6.2. Tancament de la via pública  
 
Aquest apartat s’aplica per utilització de la via pública quan sigui necessari el tancament a la circulació 
de vehicles o vianants i, si cal, fer una nova regulació del trànsit per tal d’evitar conflictes innecessaris.  
 
La taxa serà per dies i/o per hores i s’adequarà a la categoria de la via ocupada segons l’annex d’aquesta 
Ordenança.  
 
S’estableix una tarifa mínima per a cada tancament de la via, tal com es detalla en els apartats següents: 
 
a) Mínim per tancament fins a 3 hores  
- Vies de 1a categoria: 90,08 €  
- Vies de 2a categoria: 51,69 €  
- Vies de 3a categoria: 38,86 €  
b) Mínim per tancament de 3 a 5 hores 
- Vies de 1a categoria: 101,35 €  
- Vies de 2a categoria: 62,84 €  
- Vies de 3a categoria: 47,58 €  
c) Mínim per tancament de més de 5 hores  
- Vies de 1a categoria: 112,61 €  
- Vies de 2a categoria: 74,00 €  
- Vies de 3a categoria: 56,30 €  
(* Vegeu la relació annexa de carrers segons la categoria.)  
En cas que el tancament de la via tengui una durada inferior a una hora, es calcularà proporcionalment a 
la tarifa establerta fins a tres hores.  
d) Senyalització vertical  
En el cas que sigui necessari tancar la via pública amb senyalització vertical, la persona interessada ha 
de sol·licitar permís i, també, pot optar per llogar aquesta senyalització a l’Ajuntament. 
 
Amb la sol·licitud s’ha de dipositar una fiança i, si s’escau, abonar el lloguer dels senyals, segons el 
detall següent: 
 
- Lloguer: 1,75 €/senyal/dia 
- Fiança: 50 € 
 
En el cas del lloguer dels senyals, si s’excedeix el termini sol·licitat s’haurà  d’abonar el lloguer 
estipulat pels dies d’excés.   
 
Per altra part, la fiança, que garanteix la reposició de l’estat originari dels senyals verticals, s’ha de 
cancel·lar quan es revoqui o s’extingeixi la llicència i després de comprovar que es retornen en el 
mateix estat que es varen deixar.” 
 
2. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera següent: 
 
“Disposició final 
 
Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2023 i ha de ser vigent fins que es modifiqui o es 
derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
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text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.” 
 
3. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i audiència de les 
persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que 
han de ser resolts per la corporació. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple.>> 
 
El Sr. Rocha explica que, d’una banda, s’afegeix un tram horari a l’article 6.2; i. d’una altra banda, 
s’estableix una nova redacció de la senyalització vertical i s’afegeix el lloguer dels senyals que se 
sol·licitin, a més de l’establiment de la fiança. 
 
UIA manifesta que hi està a favor. 
 
El PP reitera la seva petició perquè els senyals que indiquen tancament de la via es col·loquin on es 
puguin veure bé abans d’arribar on està tancat i no tenir marge de moviment. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 12 vots a favor (PSOE, PI, UIA i PP): 
 
1. Modificar l’article 6, “Tancament de la via pública”, de la manera següent: 
 
- On diu: 
 
<<6.2. Tancament de la via pública  
 
Aquest apartat s’aplica per utilització de la via pública quan sigui necessari el tancament a la circulació 
de vehicles o vianants i, si cal, fer una nova regulació del trànsit per tal d’evitar conflictes innecessaris.  
 
La taxa serà per dies i/o per hores i s’adequarà a la categoria de la via ocupada segons l’annex d’aquesta 
Ordenança.  
 
S’estableix una tarifa mínima per a cada tancament de la via, tal com es detalla en els apartats següents:  
 
a) Mínim per tancament fins a 3 hores:  
- Vies de 1a categoria: 90,08 €  
- Vies de 2a categoria: 51,69 €  
- Vies de 3a categoria: 38,86 €  
b) Mínim per tancament de més de 3 hores:  
- Vies de 1a categoria: 112,61 €  
- Vies de 2a categoria: 74,00 €  
- Vies de 3a categoria: 56,30 €  
(* Vegeu la relació annexa de carrers segons la categoria.)  
 
En cas que el tancament de la via tengui una durada inferior a una hora, es calcularà proporcionalment a 
la tarifa establerta fins a tres hores.  
 
SENYALITZACIÓ VERTICAL  
 
Prèviament a l’atorgament de la llicència, s’ha d’exigir la constitució d’un dipòsit o aval de 50 € per 
poder garantir la reposició de l’estat originari dels senyals verticals. Aquesta garantia serà cancel·lada 
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quan es revoqui o s’extingeixi la llicència, i després de comprovar que l’estat sobre el qual es va 
constituir l’ús es correspon amb l’anterior al seu atorgament.  
 
Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti aparellada la destrucció o deteriorament del 
domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa a que hagués lloc, estarà 
obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i al 
dipòsit previ del seu import.  
 
Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament entitat serà indemnitzat en quantia igual al valor dels béns 
destruïts o l’import del deteriorament dels danyats.  
 
No es podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegrament a què es refereix el 
present apartat.>> 
 
- Ha de dir:  
 
<<6.2. Tancament de la via pública  
 
Aquest apartat s’aplica per utilització de la via pública quan sigui necessari el tancament a la circulació 
de vehicles o vianants i, si cal, fer una nova regulació del trànsit per tal d’evitar conflictes innecessaris.  
 
La taxa serà per dies i/o per hores i s’adequarà a la categoria de la via ocupada segons l’annex d’aquesta 
Ordenança.  
 
S’estableix una tarifa mínima per a cada tancament de la via, tal com es detalla en els apartats següents: 
 
a) Mínim per tancament fins a 3 hores  
- Vies de 1a categoria: 90,08 €  
- Vies de 2a categoria: 51,69 €  
- Vies de 3a categoria: 38,86 €  
b) Mínim per tancament de 3 a 5 hores 
- Vies de 1a categoria: 101,35 €  
- Vies de 2a categoria: 62,84 €  
- Vies de 3a categoria: 47,58 €  
c) Mínim per tancament de més de 5 hores  
- Vies de 1a categoria: 112,61 €  
- Vies de 2a categoria: 74,00 €  
- Vies de 3a categoria: 56,30 €  
(* Vegeu la relació annexa de carrers segons la categoria.)  
En cas que el tancament de la via tengui una durada inferior a una hora, es calcularà proporcionalment a 
la tarifa establerta fins a tres hores.  
d) Senyalització vertical  
En el cas que sigui necessari tancar la via pública amb senyalització vertical, la persona interessada ha 
de sol·licitar permís i, també, pot optar per llogar aquesta senyalització a l’Ajuntament. 
 
Amb la sol·licitud s’ha de dipositar una fiança i, si s’escau, abonar el lloguer dels senyals, segons el 
detall següent: 
 
- Lloguer: 1,75 €/senyal/dia 
- Fiança: 50 € 
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En el cas del lloguer dels senyals, si s’excedeix el termini sol·licitat s’haurà  d’abonar el lloguer 
estipulat pels dies d’excés.   
 
Per altra part, la fiança, que garanteix la reposició de l’estat originari dels senyals verticals, s’ha de 
cancel·lar quan es revoqui o s’extingeixi la llicència i després de comprovar que es retornen en el 
mateix estat que es varen deixar.>> 
 
2. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera següent: 
 
<<Disposició final 
 
Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2023 i ha de ser vigent fins que es modifiqui o es 
derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.>> 
 
3. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i audiència de les 
persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que 
han de ser resolts per la corporació. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
 
10. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 21, reguladora de la taxa per 
subministrament municipal d’aigua 
 
El Sr. Rocha explica les modificacions propostes arran de l’informe del tècnic municipal, que pretenen 
establir unes condicions extraordinàries en cas de situacions de sequera. La situació d’alerta s’ha de 
declarar per l’organisme de l’Administració hidràulica competent en la matèria. Es preveu com una 
possibilitat si es dona el cas de sequera. No és una imposició automàtica. 
 
Tots els reunits hi estan a favor. 
 
A continuació, els reunits acorden, per 12 vots a favor (PSOE, PI, UIA i PP): 
 
1. Afegir un punt 2) a l’article 6, de “Quota tributària”, que ha de quedar redactat de la manera següent:  
 
<<2. En situacions de sequera (prealerta, alerta o emergència) declarades per l’Administració hidràulica, 
la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Artà podrà acordar aplicar un increment percentual dels m3 
consumits d’aigua segons els tipus d’usuaris d’acord amb la següent taula:  
 
Situació de sequera Habitatges i comerços Indústria, bars, restaurants, sales 

de festa i ball o similars i hotels 
Prealerta 8 % 12 % 
Alerta 20 % 20 % 
Emergència 32 % 50 % 
>> 
 
2. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera següent: 
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<<Disposició final 
 
Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2023 i ha de ser vigent fins que es modifiqui o es 
derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.>> 
 
3. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i audiència de les 
persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que 
han de ser resolts per la corporació. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
 
11. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 23, reguladora de la taxa per 
serveis culturals, turístics i de publicitat 
 
El Sr. Rocha comenta que enguany s’han de modificar el Reglament i les bases que regulen l’ús del 
Viver d’Empreses. Diu que es proposen dos trams: empreses de 0 a 3 anys de vida i empreses de més de 
3 anys. Per a les empreses de més de 3 anys s’augmenta un 15 % el cost del lloguer dels despatxos. Per 
a les noves, es manté igual. També es proposa modificar les bonificacions per a l’ús dels espais 
municipals i deixar amb un 100 % de bonificació per als centres escolars i, per a la resta, una 
bonificació del 50 %. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 12 vots a favor (PSOE, PI, UIA i PP): 
 
1. Modificar l’article 4.5, sobre les bases i tarifes, de manera que: 
 
- On diu: 
 
<<4.5. Ús d’altres locals de titularitat municipal: 
 
- Ús de despatxos de l’edifici municipal Ses Escoles: 
• Despatxos fins a 12  m2: 100 €/mes 
• Despatxos de més de 12 m2 fins a 17 m2: 150 €/mes 
• Despatxos de més de 17 m2 fins a 25 m2: 200 €/mes 
• Despatxos de més de 25 m2: 300 €/mes 
• Ús de les sales d’assaig: 3,00 €/hora 
 
- Ús d’altres locals públics fins a 25 m2 (excepte en el cas d’actes socials): 15,00 €/hora; 60,00 €/dia 
(fins a 4 hores es cobra per hora) 
 
- Ús d’altres locals públics de més de 25 m2 (excepte en el cas d’actes socials): 25,00€/hora; 
100,00 €/dia (fins a 4 hores es cobra per hora).>> 
 
- Ha de dir: 
 
<<4.5. Ús d’altres locals de titularitat municipal 
 



 26

-  Ús de despatxos de l’edifici municipal Ses Escoles: 
 

Preu per a 
empreses de nova 
creació (0 a 3 
anys) 

Preu per a 
empreses 
consolidades (més 
de 3 anys) 

Despatxos fins a 12 m2 100 €/mes 115 €/mes 
Despatxos de més de 12 m2 fins a 17 m2 150 €/mes 172,5 €/mes 
Despatxos de més de 17 m2 fins a 25 m2 200 €/mes 230 €/mes 
Despatxos de més de 25 m2 300 €/mes 345 €/mes 
Espai de cotreball 45 €/mes 60 €/mes 

 
- Ús de les sales d’assaig: 3,00 €/hora. 
 
- Ús d’altres locals públics fins a 25 m2 (excepte en el cas d’actes socials): 15,00 €/hora; 60,00 €/dia 
(fins a 4 hores es cobra per hora) 
 
- Ús d’altres locals públics de més de 25 m2 (excepte en el cas d’actes socials): 25,00€/hora; 
100,00 €/dia (fins a 4 hores es cobra per hora).>> 
 
2. Modificar l’article 5, “Bonificacions i fiances”, en els seus apartats 1.a), 2.a) i 3, que ha de quedar 
redactat de la manera següent: 
 
<<1. Cases de Betlem 
 
a) Bonificacions 
 
- Bonificació del 50 % per a totes les persones empadronades a Artà. 
- Bonificació del 50 % per a les ONG, les associacions inscrites en el Registre d’Entitats Ciutadanes 
d’Artà i els centres esportius del municipi. 
- Bonificació del 100 % per als centres escolars del municipi. 
[…] 
 
2. Locals de titularitat municipal 
 
a) Bonificacions 
 
- Bonificació del 50 % per a les ONG, les associacions inscrites en el Registre d’Entitats Ciutadanes 
d’Artà i els centres esportius del municipi. 
- Bonificació del 100 % per als centres escolars del municipi. 
[…] 
 
3. Entrades altres espais públics culturals gestionats per l’Ajuntament 
 
- Bonificació del 50 % per a les ONG, les associacions inscrites en el Registre d’Entitats Ciutadanes 
d’Artà i els centres esportius del municipi. 
- Bonificació del 100 % per als centres escolars del municipi. 
[…]>> 
 
3. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera següent: 
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<<Disposició final 
 
Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2023 i ha de ser vigent fins que es modifiqui o es 
derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.>> 
 
4. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i audiència de les 
persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que 
han de ser resolts per la corporació. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
 
12. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 25, reguladora de la taxa pels 
serveis esportius 
 
El regidor d’Hisenda, Sr. Rocha, explica que s’actualitzen els preus a causa de l’augment del cost dels 
subministraments, matèries primeres, energia, sous, etc. També s’inclou l’equiparació de les famílies 
monoparentals com a famílies nombroses i s’inclou el CEIP Na Caragol. 
 
Tots els reunits hi estan d’acord. 
 
A continuació, els reunits acorden, per 12 vots a favor (PSOE, PI, UIA i PP):  
 
1. Modificar l’article 2, sobre el fet imposable, i afegir el CEIP na Caragol en l’enumeració dels recintes 
esportius, de manera que: 
 
- On diu: 
 
<<Article 2. Fet imposable  
 
El fet imposable ve determinat per la utilització de les instal·lacions o serveis existents en els recintes 
esportius, com ara els abonaments al Poliesportiu, Piscina, Camp de Futbol, etc.>> 
 
- Ha de dir: 
 
<<Article 2. Fet imposable  
 
El fet imposable ve determinat per la utilització de les instal·lacions o serveis existents en els recintes 
esportius, com ara els abonaments al Poliesportiu, Piscina, Camp de Futbol, CEIP Na Caragol, etc.>> 
 
2. Modificar l’article 4, del Poliesportiu, de manera que: 
 
- On diu:  
 
<<Article 4. Quota tributària  
 
La quota tributària es determinarà aplicant les tarifes següents.  
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4.1. Activitats hípiques  
- Individual (mensual): 26,29 €  
- Grup (mensual): 15,77 €  
- Lloguer de la quadra (mensual): 315,48 €  
 
4.2. Poliesportiu  
- Pista de tennis amb llum, una hora: 8,50 €  
- Pista de tennis sense llum, una hora: 6,50 €  
- Pista del Poliesportiu coberta sense llum, una hora: 37,66 €  
- Pista del Poliesportiu coberta amb llum, una hora: 62,72 €  
- 1/3 de pista del Poliesportiu sense llum, una hora: 12,67 €  
- 1/3 de pista del Poliesportiu amb llum, una hora: 22,58 €  
- Sala polivalent, per hora: 12,92 €  
- Gimnàs, per persona i hora: 3,88 €  
- Gimnàs sencer, per hora: 63,63 €  
- Pista del segon pavelló sense llum, una hora: 26,29 €  
- Pista del segon pavelló amb llum, una hora: 42,85 €. 
 
4.3. Pista de pàdel  
a) Matrícula:  42,06 €  
b) Soci  
- Pista de pàdel amb llum, una hora: 12,61 €  
- Pista de pàdel sense llum, una hora:  9,46 €  
c) No soci  
- Pista de pàdel amb llum, una hora: 15,77 €  
- Pista de pàdel sense llum, una hora: 12,62 €  
 
4.4. Camp de Futbol Ses Pesqueres  
- Camp de gespa amb llum, per hora: 155,08 €  
- Camp de gespa sense llum, per hora: 90,48 €  
- Camp de futbol 7 amb llum, per hora:  77,55 €  
- Camp de futbol 7 sense llum, per hora: 46,52 €  
- Instal·lació completa, per dia: 777,57 €  
 
4.5. Poliesportiu de la Colònia de Sant Pere  
- Pista amb llum i vestidors, per hora:15,05 €  
- Pista sense llum i vestidors, per hora: 6,47 €  
- Pista amb llum i sense vestidors, per hora: 10,02 €  
- Pista sense llum i sense vestidors, per hora: 6,47 €  
- Sala Polivalent, per hora: 7,73 €  
 
4.6. Piscina Municipal  
 
CURSETS SOCIALS  
Matrícula 54,91 € anuals 63,91 € al mes (3 classes setmanals)  
 
ADULTS  
Matrícula 54,91 € anuals 63,91 € al mes (2 classes setmanals)  
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NADONS (preescolar fins a 6 anys)  
Matrícula 54,91 € anuals 63,91 € al mes (3 classes setmanals)  
 
ESCOLA FEDERACIÓ  
56,80 € al mes (5 classes setmanals d’1 h i mitja)  
 
SOCIS DE LA PISCINA  
Quota individual anual 147,08 € anuals. Entrada gratuïta per nedar lliure  
 
Cursets de natació:  
Matrícula: 45,69 € anual  
55,51 € mensuals (3 classes setmanals anuals)  
 
FAMÍLIA (socis, mínim 3)  
147,08 € anual cap de família  
84,30 € anual, el 2on i 3er membre, cada un.  
50 %, 4t membre i següents- 
Els fills menors de 3 anys no pagaran  
 
Cursets de natació per a familiars de primer grau de socis ( 3 o més persones)  
Matrícula 36,68 € anuals  
45,69 € mensuals (3 classes mensuals)  
 
Curset per a un o dos membres  
S’aplica la tarifa de socis individuals  
 
Bany lliure  
 
4,07 € el bany per un dia  
Sempre hi haurà un carrer a disposició de socis i passants. Bany lliure a partir de les 16 hores, de dilluns 
a divendres, durant els mesos de juliol i agost; dissabte i diumenge a partir de les 17 h.  
1,40 € per a nins i nines (menors de 14 anys)  
2,23 € per a majors de 14  
Bany lliure, abonament de 10 entrades 35,31 €  
Abonament mensual 28,67 €  
Abonament trimestral 64,54 €  
Abonament de mig any de bany lliure 84,21 €>> 
 
- Ha de dir: 
 
<<Article 4. Quota tributària  
 
La quota tributària es determinarà aplicant les tarifes següents.  
 
4.1. Activitats hípiques  
- Individual (mensual): 26,29 €  
- Grup (mensual): 15,77 €  
- Lloguer de la quadra (mensual): 315,48 € 
4.2. Poliesportiu  
- Pista de tennis amb llum, una hora: 11,05 €  
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- Pista de tennis sense llum, una hora: 6,50 €  
- Pista del Poliesportiu coberta sense llum, una hora: 37,66 €  
- Pista del Poliesportiu coberta amb llum, una hora: 81,50 €  
- 1/3 de pista del Poliesportiu sense llum, una hora: 12,67 €  
- 1/3 de pista del Poliesportiu amb llum, una hora:  29,35 €  
- Sala polivalent, per hora: 12,92 €  
- Gimnàs, per persona i hora: 3,88 €  
- Gimnàs sencer, per hora: 63,63 €  
- Pista del segon pavelló sense llum, una hora: 26,29 €  
- Pista del segon pavelló amb llum, una hora: 55,70 €  
- Pista descoberta amb llum, per hora: 13,03 €  
- Pista descoberta sense llum, per hora: 6,47 € 
 
4.3. Pista de pàdel  
a) Matrícula: 49.71 €  
b) Soci  
- Pista de pàdel amb llum, una hora: 19,37 €  
- Pista de pàdel sense llum, una hora: 12,30 €  
c) No soci  
- Pista de pàdel amb llum, una hora: 24,23 €  
- Pista de pàdel sense llum, una hora: 14,92 €  
 
4.4. Camp de Futbol Ses Pesqueres  
 
- Camp de gespa amb llum, per hora: 201,60 €  
- Camp de gespa sense llum, per hora: 90,48 €  
- Camp de futbol 7 amb llum, per hora: 100,82 €  
- Camp de futbol 7 sense llum, per hora: 46,52 €  
- Instal·lació completa, per dia: 777,57 €  
 
4.5. Poliesportiu de la Colònia de Sant Pere  
 
- Pista amb llum i vestidors, per hora: 19,56 €  
- Pista sense llum i vestidors, per hora: 6,47 €  
- Pista amb llum i sense vestidors, per hora: 13,03 €  
- Pista sense llum i sense vestidors, per hora: 6,47 €  
- Sala Polivalent, per hora: 7,73 €  
 
4.6. Piscina Municipal  
 
CURSETS SOCIALS  
Matrícula 60,40 € anuals 70,30 € al mes (3 classes setmanals)  
 
ADULTS  
Matrícula 60,40 € anuals 70,30 € al mes (2 classes setmanals)  
 
NADONS (preescolar fins a 6 anys)  
Matrícula 60,40 € anuals 70,30 € al mes (3 classes setmanals)  
 
ESCOLA FEDERACIÓ  
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62,48 € al mes (5 classes setmanals d’1 h i mitja)  
 
SOCIS DE LA PISCINA  
Quota individual anual 161,79 € anuals. Entrada gratuïta per nedar lliure  
 
Cursets de natació:  
Matrícula: 50,27 € anual  
61,06 € mensuals (3 classes setmanals anuals)  
 
FAMÍLIA (socis, mínim 3)  
161,79 € anual cap de família  
92,73 € anual, el 2on i 3er membre, cada un.  
50 %, 4t membre i següents 
Els fills menors de 3 anys no pagaran  
 
Cursets de natació per a familiars de primer grau de socis ( 3 o més persones)  
Matrícula 40,35 € anuals  
50,26 € mensuals (3 classes mensuals)  
 
Curset per a un o dos membres  
S’aplica la tarifa de socis individuals  
 
Bany lliure  
4,48 € el bany per un dia  
Sempre hi haurà un carrer a disposició de socis i passants. Bany lliure a partir de les 16 hores, de dilluns 
a divendres, durant els mesos de juliol i agost; dissabte i diumenge a partir de les 17 h.  
1,54 € per a nins i nines (menors de 14 anys)  
2,45 € per a majors de 14  
Bany lliure, abonament de 10 entrades 38,84 €  
Abonament mensual 31,54 €  
Abonament trimestral 70,99 €  
Abonament de mig any de bany lliure 92,63 €>> 
 
3. Modificar la redacció de l’article 5.1, bonificacions generals, que ha de quedar redactat de la manera 
següent: 
 
<<5.1. Generals  
Les persones empadronades a Artà han de gaudir de les bonificacions següents:  
- Per famílies nombroses de tres fills, un 20 %  
- Per famílies nombroses de quatre fills, un 25 %  
- Per famílies nombroses de cinc fills o més, un 30 %  
- Per famílies monoparentals, 20% 
- Per persones amb diversitat funcional (33 %), un 20 %  
L’atorgament d’aquestes bonificacions requereix la presentació de la documentació acreditativa.>> 
 
4. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera següent: 
 
<<Disposició final 
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Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2023 i ha de ser vigent fins que es modifiqui o es 
derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.>> 
 
5. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i audiència de les 
persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que 
han de ser resolts per la corporació. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
 
13. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 29, reguladora de la taxa per la 
prestació de serveis assistencials 
 
Es proposa una adequació dels ingressos mínims familiars, que en els darrers anys han augmentat. I 
també es proposa augmentar 1 euro el menjar a domicili. L’apartat que fa referència al programa “pipí 
stop” s’elimina, perquè ja no es du a terme. 
 
UIA manifesta que no té res a dir. 
 
El PP s’abstindrà per la puja del menjador de 6 a 7 euros. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 11 vots a favor (PSOE, PI i UIA) i 1 abstenció (PP): 
 
1. Modificar l’article 3.1 del Servei d’ajuda a domicili, de manera que: 
 
- On diu: 
 
<<3.1. Servei d’Ajuda a Domicili (SAD)  
 
a) Ingressos mensuals per unitat familiar inferiors o iguals a 325 €  
 
Les persones amb ingressos inferiors o iguals a 325 € no han de pagar.  
 
b) Ingressos mensuals per unitat familiar entre 326 € i 745 €  
 
Si els ingressos personals són entre 326 € i 745 €, el preu del servei és de 6 €.  
 
c) Ingressos mensuals per unitat familiar iguals o superiors a 746 €  
 
Si els ingressos personals són iguals o superiors a 746 €, el preu del servei és de 10 €.A>> 
 
- Ha de dir: 
 
<<3.1. Servei d’Ajuda a Domicili (SAD)  
 
a) Ingressos mensuals per unitat familiar inferiors o iguals a 499 €  
 
Per a les persones amb ingressos inferiors o iguals a 499 €, el preu del servei és 0 €.  
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b) Ingressos mensuals per unitat familiar entre 500 € i 800 €  
 
Si els ingressos personals són entre 500 € i 800 €, el preu del servei és de 4,5 €.  
 
c) Ingressos mensuals per unitat familiar entre 801 € i 1.050€ 
 
Si els ingressos personals són entre 801 € i 1.050 €, el preu del servei és de 6 €.  
 
d) Ingressos mensuals per unitat familiar superiors a 1.050 €  
 
Si els ingressos personals són superiors a 1.050 €, el preu del servei és de 8 €.>> 
 
2. Modificar l’article 3.2 del Servei de Menjador a Domicili, de manera que: 
 
- On diu: 
 
<<3.2. Servei de Menjador a Domicili  
 
La quota a pagar és de 6 € per menjada.>> 
 
- Ha de dir: 
 
<<3.2. Servei de Menjador a Domicili  
 
La quota a pagar és de 7 € per menjada.>> 
 
3. Eliminar l’article 3.4 “Servei de Pipi-Stop”. 
 
4. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera següent: 
 
<<Disposició final 
 
Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2023 i ha de ser vigent fins que es modifiqui o es 
derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.>> 
 
5. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i audiència de les 
persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que 
han de ser resolts per la corporació. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
 
14. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 31, reguladora del preu públic 
per la prestació del servei de les escoletes municipals 
 
[El regidor d’UIA Sr. Esteva abandona la sessió.] 
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El Sr. Rocha explica que, arran del Decret llei 8/2022, de 16 d’agost, de mesures urgents per garantir la 
gratuïtat de l’educació dels infants matriculats al tercer nivell d’educació infantil als centres de la xarxa 
pública d’escoles infantils, l’escolaritat dels infants de tercer nivell d’educació infantil, pel tram horari 
de 9 a 13 h del matí, és gratuïta a partir de setembre de 2022. La modificació de l’Ordenança preveu 
aquest canvi i l’equiparació de les famílies monoparentals com a famílies nombroses. 
 
Tots els reunits hi estan d’acord 
 
Seguidament, els reunits acorden, per 11 vots a favor (PSOE, PI, UIA i PP): 
 
1. Modificar l’article 4 i afegir la bonificació per a les famílies monoparentals i un segon apartat, el qual 
ha de quedar redactat de la manera següent: 
 
<<Article 4t. Bonificacions  
 
4.1. Les bonificacions queden establertes de la manera següent:  
 
- Famílies nombroses de tres fills: un 20 %  
- Famílies nombroses de quatre fills: un 25 %  
- Famílies nombroses de cinc fills o més: un 30 %  
- Famílies monoparentals: un 20 % 
Per dos germans matriculats: un 20 %, en cas de ser membres de família nombrosa o monoparental 
només es farà un 10 % de descompte per cada germà matriculat, més el descompte corresponent de 
família nombrosa.  
- Per minusvalidesa de l’infant (mínim 33 %): un 20 %  
L’atorgament d’aquestes bonificacions requereix la presentació de la documentació acreditativa.  
La Junta de Govern, previ informe social que ho justifiqui, podrà acordar la reducció de la tarifa a pagar 
per un usuari.  
 
4.2. En virtut del Decret llei 8/2022, de 16 d’agost, de mesures urgents per garantir la gratuïtat de 
l’educació dels infants matriculats al tercer nivell d’educació infantil als centres de la xarxa pública 
d’escoles infantils, l’escolaritat dels infants de tercer nivell d’educació infantil, pel tram horari de 9 h a 
13 h del matí, és gratuïta a partir de setembre de 2022.>> 
 
2. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera següent: 
 
<<Disposició final 
 
Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2023 i ha de ser vigent fins que es modifiqui o es 
derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.>> 
 
3. Modificar l’Annex, “Quadre de tarifes”, a l’efecte d’introduir la gratuïtat de l’ensenyança en el tercer 
nivell d’educació infantil, que ha de quedar redactat de la manera següent: 
 
“ANNEX  
 
QUADRE DE TARIFES MENSUALS 
 



 35

1. Tarifa primer nivell educació infantil (0-1 anys) 
 
1.1. Escolaritat (matí, de 9 h a 13 h): 183,42 €  
1.2. Serveis complementaris:  
a) Acollida (de 8 h a 9 h): 21,03 €  
b) Menjador (de 13 h a 14 h): 21,03 €  
c) Menjador i descans (de 13 h a 15 h): 42,06 €  
d) Recollida* (de 15 h a 16 h): 21,03 €  
e) Hores soltes: 4,04 €  
1.3. Material: 63,09 €  
1.4. Massatges per a nadons, espai familiar, tallers de pares i mares, i altres: 3,15 €/sessió  
 
2. Tarifa segon nivell educació infantil (1-2 anys) 
 
2.1. Escolaritat (matí, de 9 h a 13 h): 152,85 €  
2.2. Serveis complementaris:  
a) Acollida (de 8 h a 9 h): 21,03 €  
b) Menjador (de 13 h a 14 h): 21,03 €  
c) Menjador i descans (de 13 h a 15 h): 42,06 €  
d) Recollida* (de 15 h a 16 h): 21,03 €  
e) Hores soltes: 4,04 €  
f) Menjador habitual, per dia: 4,52 €  
g) Menjador esporàdic, per dia: 5,25 €  
2.3. Material: 63,09 €  
 
3. Tarifa tercer nivell educació infantil (2-3 anys) 
 
3.1. Escolaritat (matí, de 9 h a 13 h) 
a) Gratuït de setembre a juny (mentre romangui en vigor el Decret llei 8/2022, de 16 d’agost, de 
mesures urgents per garantir la gratuïtat de l’educació dels infants matriculats al tercer nivell d’educació 
infantil als centres de la xarxa pública d’escoles infantils). 
b) Juliol i agost (de 9 h a 13 h): 152,85 € 
3.2. Serveis complementaris:  
a) Acollida (de 8 h a 9 h): 21,03 €  
b) Menjador (de 13 h a 14 h): 21,03 €  
c) Menjador i descans (de 13 h a 15 h): 42,06 €  
d) Recollida* (de 15 h a 16 h): 21,03 €  
e) Hores soltes: 4,04 €  
f) Menjador habitual, per dia: 4,52 €  
g) Menjador esporàdic, per dia: 5,25 €  
3.3. Material: 63,09 €  
 
4. Tarifa altres serveis 
 
Massatges per a nadons, espai familiar, tallers de pares i mares, i altres: 3,15 €/sessió.  
 
* Possibilitat de tarifa complementària si l’escoleta tanca després de les 16 h.>> 
 
4. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i audiència de les 
persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de 
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l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que 
han de ser resolts per la corporació. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
 
15. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 38, reguladora de la taxa pels 
serveis de l’Escola d’Adults 
 
Només s’inclou, a les bonificacions, el concepte de “famílies monoparentals” i s’equipara a les famílies 
nombroses. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 11 vots a favor (PSOE, PI, UIA i PP): 
 
1. Modificar l’article 4 de la “quota tributària, en el seu punt 4.4, i afegir les bonificacions per a famílies 
monoparentals, el qual ha de quedar redactat de la manera següent: 
 
<<4.4. Bonificacions 
 
Les bonificacions queden establertes de la manera següent: 
 
- Per famílies nombroses de tres fills, un 20 % 
- Per famílies nombroses de quatre fills, un 25 % 
- Per famílies nombroses de cinc fills o més, un 30 % 
- Per famílies monoparentals, un 20 % 
- Per minusvalidesa (33 %), un 20 % 
 
L’atorgament d’aquestes bonificacions requereix la presentació de la documentació acreditativa.>> 
 
2. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera següent: 
 
<<Disposició final 
 
Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2023 i ha de ser vigent fins que es modifiqui o es 
derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.>> 
 
3. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i audiència de les 
persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que 
han de ser resolts per la corporació. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
 
16. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 39, reguladora de la taxa pels 
serveis de l’escola de música 
 
S’explica que s’afegeixen les bonificacions per a famílies monoparentals, que s’equiparen a les famílies 
nombroses, d’una banda; i, de l’altra, s’elimina la referència a la “Factoria de Músics”. 
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Tot seguit, els reunits acorden, per 11 vots a favor (PSOE, PI, UIA i PP): 
 
1. Eliminar el punt 2 de l’article 4 (Factoria de Músics), de manera que l’article 4.3, “Bonificacions”, 
passa a ser l’article 4.2.  
 
2. Modificar el punt 4.2, “Bonificacions”, per afegir l’aplicació a les famílies monoparentals, el qual ha 
de quedar redactat de la manera següent: 
 
<<4.3. Bonificacions  
 
Les bonificacions queden establertes de la manera següent:  
 
- Per famílies nombroses de tres fills, un 20 %  
- Per famílies nombroses de quatre fills, un 25 %  
- Per famílies nombroses de cinc fills o més, un 30 %  
- Per famílies monoparentals, un 20 % 
- Per minusvalidesa (33 %), un 20 %  
- Per dos germans matriculats, un 20 %; i en cas de ser membres de família nombrosa o monoparental, 
només es farà un 10 % de descompte per cada fill, més el descompte corresponent per família nombrosa 
especificat a l’apartat general de bonificacions.  
- Per pares i fills o matrimonis matriculats, un 20 % de descompte. En cas de ser membres de família 
nombrosa o monoparental només es farà un 10 % de descompte per cada membre, més el descompte 
corresponent per família nombrosa especificat a l’apartat general de bonificacions.  
- Per tres germans o més matriculats, un 10 %, més el descompte corresponent per família nombrosa o 
monoparental especificat a l’apartat general de bonificacions.  
 
L’atorgament d’aquestes bonificacions requereix la presentació de la documentació acreditativa.>> 
 
3. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera següent: 
 
<<Disposició final 
 
Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2023 i ha de ser vigent fins que es modifiqui o es 
derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.>> 
 
4. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i audiència de les 
persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que 
han de ser resolts per la corporació. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
 
17. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 43, reguladora de la taxa per a 
la realització d’activitats organitzades per l’àrea de Joventut 
 
S’explica que s’afegeixen les bonificacions per a famílies monoparentals, que s’equiparen a les famílies 
nombroses. 
 



 38

Tot seguit, els reunits acorden, per 11 vots a favor (PSOE, PI, UIA i PP): 
 
1. Modificar l’article 5.1, “Bonificacions”, i afegir les bonificacions per a famílies monoparentals, el 
qual ha de quedar redactat de la manera següent: 
 
<<5.1. Bonificacions 
 
Les bonificacions queden establertes de la manera següent: 
 
- Per a persones empadronades al municipi d’Artà, un 20 % sobre les quotes de l’apartat 4.2 (cursos 
específics). 
- Per a famílies nombroses de tres fills, un 20 %. 
- Per a famílies nombroses de quatre fills, un 25 %. 
- Per a famílies nombroses de cinc fills o més, un 30 %. 
- Per a famílies monoparentals, un 20 % 
- Per a persones amb minusvalidesa (33 % o superior), un 20 %. 
 
L’atorgament d’aquestes bonificacions requereix la presentació de la documentació que acrediti alguna 
de les condicions anteriors.>> 
 
2. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera següent: 
 
<<Disposició final 
 
Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2023 i ha de ser vigent fins que es modifiqui o es 
derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.>> 
 
3. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i audiència de les 
persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que 
han de ser resolts per la corporació. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
 
18. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de setembre i 7 d’octubre de 
2022. 
 
Tothom es dona per assabentat. 
 
 
PU1. Aprovació, si s’escau, de la proposta que presenta l’Ajuntament d’Artà relativa a la 
comunicació d’activitats realitzades sobre la gestió i la neteja de torrents, la sol·licitud de 
col·laboració a la Direcció General de Recursos Hídrics i les propostes de cara a la prevenció de 
futurs episodis d’inundacions al municipi d’Artà 
 
Abans de passar al torn de precs i preguntes el batle vol sol·licitar la inclusió en l’ordre del dia d’un 
punt per urgència. Es tracta d’una proposta que es vol presentar davant el Govern de les Illes Balears 
com a conseqüència de les darreres pluges torrencials, que provocaren inundacions i nombrosos danys 
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materials. 
 
Primer de tot, se sotmet a votació la inclusió en l’ordre del dia, per urgència, de la proposta relativa a la 
comunicació d’activitats realitzades sobre la gestió i la neteja de torrents, la sol·licitud de col·laboració 
a la Direcció General de Recursos Hídrics i les propostes de cara a la prevenció de futurs episodis 
d’inundacions al municipi d’Artà. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per 11 vots a favor (PSOE, PI, UIA i PP), incloure en l’ordre del dia de 
la sessió la proposta relativa a la comunicació d’activitats realitzades sobre la gestió i la neteja de 
torrents, la sol·licitud de col·laboració a la Direcció General de Recursos Hídrics i les propostes de cara 
a la prevenció de futurs episodis d’inundacions al municipi d’Artà. 
 
El batle llegeix la proposta, que diu el següent:  
 
<<Aprovació, si s’escau, de la proposta que presenta l’Ajuntament d’Artà relativa a la 
comunicació d’activitats realitzades sobre la gestió i la neteja de torrents, la sol·licitud de 
col·laboració a la Direcció General de Recursos Hídrics i les propostes de cara a la prevenció de 
futurs episodis d’inundacions al municipi d’Artà 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L’Ajuntament d’Artà, en el plenari de 28 de setembre de 2020, va aprovar, per unanimitat, una moció 
en la qual s’aprovaren els acords següents: 
 
“1. Demanar a la Direcció General de Recursos Hídrics que enviï el detall de les actuacions realitzades 
durant aquests dos darrers anys als torrents i cursos superficials del municipi d’Artà. 
 
2. Subscriure un conveni marc o de col·laboració amb la direcció general esmentada, com a organisme 
competent, prèvia dotació econòmica, per poder usar i intervenir directament en la gestió de la neteja 
dels torrents i cursos d’aigua del municipi d’Artà. 
 
3. Demanar a la Conselleria de Medi Ambient resposta a les incidències entregades. 
 
4. Trametre aquest acord a la Direcció General de Recursos Hídrics i a la Conselleria de Medi 
Ambient.” 
 
L’Ajuntament d’Artà el 8 de març de 2021 va comunicar a Recursos Hídrics l’activitat de suport a 
l’emergència social, conseqüència de la Covid-19, de neteja i retirada de plàstics al litoral verge del 
municipi i sistemes de torrents afectats per la torrentada de 2018. 
 
Al plenari del mes d’octubre de 2021 el Partit Popular va presentar una moció on es demanava una 
urgent neteja de tots els torrents del municipi i també l’elaboració, aprovació i execució d’un pla de 
neteja continuada de tots els torrents de Mallorca. 
 
El 15 de novembre de 2021, i com a conseqüència de la moció aprovada al plenari del mes d’octubre, es 
va emetre l’informe de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, des de la Direcció General de 
Recursos Hídrics, en la qual se’ns comunicava el llistat d’accions que s’havien duit a terme en el nostre 
municipi amb el contracte de neteja 2017-2021 i també ens anunciava les actuacions de cara a l’any 
2022. 
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L’Ajuntament d’Artà, en data 22 de juliol de 2022, va remetre una carta a la Direcció General de 
Recursos Hídrics amb la qual sol·licitava una neteja del Torrent de na Pedaç, al terme municipal d’Artà. 
 
L’Ajuntament d’Artà, en data 18 d’agost de 2022, va remetre una carta a la Direcció General de 
Recursos Hídrics amb la qual sol·licitava una neteja dels torrents no urbans del terme municipal d’Artà. 
  
El 22 d’agost de 2022 l’Ajuntament d’Artà va rebre la resposta de Recursos Hídrics a la carta enviada el 
18 d’agost, en la qual se’ns comunicaven dos punts: 1. La neteja havia tingut lloc l’any 2021; i, 2. La 
neteja dels punts amb canyar no procedeix en època vegetativa, ja que es produeix a partir dels rizomes, 
o té prioritat alta, ja que la retirada de la canya s’ha de fer durant la parada vegetativa, és a dir, a partir 
de gener. 
 
Els dies 6 i 7 d’octubre de 2022 i també dia 11 d’octubre es varen produir pluges molt intenses en el 
nostre municipi, les quals varen produir desbordaments de torrents i diferents mals produïts per la 
rompuda de murs i ponts taponats per diversa brutícia. 
 
Aquests desbordaments han produït, a part dels mals als propis torrents on s’han romput diferents murs 
i altres han quedat molt malmesos, diversos mals a finques privades. 
 
La ciutadania afectada per aquests darrers fets s’ha reunit amb l’objectiu de veure quines mesures es 
poden prendre per tal de poder evitar futurs mals a les seves propietats i també als propis torrents, així 
com demanar si hi haurà alguna línia d’ajudes per tal de poder fer front a les nombroses destrosses que 
s’han donat. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament d’Artà que adopti els següents 
 
ACORDS: 
 
1. Demanar a la Direcció General de Recursos Hídrics que enviï el detall de les actuacions realitzades 
durant l’any 2022 al municipi d’Artà. 
 
2. Subscriure un conveni marc de col·laboració amb la direcció general esmentada, com a organisme 
competent, prèvia dotació econòmica, per poder usar i intervenir directament en la gestió de la neteja 
dels torrents i cursos d’aigua del municipi d’Artà. 
 
3. Demanar a la Direcció General de Recursos Hídrics que revisi les diverses preses del torrents del 
nostre municipi perquè segons hem pogut veure estan plenes de sediments. 
 
4. Sol·licitar que es revisi el disseny dels diferents ponts que hi ha als torrents, perquè l’actual disseny 
no permet que l’aigua passi lliurement per davall, ja que, davant episodis de pluja i quan el torrent corr, 
es taponen els diferents tubs que hi ha al pont i això provoca desbordaments. 
 
5. Demanar que es remetin a l’Ajuntament els diferents criteris tècnics de neteja dels torrents que es 
duen a terme. 
 
6. Demanar una reunió entre la Conselleria de Medi Ambient o la Direcció General de Recursos 
Hídrics, l’Ajuntament d’Artà i una representació de la ciutadania afectada, perquè es puguin posar en 
comú possibles accions que ajudin a un major manteniment dels torrents i també diverses mesures que 
podrien ajudar a prevenir aquests desbordaments i danys en els terrenys de devora els torrents. 
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7. Trametre aquests acords a la Direcció General de Recursos Hídrics i a la Conselleria de Medi 
Ambient.>> 
 
El batle explica que és una proposta que té l’ànim de construir. S’ha xerrat amb Recursos Hídrics i els 
ciutadans també hi volen parlar per arribar a solucions. 
 
UIA manifesta que està d’acord amb la proposta, atès que també és la ciutadania la que ho ha posat 
damunt la taula. Diu que es vol solucionar aquest problema i que sempre estaran al costat dels 
ciutadans. 
 
El PI manifesta que és una iniciativa conjunta. Diu que, tot i que hi ha una planificació per part de la 
Conselleria, hi ha una alarma social arran de les catàstrofes dels darrers anys. Manifesta que, com a 
Ajuntament, el que es pot fer és reivindicar la neteja dels torrents i la signatura d’un conveni que 
permeti fer-ho directament a l’Ajuntament. 
 
El PP pensa que està molt bé i que és molt necessari, atès que el 2018 va ser molt dramàtic. Tot d’una es 
va fer molta feina, però es va aturar i no s’ha fet res més. Comenta que ara, al 2022, torna a haver-hi una 
torrentada i els torrents estan bruts i provoquen danys. Manifesta que veuria molt bé que fos el propi 
Ajuntament qui s’encarregàs directament. 
 
Tot seguit, els reunits acorden, per unanimitat: 
 
1. Demanar a la Direcció General de Recursos Hídrics que enviï el detall de les actuacions realitzades 
durant l’any 2022 al municipi d’Artà. 
 
2. Subscriure un conveni marc de col·laboració amb la direcció general esmentada, com a organisme 
competent, prèvia dotació econòmica, per poder usar i intervenir directament en la gestió de la neteja 
dels torrents i cursos d’aigua del municipi d’Artà. 
 
3. Demanar a la Direcció General de Recursos Hídrics que revisi les diverses preses del torrents del 
nostre municipi perquè segons hem pogut veure estan plenes de sediments. 
 
4. Sol·licitar que es revisi el disseny dels diferents ponts que hi ha als torrents, perquè l’actual disseny 
no permet que l’aigua passi lliurement per davall, ja que, davant episodis de pluja i quan el torrent corr, 
es taponen els diferents tubs que hi ha al pont i això provoca desbordaments. 
 
5. Demanar que es remetin a l’Ajuntament els diferents criteris tècnics de neteja dels torrents que es 
duen a terme. 
 
6. Demanar una reunió entre la Conselleria de Medi Ambient o la Direcció General de Recursos 
Hídrics, l’Ajuntament d’Artà i una representació de la ciutadania afectada, perquè es puguin posar en 
comú possibles accions que ajudin a un major manteniment dels torrents i també diverses mesures que 
podrien ajudar a prevenir aquests desbordaments i danys en els terrenys de devora els torrents. 
 
7. Trametre aquests acords a la Direcció General de Recursos Hídrics i a la Conselleria de Medi 
Ambient. 
 
 
19. Precs i preguntes 
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S’informa que només el PP ha presentat escrit de precs i preguntes, els quals es llegeixen a continuació. 
 
- Ens poden dir quin ha estat el preu final del Cool Days Festival? 
 
Resposta: Ha de sumar, al que li vaig dir en la darrera sessió, una factura de 600 euros. 
 
- Davant aquesta onada de robatoris que han sofert diferents veïnats del municipi, pensa aquest equip 
reforçar, augmentar o modificar les mesures de seguretat? 
 
Resposta: S’hi està fent feina. 
 
- Ens poden fer una valoració del que han estat els horts col·lectius a la zona de ses Escoles Velles? 
 
Resposta: Ara estan gairebé aturats. Es vol rellançar i aprovar un nou reglament. 
 
- Quins doblers s’han invertit/gastat a la canera municipal? 
 
Resposta: S’ha gastat en manutenció i veterinària. 
 
- Quantes fumigacions antimoscards s’han fet enguany en el nostre municipi? 
 
Resposta: De moscards, cap. Es fan les habituals de cada any, però es pot prendre en consideració per a 
l’any que ve. 
 
- Sa Síquia, tan de dalt com de baix es troba en un estat lamentable. Demanam una reparació, 
manteniment i conservació de la mateixa. 
 
Resposta: Hi estam d’acord. Se’n va fer una a principi d’any, però està clar que no és suficient. 
 
- Referent a les darreres inundacions del municipi, tenen ja alguna relació sobre els damnificats? N’és la 
solució cada vegada que plou haver d’aixecar totes les portes o reixats del clavegueram? Són conscients 
del perill que s’ocasiona? 
 
Resposta: No és la solució, però ajuda a llevar aigua pluvial del carrer. 
 
- Hi hauria alguna manera de rebaixar el reductor de velocitat del carrer de Santa Margalida? 
 
Resposta: Es pot mirar. 
 
- Ens poden informar de quin és l’estat actual del Centre Jove del municipi? 
 
Resposta: Actualment està tancat, perquè la persona que el gestionava se’n va anar. Es vol mirar de 
trobar una empresa que ho gestioni mentre es treu la plaça. 
 
- Aquest és un prec. Podrien instar el Departament de Medi Ambient, encarregat de la finca des Canons, 
a fer el manteniment oportú de les cases de la finca? 
 
Resposta: Es pot instar. 
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- Demanam i de manera urgent a aquest Equip de Govern que reclami i recordi al Departament de 
Recursos Hídrics la neteja i el manteniment dels torrents del municipi. 
 
Resposta: Tots hem aprovat la proposta per demanar-ho. 
 
- De la mateixa manera, encara que no li pertoqui a aquest Departament de Medi Ambient, també 
trobam necessari el manteniment dels voltants i de l’escalonada de l’Església i Sant Salvador d’Artà a 
causa del mal estat en què es troba. 
 
Resposta: D’acord. 
 
 
Acords 
 
1. Acordar, per unanimitat dels assistents, aprovar l’acta de la sessió de 27 de juny de 2022. 
 
2. Acordar, per 12 vots a favor (PSOE, PI, UIA i PP): 
2.1. Aprovar inicialment la modificació del Reglament municipal que regula del funcionament del Viver 
d’Empreses d’Artà, que es reprodueix a continuació: 
[Vegeu el text complet del Reglament al punt 2 de l’apartat Desenvolupament de la sessió.] 
2.2. Sotmetre la modificació del Reglament municipal que regula del funcionament del Viver 
d’Empreses d’Artà a un període d’exposició pública pel termini de trenta (30) dies mitjançant la 
publicació d’un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis de la corporació, 
a fi que el veïnat i les persones legítimament interessades puguin examinar l’expedient i formular-ne 
reclamacions, objeccions o observacions. Una vegada finalitzat el termini d’informació pública, 
resoldre les al·legacions presentades, adoptar l’acord definitiu que correspongui i aprovar la redacció 
definitiva d’aquesta modificació. En el cas que no es presentin al·legacions, entendre definitiu l’acord 
provisional, sense necessitat de cap acord exprés. Publicar en el BOIB l’acord definitiu i el text íntegre 
de la modificació del Reglament, sense que entri en vigor fins que s’hagi duit a terme aquesta 
publicació. Així mateix, notificar aquest acord d’aprovació definitiva a les persones interessades que 
haguessin presentat al·legacions. 
 
3. Acordar, per 9 vots a favor (PSOE, PI i PP) i 3 abstencions (UIA): 
3.1. Canviar el lloc de treball “Subinspector en cap de la Policia Local” pel de “Cap del cos de Policia 
Local”, la qual cosa implica tenir en compte els criteris establerts en l’article 22.3 de la Llei 4/2013, de 
17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. 
3.2. Aprovar la nova fitxa “Cap del cos de Policia Local”. 
3.3. Publicar aquest acord en el BOIB. 
3.4. Trametre aquest acord al Departament de Recursos Humans i a la representació sindical. 
 
4. Acordar, per 11 vots a favor (PSOE, PI i UIA) i 1 abstenció (PP): 
4.1. Afegir els punts 16 i 17 a l’apartat B) de l’Annex de l’Ordenança, que han de quedar redactats de la 
manera següent: 
<<[…] 
B) Quotes fixes inicials individualitzades 
[…] 
16. Usos funeraris (excepte oficines administratives): 350,00 €  
17. Benzineres i gasineres: 500,00 €  
[…]>> 
4.2. Afegir dos punts referents a les activitats innòcues en l’apartat F), punt 2, de l’Annex de 
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l’Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera següent: 
<<[…] 
F) Activitats no permanents 
[…] 
2. La quota s’ha de determinar d’acord amb les tarifes següents: 
a) Activitats itinerants majors: 175 € 
b) Activitats itinerants menors: 150 € 
c) Activitats itinerants innòcues: 125 €  
d) Activitats no permanents majors: 175 € 
e) Activitats no permanents menors: 125 € 
f) Activitats no permanents innòcues: 100 €  
[…]>> 
4.3. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera 
següent: 
<<Disposició final 
Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2023 i ha de ser vigent fins que es modifiqui o es 
derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.>> 
4.4. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i audiència de les 
persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que 
han de ser resolts per la corporació. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
5. Acordar, per 11 vots a favor (PSOE, PI i UIA) i 1 abstenció (PP): 
5.1. Modificar l’article 5.1, en l’apartat “centres comercials”, de la manera següent: 
- On diu: “centres comercials – Fins a 100 m2” 
- Ha de dir: “centres comercials – Fins a 200 m2” 
5.2. Modificar l’article 5.1 pel que fa a les quotes en concepte de “Tractament i eliminació” que han 
d’augmentar un 8,8 i ha de quedar redactat de la manera següent: 
 Recollida, 

transformació 
i transport (€) 

Tractament i 
eliminació (€) 

Total de la 
tarifa anual (€) 

Nucli urbà    
a) Habitatge* 148,80 98,90 247,70 
*s’entén per habitatge el destinat a domicili de caràcter familiar i els allotjaments que no 
excedeixen de les deu places. 
b) Hotels, motels, hotels 
apartament (per plaça)* 

48,98 32,32 81,30 

*s’entén per allotjaments aquells locals de convivència col·lectiva no familiar, entre les 
quals s’inclouen hotels, pensions, residències, centres hospitalaris, col·legis i altres centres 
de naturalesa anàloga, sempre que excedeixin de les deu places. 
c) Restaurants i cafeteries 761,84 503,06 1.264,90 
d) Bars 408,72 269,89 678,61 
e) Resta de locals comercials 266,04 175,68 441,72 
f) Centres comercials:    
- Fins a 200 m2 199,62 131,82 331,44 
- De 201 a 400 m2 397,86 262,75 660,61 
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- De 401 a 600 m2 608,29 401,67 1.009,96 
- Més de 600 m2 761,84 503,06 1.264,90 
g) Indústries i tallers:    
- Fins a 200 m2 397,86 262,75 660,61 
- De 201 a 400 m2 408,72 269,89 678,61 
- De 401 a 600 m2 608,29 401,67 1.009,96 
- Més de 600 m2 761,84 503,06 1.264,90 
h) Altres edificacions 143,92 87,20 231,12 
i) Despatxos professionals 199,62 131,82 331,44 
j) Carnisseries, peixateries i 
similars 

131,82 331,44 320,78 

k) Supermercats i similars 761,84 503,06 1.264,90 
l) Petits comerços alimentaris 199,62 131,82 331,44 
m) Hostaleria especial 
(càmpings, residències per a 
escolars, etc.) 

24,50 16,18 40,68 

n) Per lloc d’amarratge (port 
esportiu): 

   

-Fins a 7 m 12,02 8,03 20,05 
-De 7,1 a 12 m 19,25 12,84 32,09 
-De més de 12 m 28,87 19,26 48,13 
o) Parades de mercat 397,86 262,80 660,66 
p) Paradetes per les festes (per 
dia) 

2,09 1,38 3,47 

    
Disseminats    
a) Habitatge rústic 138,13 91,20 229,33 
b) Hotels apartament, cases 
d’agroturisme i turisme rural, 
per plaça 

21,79 14,34 36,13 

c) Restaurants i anàlegs 697,85 460,81 1.158,66 
d) Bars 378,52 249,97 628,49 
5.3. Modificar l’article 6.4, “Exempcions i bonificacions”, que ha de quedar redactat de la manera 
següent:  
 Bonificació ITR 
Nucli urbà  
- Habitatge 29,6 % 
- Hotels, motels i hotels apartament 30 % 
- Restaurants i cafeteries 30 % 
- Bars 30 % 
- Resta de locals comercials 35 % 
- Centres comercials 35 % 
- Indústries i tallers 19 % 
- Altres edificacions 19 % 
- Despatxos professionals 35 % 
- Carnisseries, peixateries i similars 35 % 
- Supermercats i similars 30 % 
- Petits comerços alimentaris 40 % 
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- Hostaleria especial 30 % 
- Lloc d’amarratge (port esportiu) 19 % 
- Parades de mercat 0,0 % 
- Paradetes per les festes (per dia) 15 % 
  
Disseminats  
- Habitatge rústic 27 % 
- Hotels apartament, cases d’agroturisme i turisme rural 25 % 
- Restaurants i anàlegs 25 % 
- Bars 25 % 
5.4. Afegir a l’article 6.4 una menció en relació als habitatges turístics vacacionals, que ha de dir: “No 
es poden adherir al programa ITR els habitatges turístics vacacionals.” 
5.5. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera 
següent: 
<<Disposició final 
Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2023 i ha de ser vigent fins que es modifiqui o es 
derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.>> 
5.6. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i audiència de les 
persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que 
han de ser resolts per la corporació. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
6. Acordar, per 12 vots a favor (PSOE, PI, UIA i PP): 
6.1. Afegir un primer paràgraf a l’article 5 “Tarifes”,  que ha de quedar redactat de la següent manera 
<<Article 5è. Tarifes 
A l’efecte d’aplicació de les tarifes corresponents, es considera el següent: 
- servei nocturn: el realitzat de les 19 h a les 8 h.  
- servei festiu: el realitzat en dissabte, diumenge o festa oficial nacional, autonòmica o local. 
[…]>> 
6.2. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera 
següent: 
<<Disposició final 
Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2023 i ha de ser vigent fins que es modifiqui o es 
derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.>> 
6.3. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i audiència de les 
persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que 
han de ser resolts per la corporació. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
7. Acordar, per 12 vots a favor (PSOE, PI, UIA i PP): 
7.1. Afegir un punt a l’article 7.2, que ha de dir:  
<<- Per projectes de canvi d’ús: 90,00 €.>> 
7.2. Afegir, al punt d’expedició de la targeta ciutadana de l’article 7.5, l’expedició de la targeta ACIRE, 
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que ha de dir: 
<<- Per expedició de la targeta ciutadana o targeta ACIRE, per cada targeta 0 €.>> 
7.3. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera 
següent: 
<<Disposició final 
Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2023 i ha de ser vigent fins que es modifiqui o es 
derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.>> 
7.4. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i audiència de les 
persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que 
han de ser resolts per la corporació. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
8. Acordar, per 12 vots a favor (PSOE, PI, UIA i PP): 
8.1. Modificar l’article 6.1, “Quota tributària”, de la manera següent: 
- On diu: 
<<6.1. Gual permanent  
- Gual permanent, per m lineal: 39,00 euros  
- Placa de gual: 11,80 euros  
Quan l’autorització de l’entrada de vehicles sigui per un immoble que té d’una a cinc places 
d’aparcament es pagarà el 100 % de l’import total; quan tengui de sis a quinze places pagarà el 150 % 
de l’import total; i quan tengui més de 15 places, pagarà el 200 % de l’import total.>> 
- Ha de dir:  
<<6.1. Guals  
a) - Gual d’ús permanent, per m lineal: 39,00 euros (anual) 
    - Placa de gual permanent: 11,80 euros  
Quan l’autorització de l’entrada de vehicles sigui per un immoble que té d’una a cinc places 
d’aparcament es pagarà el 100 % de l’import total; quan tengui de sis a quinze places pagarà el 150 % 
de l’import total; i quan tengui més de 15 places, pagarà el 200 % de l’import total.  
b) - Gual d’accés de vehicles a través de les voreres sense reserva d’espai, per m lineal: 0 euros. 
    - Placa de gual d’accés: 11,80 euros (anual) 
c) - Gual d’ús temporal o provisional, per m lineal: 20,00 euros (anual) 
    - Placa de gual temporal: 11,80 euros 
Si el gual requereix d’una part confrontant per poder facilitar l’entrada i sortida del garatge, només s’ha 
de liquidar aquesta part si l’espai que se li concedeix és superior al concedit davant la porta del garatge 
de l’immoble.>> 
8.2. Modificar l’article 6.3 de la manera següent: 
- On diu: 
<<6.3 Reserva privada d’estacionament lligada a gual permanent: 
- Reserva privada d’estacionament lligada a gual permanent en vies de 1a categoria: 39,00 € per metre 
lineal i 1,25 € per m2  
- Reserva privada d’estacionament lligada a gual permanent en vies de 2a categoria: 39,00 € per metre 
lineal i 0,64 € per m2 
- Reserva privada d’estacionament lligada a gual permanent en vies de 3a categoria: 39,00 € per metre 
lineal i 0,38 € per m2 
- Placa de reserva privada d’estacionament lligada a gual permanent: 11,80 €>> 
- Ha de dir: 
<<6.3 Reserva privada d’estacionament lligada a gual permanent (preu anual): 
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- Reserva privada d’estacionament lligada a gual permanent en vies de 1a categoria: 39,00 € per metre 
lineal i 1,25 € per m2  
- Reserva privada d’estacionament lligada a gual permanent en vies de 2a categoria: 39,00 € per metre 
lineal i 0,64 € per m2 
- Reserva privada d’estacionament lligada a gual permanent en vies de 3a categoria: 39,00 € per metre 
lineal i 0,38 € per m2 
- Placa de reserva privada d’estacionament lligada a gual permanent: 11,80 €>> 
8.3. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera 
següent: 
<<Disposició final 
Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2023 i ha de ser vigent fins que es modifiqui o es 
derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.>> 
8.4. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i audiència de les 
persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que 
han de ser resolts per la corporació. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
9. Acordar, per 12 vots a favor (PSOE, PI, UIA i PP): 
9.1. Modificar l’article 6, “Tancament de la via pública”, de la manera següent: 
- On diu: 
<<6.2. Tancament de la via pública  
Aquest apartat s’aplica per utilització de la via pública quan sigui necessari el tancament a la circulació 
de vehicles o vianants i, si cal, fer una nova regulació del trànsit per tal d’evitar conflictes innecessaris.  
La taxa serà per dies i/o per hores i s’adequarà a la categoria de la via ocupada segons l’annex d’aquesta 
Ordenança.  
S’estableix una tarifa mínima per a cada tancament de la via, tal com es detalla en els apartats següents:  
a) Mínim per tancament fins a 3 hores:  
- Vies de 1a categoria: 90,08 €  
- Vies de 2a categoria: 51,69 €  
- Vies de 3a categoria: 38,86 €  
b) Mínim per tancament de més de 3 hores:  
- Vies de 1a categoria: 112,61 €  
- Vies de 2a categoria: 74,00 €  
- Vies de 3a categoria: 56,30 €  
(* Vegeu la relació annexa de carrers segons la categoria.)  
En cas que el tancament de la via tengui una durada inferior a una hora, es calcularà proporcionalment a 
la tarifa establerta fins a tres hores.  
SENYALITZACIÓ VERTICAL  
Prèviament a l’atorgament de la llicència, s’ha d’exigir la constitució d’un dipòsit o aval de 50 € per 
poder garantir la reposició de l’estat originari dels senyals verticals. Aquesta garantia serà cancel·lada 
quan es revoqui o s’extingeixi la llicència, i després de comprovar que l’estat sobre el qual es va 
constituir l’ús es correspon amb l’anterior al seu atorgament.  
Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti aparellada la destrucció o deteriorament del 
domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa a que hagués lloc, estarà 
obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i al 
dipòsit previ del seu import.  
Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament entitat serà indemnitzat en quantia igual al valor dels béns 
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destruïts o l’import del deteriorament dels danyats.  
No es podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegrament a què es refereix el 
present apartat.>> 
- Ha de dir:  
<<6.2. Tancament de la via pública  
Aquest apartat s’aplica per utilització de la via pública quan sigui necessari el tancament a la circulació 
de vehicles o vianants i, si cal, fer una nova regulació del trànsit per tal d’evitar conflictes innecessaris.  
La taxa serà per dies i/o per hores i s’adequarà a la categoria de la via ocupada segons l’annex d’aquesta 
Ordenança.  
S’estableix una tarifa mínima per a cada tancament de la via, tal com es detalla en els apartats següents: 
a) Mínim per tancament fins a 3 hores  
- Vies de 1a categoria: 90,08 €  
- Vies de 2a categoria: 51,69 €  
- Vies de 3a categoria: 38,86 €  
b) Mínim per tancament de 3 a 5 hores 
- Vies de 1a categoria: 101,35 €  
- Vies de 2a categoria: 62,84 €  
- Vies de 3a categoria: 47,58 €  
c) Mínim per tancament de més de 5 hores  
- Vies de 1a categoria: 112,61 €  
- Vies de 2a categoria: 74,00 €  
- Vies de 3a categoria: 56,30 €  
(* Vegeu la relació annexa de carrers segons la categoria.)  
En cas que el tancament de la via tengui una durada inferior a una hora, es calcularà proporcionalment a 
la tarifa establerta fins a tres hores.  
d) Senyalització vertical  
En el cas que sigui necessari tancar la via pública amb senyalització vertical, la persona interessada ha 
de sol·licitar permís i, també, pot optar per llogar aquesta senyalització a l’Ajuntament. 
Amb la sol·licitud s’ha de dipositar una fiança i, si s’escau, abonar el lloguer dels senyals, segons el 
detall següent: 
- Lloguer: 1,75 €/senyal/dia 
- Fiança: 50 € 
En el cas del lloguer dels senyals, si s’excedeix el termini sol·licitat s’haurà  d’abonar el lloguer 
estipulat pels dies d’excés.   
Per altra part, la fiança, que garanteix la reposició de l’estat originari dels senyals verticals, s’ha de 
cancel·lar quan es revoqui o s’extingeixi la llicència i després de comprovar que es retornen en el 
mateix estat que es varen deixar.>> 
9.2. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera 
següent: 
<<Disposició final 
Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2023 i ha de ser vigent fins que es modifiqui o es 
derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.>> 
9.3. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i audiència de les 
persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que 
han de ser resolts per la corporació. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
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10. Acordar, per 12 vots a favor (PSOE, PI, UIA i PP): 
10.1. Afegir un punt 2) a l’article 6, de “Quota tributària”, que ha de quedar redactat de la manera 
següent:  
<<2. En situacions de sequera (prealerta, alerta o emergència) declarades per l’Administració hidràulica, 
la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Artà podrà acordar aplicar un increment percentual dels m3 
consumits d’aigua segons els tipus d’usuaris d’acord amb la següent taula:  
 
Situació de sequera Habitatges i comerços Indústria, bars, restaurants, sales 

de festa i ball o similars i hotels 
Prealerta 8 % 12 % 
Alerta 20 % 20 % 
Emergència 32 % 50 % 
>> 
10.2. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera 
següent: 
<<Disposició final 
Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2023 i ha de ser vigent fins que es modifiqui o es 
derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.>> 
10.3. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i audiència de les 
persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que 
han de ser resolts per la corporació. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
11. Acordar, per 12 vots a favor (PSOE, PI, UIA i PP): 
11.1. Modificar l’article 4.5, sobre les bases i tarifes, de manera que: 
- On diu: 
<<4.5. Ús d’altres locals de titularitat municipal: 
- Ús de despatxos de l’edifici municipal Ses Escoles: 
• Despatxos fins a 12  m2: 100 €/mes 
• Despatxos de més de 12 m2 fins a 17 m2: 150 €/mes 
• Despatxos de més de 17 m2 fins a 25 m2: 200 €/mes 
• Despatxos de més de 25 m2: 300 €/mes 
• Ús de les sales d’assaig: 3,00 €/hora 
- Ús d’altres locals públics fins a 25 m2 (excepte en el cas d’actes socials): 15,00 €/hora; 60,00 €/dia 
(fins a 4 hores es cobra per hora) 
- Ús d’altres locals públics de més de 25 m2 (excepte en el cas d’actes socials): 25,00€/hora; 
100,00 €/dia (fins a 4 hores es cobra per hora).>> 
- Ha de dir: 
<<4.5. Ús d’altres locals de titularitat municipal 
-  Ús de despatxos de l’edifici municipal Ses Escoles: 

Preu per a 
empreses de nova 
creació (0 a 3 
anys) 

Preu per a 
empreses 
consolidades (més 
de 3 anys) 

Despatxos fins a 12 m2 100 €/mes 115 €/mes 
Despatxos de més de 12 m2 fins a 17 m2 150 €/mes 172,5 €/mes 
Despatxos de més de 17 m2 fins a 25 m2 200 €/mes 230 €/mes 
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Despatxos de més de 25 m2 300 €/mes 345 €/mes 
Espai de cotreball 45 €/mes 60 €/mes 

- Ús de les sales d’assaig: 3,00 €/hora. 
- Ús d’altres locals públics fins a 25 m2 (excepte en el cas d’actes socials): 15,00 €/hora; 60,00 €/dia 
(fins a 4 hores es cobra per hora) 
- Ús d’altres locals públics de més de 25 m2 (excepte en el cas d’actes socials): 25,00€/hora; 
100,00 €/dia (fins a 4 hores es cobra per hora).>> 
11.2. Modificar l’article 5, “Bonificacions i fiances”, en els seus apartats 1.a), 2.a) i 3, que ha de quedar 
redactat de la manera següent: 
<<1. Cases de Betlem 
a) Bonificacions 
- Bonificació del 50 % per a totes les persones empadronades a Artà. 
- Bonificació del 50 % per a les ONG, les associacions inscrites en el Registre d’Entitats Ciutadanes 
d’Artà i els centres esportius del municipi. 
- Bonificació del 100 % per als centres escolars del municipi. 
[…] 
2. Locals de titularitat municipal 
a) Bonificacions 
- Bonificació del 50 % per a les ONG, les associacions inscrites en el Registre d’Entitats Ciutadanes 
d’Artà i els centres esportius del municipi. 
- Bonificació del 100 % per als centres escolars del municipi. 
[…] 
3. Entrades altres espais públics culturals gestionats per l’Ajuntament 
- Bonificació del 50 % per a les ONG, les associacions inscrites en el Registre d’Entitats Ciutadanes 
d’Artà i els centres esportius del municipi. 
- Bonificació del 100 % per als centres escolars del municipi. 
[…]>> 
11.3. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera 
següent: 
<<Disposició final 
Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2023 i ha de ser vigent fins que es modifiqui o es 
derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.>> 
11.4. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i audiència de les 
persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que 
han de ser resolts per la corporació. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
12. Acordar, per 12 vots a favor (PSOE, PI, UIA i PP):  
12.1. Modificar l’article 2, sobre el fet imposable, i afegir el CEIP na Caragol en l’enumeració dels 
recintes esportius, de manera que: 
- On diu: 
<<Article 2. Fet imposable  
El fet imposable ve determinat per la utilització de les instal·lacions o serveis existents en els recintes 
esportius, com ara els abonaments al Poliesportiu, Piscina, Camp de Futbol, etc.>> 
- Ha de dir: 
<<Article 2. Fet imposable  
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El fet imposable ve determinat per la utilització de les instal·lacions o serveis existents en els recintes 
esportius, com ara els abonaments al Poliesportiu, Piscina, Camp de Futbol, CEIP Na Caragol, etc.>> 
12.2. Modificar l’article 4, del Poliesportiu, de manera que: 
- On diu:  
<<Article 4. Quota tributària  
La quota tributària es determinarà aplicant les tarifes següents.  
4.1. Activitats hípiques  
- Individual (mensual): 26,29 €  
- Grup (mensual): 15,77 €  
- Lloguer de la quadra (mensual): 315,48 €  
4.2. Poliesportiu  
- Pista de tennis amb llum, una hora: 8,50 €  
- Pista de tennis sense llum, una hora: 6,50 €  
- Pista del Poliesportiu coberta sense llum, una hora: 37,66 €  
- Pista del Poliesportiu coberta amb llum, una hora: 62,72 €  
- 1/3 de pista del Poliesportiu sense llum, una hora: 12,67 €  
- 1/3 de pista del Poliesportiu amb llum, una hora: 22,58 €  
- Sala polivalent, per hora: 12,92 €  
- Gimnàs, per persona i hora: 3,88 €  
- Gimnàs sencer, per hora: 63,63 €  
- Pista del segon pavelló sense llum, una hora: 26,29 €  
- Pista del segon pavelló amb llum, una hora: 42,85 €. 
4.3. Pista de pàdel  
a) Matrícula:  42,06 €  
b) Soci  
- Pista de pàdel amb llum, una hora: 12,61 €  
- Pista de pàdel sense llum, una hora:  9,46 €  
c) No soci  
- Pista de pàdel amb llum, una hora: 15,77 €  
- Pista de pàdel sense llum, una hora: 12,62 €  
4.4. Camp de Futbol Ses Pesqueres  
- Camp de gespa amb llum, per hora: 155,08 €  
- Camp de gespa sense llum, per hora: 90,48 €  
- Camp de futbol 7 amb llum, per hora:  77,55 €  
- Camp de futbol 7 sense llum, per hora: 46,52 €  
- Instal·lació completa, per dia: 777,57 €  
4.5. Poliesportiu de la Colònia de Sant Pere  
- Pista amb llum i vestidors, per hora:15,05 €  
- Pista sense llum i vestidors, per hora: 6,47 €  
- Pista amb llum i sense vestidors, per hora: 10,02 €  
- Pista sense llum i sense vestidors, per hora: 6,47 €  
- Sala Polivalent, per hora: 7,73 €  
4.6. Piscina Municipal  
CURSETS SOCIALS  
Matrícula 54,91 € anuals 63,91 € al mes (3 classes setmanals)  
ADULTS  
Matrícula 54,91 € anuals 63,91 € al mes (2 classes setmanals)  
NADONS (preescolar fins a 6 anys)  
Matrícula 54,91 € anuals 63,91 € al mes (3 classes setmanals)  
ESCOLA FEDERACIÓ  
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56,80 € al mes (5 classes setmanals d’1 h i mitja)  
SOCIS DE LA PISCINA  
Quota individual anual 147,08 € anuals. Entrada gratuïta per nedar lliure  
Cursets de natació:  
Matrícula: 45,69 € anual  
55,51 € mensuals (3 classes setmanals anuals)  
FAMÍLIA (socis, mínim 3)  
147,08 € anual cap de família  
84,30 € anual, el 2on i 3er membre, cada un.  
50 %, 4t membre i següents- 
Els fills menors de 3 anys no pagaran  
Cursets de natació per a familiars de primer grau de socis ( 3 o més persones)  
Matrícula 36,68 € anuals  
45,69 € mensuals (3 classes mensuals)  
Curset per a un o dos membres  
S’aplica la tarifa de socis individuals  
Bany lliure  
4,07 € el bany per un dia  
Sempre hi haurà un carrer a disposició de socis i passants. Bany lliure a partir de les 16 hores, de dilluns 
a divendres, durant els mesos de juliol i agost; dissabte i diumenge a partir de les 17 h.  
1,40 € per a nins i nines (menors de 14 anys)  
2,23 € per a majors de 14  
Bany lliure, abonament de 10 entrades 35,31 €  
Abonament mensual 28,67 €  
Abonament trimestral 64,54 €  
Abonament de mig any de bany lliure 84,21 €>> 
- Ha de dir: 
<<Article 4. Quota tributària  
La quota tributària es determinarà aplicant les tarifes següents.  
4.1. Activitats hípiques  
- Individual (mensual): 26,29 €  
- Grup (mensual): 15,77 €  
- Lloguer de la quadra (mensual): 315,48 € 
4.2. Poliesportiu  
- Pista de tennis amb llum, una hora: 11,05 €  
- Pista de tennis sense llum, una hora: 6,50 €  
- Pista del Poliesportiu coberta sense llum, una hora: 37,66 €  
- Pista del Poliesportiu coberta amb llum, una hora: 81,50 €  
- 1/3 de pista del Poliesportiu sense llum, una hora: 12,67 €  
- 1/3 de pista del Poliesportiu amb llum, una hora:  29,35 €  
- Sala polivalent, per hora: 12,92 €  
- Gimnàs, per persona i hora: 3,88 €  
- Gimnàs sencer, per hora: 63,63 €  
- Pista del segon pavelló sense llum, una hora: 26,29 €  
- Pista del segon pavelló amb llum, una hora: 55,70 €  
- Pista descoberta amb llum, per hora: 13,03 €  
- Pista descoberta sense llum, per hora: 6,47 € 
4.3. Pista de pàdel  
a) Matrícula: 49.71 €  
b) Soci  
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- Pista de pàdel amb llum, una hora: 19,37 €  
- Pista de pàdel sense llum, una hora: 12,30 €  
c) No soci  
- Pista de pàdel amb llum, una hora: 24,23 €  
- Pista de pàdel sense llum, una hora: 14,92 €  
4.4. Camp de Futbol Ses Pesqueres  
- Camp de gespa amb llum, per hora: 201,60 €  
- Camp de gespa sense llum, per hora: 90,48 €  
- Camp de futbol 7 amb llum, per hora: 100,82 €  
- Camp de futbol 7 sense llum, per hora: 46,52 €  
- Instal·lació completa, per dia: 777,57 €  
4.5. Poliesportiu de la Colònia de Sant Pere  
- Pista amb llum i vestidors, per hora: 19,56 €  
- Pista sense llum i vestidors, per hora: 6,47 €  
- Pista amb llum i sense vestidors, per hora: 13,03 €  
- Pista sense llum i sense vestidors, per hora: 6,47 €  
- Sala Polivalent, per hora: 7,73 €  
4.6. Piscina Municipal  
CURSETS SOCIALS  
Matrícula 60,40 € anuals 70,30 € al mes (3 classes setmanals)  
ADULTS  
Matrícula 60,40 € anuals 70,30 € al mes (2 classes setmanals)  
NADONS (preescolar fins a 6 anys)  
Matrícula 60,40 € anuals 70,30 € al mes (3 classes setmanals)  
ESCOLA FEDERACIÓ  
62,48 € al mes (5 classes setmanals d’1 h i mitja)  
SOCIS DE LA PISCINA  
Quota individual anual 161,79 € anuals. Entrada gratuïta per nedar lliure  
Cursets de natació:  
Matrícula: 50,27 € anual  
61,06 € mensuals (3 classes setmanals anuals)  
FAMÍLIA (socis, mínim 3)  
161,79 € anual cap de família  
92,73 € anual, el 2on i 3er membre, cada un.  
50 %, 4t membre i següents 
Els fills menors de 3 anys no pagaran  
Cursets de natació per a familiars de primer grau de socis ( 3 o més persones)  
Matrícula 40,35 € anuals  
50,26 € mensuals (3 classes mensuals)  
Curset per a un o dos membres  
S’aplica la tarifa de socis individuals  
Bany lliure  
4,48 € el bany per un dia  
Sempre hi haurà un carrer a disposició de socis i passants. Bany lliure a partir de les 16 hores, de dilluns 
a divendres, durant els mesos de juliol i agost; dissabte i diumenge a partir de les 17 h.  
1,54 € per a nins i nines (menors de 14 anys)  
2,45 € per a majors de 14  
Bany lliure, abonament de 10 entrades 38,84 €  
Abonament mensual 31,54 €  
Abonament trimestral 70,99 €  
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Abonament de mig any de bany lliure 92,63 €>> 
12.3. Modificar la redacció de l’article 5.1, bonificacions generals, que ha de quedar redactat de la 
manera següent: 
<<5.1. Generals  
Les persones empadronades a Artà han de gaudir de les bonificacions següents:  
- Per famílies nombroses de tres fills, un 20 %  
- Per famílies nombroses de quatre fills, un 25 %  
- Per famílies nombroses de cinc fills o més, un 30 %  
- Per famílies monoparentals, 20% 
- Per persones amb diversitat funcional (33 %), un 20 %  
L’atorgament d’aquestes bonificacions requereix la presentació de la documentació acreditativa.>> 
12.4. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera 
següent: 
<<Disposició final 
Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2023 i ha de ser vigent fins que es modifiqui o es 
derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.>> 
12.5. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i audiència de les 
persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que 
han de ser resolts per la corporació. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
13. Acordar, per 11 vots a favor (PSOE, PI i UIA) i 1 abstenció (PP): 
13.1. Modificar l’article 3.1 del Servei d’ajuda a domicili, de manera que: 
- On diu: 
<<3.1. Servei d’Ajuda a Domicili (SAD)  
a) Ingressos mensuals per unitat familiar inferiors o iguals a 325 €  
Les persones amb ingressos inferiors o iguals a 325 € no han de pagar.  
b) Ingressos mensuals per unitat familiar entre 326 € i 745 €  
Si els ingressos personals són entre 326 € i 745 €, el preu del servei és de 6 €.  
c) Ingressos mensuals per unitat familiar iguals o superiors a 746 €  
Si els ingressos personals són iguals o superiors a 746 €, el preu del servei és de 10 €.A>> 
- Ha de dir: 
<<3.1. Servei d’Ajuda a Domicili (SAD)  
a) Ingressos mensuals per unitat familiar inferiors o iguals a 499 €  
Per a les persones amb ingressos inferiors o iguals a 499 €, el preu del servei és 0 €.  
b) Ingressos mensuals per unitat familiar entre 500 € i 800 €  
Si els ingressos personals són entre 500 € i 800 €, el preu del servei és de 4,5 €.  
c) Ingressos mensuals per unitat familiar entre 801 € i 1.050€ 
Si els ingressos personals són entre 801 € i 1.050 €, el preu del servei és de 6 €.  
d) Ingressos mensuals per unitat familiar superiors a 1.050 €  
Si els ingressos personals són superiors a 1.050 €, el preu del servei és de 8 €.>> 
13.2. Modificar l’article 3.2 del Servei de Menjador a Domicili, de manera que: 
- On diu: 
<<3.2. Servei de Menjador a Domicili  
La quota a pagar és de 6 € per menjada.>> 
- Ha de dir: 
<<3.2. Servei de Menjador a Domicili  
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La quota a pagar és de 7 € per menjada.>> 
13.3. Eliminar l’article 3.4 “Servei de Pipi-Stop”. 
13.4. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera 
següent: 
<<Disposició final 
Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2023 i ha de ser vigent fins que es modifiqui o es 
derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.>> 
13.5. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i audiència de les 
persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que 
han de ser resolts per la corporació. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
14. Acordar, per 11 vots a favor (PSOE, PI, UIA i PP): 
14.1. Modificar l’article 4 i afegir la bonificació per a les famílies monoparentals i un segon apartat, el 
qual ha de quedar redactat de la manera següent: 
<<Article 4t. Bonificacions  
4.1. Les bonificacions queden establertes de la manera següent:  
- Famílies nombroses de tres fills: un 20 %  
- Famílies nombroses de quatre fills: un 25 %  
- Famílies nombroses de cinc fills o més: un 30 %  
- Famílies monoparentals: un 20 % 
Per dos germans matriculats: un 20 %, en cas de ser membres de família nombrosa o monoparental 
només es farà un 10 % de descompte per cada germà matriculat, més el descompte corresponent de 
família nombrosa.  
- Per minusvalidesa de l’infant (mínim 33 %): un 20 %  
L’atorgament d’aquestes bonificacions requereix la presentació de la documentació acreditativa.  
La Junta de Govern, previ informe social que ho justifiqui, podrà acordar la reducció de la tarifa a pagar 
per un usuari.  
4.2. En virtut del Decret llei 8/2022, de 16 d’agost, de mesures urgents per garantir la gratuïtat de 
l’educació dels infants matriculats al tercer nivell d’educació infantil als centres de la xarxa pública 
d’escoles infantils, l’escolaritat dels infants de tercer nivell d’educació infantil, pel tram horari de 9 h a 
13 h del matí, és gratuïta a partir de setembre de 2022.>> 
14.2. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera 
següent: 
<<Disposició final 
Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2023 i ha de ser vigent fins que es modifiqui o es 
derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.>> 
14.3. Modificar l’Annex, “Quadre de tarifes”, a l’efecte d’introduir la gratuïtat de l’ensenyança en el 
tercer nivell d’educació infantil, que ha de quedar redactat de la manera següent: 
“ANNEX  
QUADRE DE TARIFES MENSUALS 
1. Tarifa primer nivell educació infantil (0-1 anys) 
1.1. Escolaritat (matí, de 9 h a 13 h): 183,42 €  
1.2. Serveis complementaris:  
a) Acollida (de 8 h a 9 h): 21,03 €  
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b) Menjador (de 13 h a 14 h): 21,03 €  
c) Menjador i descans (de 13 h a 15 h): 42,06 €  
d) Recollida* (de 15 h a 16 h): 21,03 €  
e) Hores soltes: 4,04 €  
1.3. Material: 63,09 €  
1.4. Massatges per a nadons, espai familiar, tallers de pares i mares, i altres: 3,15 €/sessió  
2. Tarifa segon nivell educació infantil (1-2 anys) 
2.1. Escolaritat (matí, de 9 h a 13 h): 152,85 €  
2.2. Serveis complementaris:  
a) Acollida (de 8 h a 9 h): 21,03 €  
b) Menjador (de 13 h a 14 h): 21,03 €  
c) Menjador i descans (de 13 h a 15 h): 42,06 €  
d) Recollida* (de 15 h a 16 h): 21,03 €  
e) Hores soltes: 4,04 €  
f) Menjador habitual, per dia: 4,52 €  
g) Menjador esporàdic, per dia: 5,25 €  
2.3. Material: 63,09 €  
3. Tarifa tercer nivell educació infantil (2-3 anys) 
3.1. Escolaritat (matí, de 9 h a 13 h) 
a) Gratuït de setembre a juny (mentre romangui en vigor el Decret llei 8/2022, de 16 d’agost, de 
mesures urgents per garantir la gratuïtat de l’educació dels infants matriculats al tercer nivell d’educació 
infantil als centres de la xarxa pública d’escoles infantils). 
b) Juliol i agost (de 9 h a 13 h): 152,85 € 
3.2. Serveis complementaris:  
a) Acollida (de 8 h a 9 h): 21,03 €  
b) Menjador (de 13 h a 14 h): 21,03 €  
c) Menjador i descans (de 13 h a 15 h): 42,06 €  
d) Recollida* (de 15 h a 16 h): 21,03 €  
e) Hores soltes: 4,04 €  
f) Menjador habitual, per dia: 4,52 €  
g) Menjador esporàdic, per dia: 5,25 €  
3.3. Material: 63,09 €  
4. Tarifa altres serveis 
Massatges per a nadons, espai familiar, tallers de pares i mares, i altres: 3,15 €/sessió.  
* Possibilitat de tarifa complementària si l’escoleta tanca després de les 16 h.>> 
14.4. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i audiència de les 
persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que 
han de ser resolts per la corporació. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
15. Acordar, per 11 vots a favor (PSOE, PI, UIA i PP): 
15.1. Modificar l’article 4 de la “quota tributària, en el seu punt 4.4, i afegir les bonificacions per a 
famílies monoparentals, el qual ha de quedar redactat de la manera següent: 
<<4.4. Bonificacions 
Les bonificacions queden establertes de la manera següent: 
- Per famílies nombroses de tres fills, un 20 % 
- Per famílies nombroses de quatre fills, un 25 % 
- Per famílies nombroses de cinc fills o més, un 30 % 
- Per famílies monoparentals, un 20 % 
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- Per minusvalidesa (33 %), un 20 % 
L’atorgament d’aquestes bonificacions requereix la presentació de la documentació acreditativa.>> 
15.2. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera 
següent: 
<<Disposició final 
Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2023 i ha de ser vigent fins que es modifiqui o es 
derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.>> 
15.3. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i audiència de les 
persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que 
han de ser resolts per la corporació. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
16. Acordar, per 11 vots a favor (PSOE, PI, UIA i PP): 
16.1. Eliminar el punt 2 de l’article 4 (Factoria de Músics), de manera que l’article 4.3, “Bonificacions”, 
passa a ser l’article 4.2.  
16.2. Modificar el punt 4.2, “Bonificacions”, per afegir l’aplicació a les famílies monoparentals, el qual 
ha de quedar redactat de la manera següent: 
<<4.3. Bonificacions  
Les bonificacions queden establertes de la manera següent:  
- Per famílies nombroses de tres fills, un 20 %  
- Per famílies nombroses de quatre fills, un 25 %  
- Per famílies nombroses de cinc fills o més, un 30 %  
- Per famílies monoparentals, un 20 % 
- Per minusvalidesa (33 %), un 20 %  
- Per dos germans matriculats, un 20 %; i en cas de ser membres de família nombrosa o monoparental, 
només es farà un 10 % de descompte per cada fill, més el descompte corresponent per família nombrosa 
especificat a l’apartat general de bonificacions.  
- Per pares i fills o matrimonis matriculats, un 20 % de descompte. En cas de ser membres de família 
nombrosa o monoparental només es farà un 10 % de descompte per cada membre, més el descompte 
corresponent per família nombrosa especificat a l’apartat general de bonificacions.  
- Per tres germans o més matriculats, un 10 %, més el descompte corresponent per família nombrosa o 
monoparental especificat a l’apartat general de bonificacions.  
L’atorgament d’aquestes bonificacions requereix la presentació de la documentació acreditativa.>> 
16.3. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera 
següent: 
<<Disposició final 
Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2023 i ha de ser vigent fins que es modifiqui o es 
derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.>> 
4. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i audiència de les 
persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que 
han de ser resolts per la corporació. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
17. Acordar, per 11 vots a favor (PSOE, PI, UIA i PP): 
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17.1. Modificar l’article 5.1, “Bonificacions”, i afegir les bonificacions per a famílies monoparentals, el 
qual ha de quedar redactat de la manera següent: 
<<5.1. Bonificacions 
Les bonificacions queden establertes de la manera següent: 
- Per a persones empadronades al municipi d’Artà, un 20 % sobre les quotes de l’apartat 4.2 (cursos 
específics). 
- Per a famílies nombroses de tres fills, un 20 %. 
- Per a famílies nombroses de quatre fills, un 25 %. 
- Per a famílies nombroses de cinc fills o més, un 30 %. 
- Per a famílies monoparentals, un 20 % 
- Per a persones amb minusvalidesa (33 % o superior), un 20 %. 
L’atorgament d’aquestes bonificacions requereix la presentació de la documentació que acrediti alguna 
de les condicions anteriors.>> 
17.2. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la manera 
següent: 
<<Disposició final 
Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2023 i ha de ser vigent fins que es modifiqui o es 
derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.>> 
17.3. Sotmetre aquesta modificació de l’Ordenança municipal a informació pública i audiència de les 
persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que 
han de ser resolts per la corporació. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini 
esmentat, considerar-la aprovada definitivament sense la necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
PU1. Acordar: 
1. Acordar, per 11 vots a favor (PSOE, PI, UIA i PP), incloure en l’ordre del dia de la sessió la proposta 
relativa a la comunicació d’activitats realitzades sobre la gestió i la neteja de torrents, la sol·licitud de 
col·laboració a la Direcció General de Recursos Hídrics i les propostes de cara a la prevenció de futurs 
episodis d’inundacions al municipi d’Artà. 
2. Acordar, per unanimitat: 
2.1. Demanar a la Direcció General de Recursos Hídrics que enviï el detall de les actuacions realitzades 
durant l’any 2022 al municipi d’Artà. 
2.2. Subscriure un conveni marc de col·laboració amb la direcció general esmentada, com a organisme 
competent, prèvia dotació econòmica, per poder usar i intervenir directament en la gestió de la neteja 
dels torrents i cursos d’aigua del municipi d’Artà. 
2.3. Demanar a la Direcció General de Recursos Hídrics que revisi les diverses preses del torrents del 
nostre municipi perquè segons hem pogut veure estan plenes de sediments. 
2.4. Sol·licitar que es revisi el disseny dels diferents ponts que hi ha als torrents, perquè l’actual disseny 
no permet que l’aigua passi lliurement per davall, ja que, davant episodis de pluja i quan el torrent corr, 
es taponen els diferents tubs que hi ha al pont i això provoca desbordaments. 
2.5. Demanar que es remetin a l’Ajuntament els diferents criteris tècnics de neteja dels torrents que es 
duen a terme. 
2.6. Demanar una reunió entre la Conselleria de Medi Ambient o la Direcció General de Recursos 
Hídrics, l’Ajuntament d’Artà i una representació de la ciutadania afectada, perquè es puguin posar en 
comú possibles accions que ajudin a un major manteniment dels torrents i també diverses mesures que 
podrien ajudar a prevenir aquests desbordaments i danys en els terrenys de devora els torrents. 
2.7. Trametre aquests acords a la Direcció General de Recursos Hídrics i a la Conselleria de Medi 
Ambient. 
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El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària accidental, estenc aquesta acta. 
 
La secretària accidental     Vist i plau 
        El batle 


