
 
 

 
 
 
 
 
ACTA DE SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DIA 6 DE MAIG DE 2016. 
 
A la Casa Consistorial de la Vila de Deià, a 6 de maig de 2016, essent les 9:30 
hores, es reuneix l’Ajuntament en Ple a l’objecte de celebrar sessió pública 
ordinària en primera convocatòria baix la Presidència de la Sra. Batlessa 
Magdalena López  Vallespir, i l’assistència dels Srs. Regidors citats prèviament 
en forma, que es diran a continuació: Sr. Francisco Arbona Alba (Junts x Deià), 
Sr. Jaime Mariano Vives (Junts x Deià), Sra. Margarita Ripoll Deyá (Junts x 
Deià), Sr. LLuís Apesteguía Ripoll (Agrupació DEIA), Sra. Cristina López Martí 
(Agrupació Deià) i la Sra. Blanca Lobo Jaume (Agrupació DEIA), assistits per la 
Secretària- interventora de la Corporació: Sra. Margarita Marqués Moyá. 
 
Declarada oberta la sessió es passa a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del 
dia: 
 
 

1- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 4 DE MARÇ 
DE 2016. 

 
Es dona compte de l´acta remesa de la sessió ordinària de dia 4 de març. Queda 
aprovada per unanimitat. 
 
 
 

2- RESOLUCIONS DE BATLIA. 
 
La Corporació es dóna per assabentada de les resolucions de Batlia. 
 
 
 

3- COMUNICATS DE BATLIA. 
 
La Batlessa comunica que no hi ha cap comunicat. 
 
 
 



 
 

 
 

4- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA 
TAXA PER A L´EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS. 

 
Es dona compte de la proposta de modificació i actualització de l'Ordenança 
Fiscal Reguladora de la Taxa per a l´expedició de documents per incloure la 
taxa a pagar pels usuaris pel servei de fotocopiadora i fax, també amb motiu de 
l'obertura de la biblioteca. 
 
Es proposa l'aprovació del text que es transcriu a continuació: 
 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE 
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS I UTILITZACIÓ DE FOTOCOPIADORA I 
FAX 
 
FONAMENT LEGAL 
 
Article 1º 
 
De conformitat amb l'art. 20 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, s'estableix la taxa 
en forma de segell municipal, que gravarà tots els documents que a instàncies de part 
s'expedeixin o es lliurin a l'Administració o Autoritats Municipals. 
 
OBLIGACIÓ  DE CONTRIBUIR 
 
Article 2º 
 
1. Fet imposable. L'activitat municipal duta a terme amb motiu de la tramitació, a 
instàncies de part, dels documents que s'expedeixin o que es lliurin a l'Administració o 
a les Autoritats municipals, la utilització de fotocopiadora i fax. 
2. L'obligació de contribuir s'originarà al moment de presentació de la sol·licitud que 
iniciï l'expedient. 
3. Subjecte passiu. Les persones naturals o jurídiques que sol·licitin, provoquin o en 
interès de les quals s'efectuï la tramitació d'un expedient. 
4. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a les quals es refereixen els art. 38 i 39 de la Llei General 
Tributària. 
 



 
 

 
 
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats o els síndics, 
interventors o liquidadors de deutes, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l'extensió que assenyala l'art. 40 de la Llei General Tributària. 
 
BASES I TARIFES 
 
Article 3º 
 
Constituirà la base de la present exacció la naturalesa dels expedients a tramitar i 
documents a expedir. 
 
Article 4ª 
 
Les tarifes a aplicar per tramitació seran les següents: 
 
 
Per cada certificació de documents expedits a instàncies de part    10,00 € 
Per cada certificació del Padró d'Habitants      1,20 € 
Per cada expedient d'alta o traspàs de titularitat de finques rústiques 
o urbanes 

   30,00 € 

Reintegraments de contractes administratius      6,00 € 
Per constitució, substitució i devolució de fiances per a licitadors i 
obres municipals, per cada acte 

     6,00 € 

Informes que emetin els tècnics municipals en expedients 
administratius o en virtut de manament judicial a instàncies de part i 
en interès particular, per informe 

   30,00 € 

Els mateixos quan sigui necessari el desplaçament del personal per 
informe 

   60,00 € 

Per cada expedient de concessió de cartells    30,00 € 
Certificats final d'obra  100,00 € 
Cèdules urbanístiques    35,00 € 
Certificats sobre antiguitat d'edificis  100,00 € 
Segregacions urbanes i rústiques  100,00 € 
Emplenament de documentació que requereixi recerca  162,00 € 
Certificació d'actuacions policials (civils, administratives)    38,00 € 
Fotocòpies (a partir de la 5ª còpia)       0,05€ 
Utilització de Fax - Territori nacional 
- Estranger 

1€  
2€ 



 
 

 
 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present Ordenança, entrarà en vigor a partir de la seva publicació en el “Butlletí 
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears” i començarà a aplicar-se a partir 
d'1 de gener de 1990, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses. 
La ultima modificació ha estat publicada en el BOIB nº 127 de data 7-09-2004. 
 
 
Sotmès a votació el Ple per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER- Aprovar inicialment la modificació de l´Ordenança Fiscal Reguladora 
de la Taxa per a l´expedició de documents administratius. 
SEGON- Que aquest expedient sigui exposat al públic per termini de TRENTA 
DIES previ anunci en el B.O.I.B, i en el Tauló d'Edictes d'aquesta Casa 
Consistorial, i un cop transcorregut el termini, cas de no presentar-se cap 
reclamació contra el mateix, es considerarà aprovat definitivament 
 
 
 

5- APROVACIÓ REGLAMENT D´ÚS BIBLIOTECA MUNICIPAL 
“JOAN GRAVES”. 

 
Es dona compte de l'esborrany del reglament d'ús de la nova biblioteca 
municipal amb les propostes efectuades per la Comissió Informativa. Es 
proposa l'aprovació del text que es transcriu a continuació: 
 
 
REGLAMENT D'ÚS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL “JOAN GRAVES” DEL 
TERME MUNICIPAL DE DEIÀ. 
 
El dia 12 de febrer de 2016 es va inaugurar la Biblioteca Pública Municipal de 
l'Ajuntament de Deià, coneguda com a Biblioteca “Joan Graves”, que va ser la primera 
biblioteca pública fundada en el municipi. 
 
La finalitat del Reglament és desenvolupar l'establert en l'art. 2.g de la Llei 10/2007, de 
22 de juny, de lectura, del llibre i de les biblioteques, que defineix la biblioteca com 



 
 

 
 
“l'estructura organitzativa que, mitjançant els processos i serveis tècnicament 
apropiats, té com a missió facilitar l'accés en igualtat d'oportunitats de tota la 
ciutadania a documents publicats o difosos en qualsevol suport”. 
 
 
Article 1. Naturalesa i objectius de la Biblioteca Municipal. 
 
1.La biblioteca, com a unitat d'informació i documentació, és el servei cultural del 
municipi per excel·lència. Amb la finalitat de fomentar la lectura i els grups de lectura 
facilita, mitjançant la col·lecció, els recursos i la programació d'activitats, l'accés lliure 
a la informació i al coneixement, independentment de l'edat, el sexe, la procedència o el 
nivell social, amb la finalitat d'ajudar en l'aprenentatge, la formació i l'oci perquè les 
persones puguin prendre decisions i aconseguir un desenvolupament cultural ple per 
exercir els seus drets democràtics. 
2.L'accés als espais i els serveis és lliure i gratuït per a qualsevol persona. 
3.La Biblioteca és un servei públic obert a tota la ciutadania dins de l'horari establert, el 
qual es pot modificar a criteri de l'Ajuntament. 
4.Aquest Reglament atorga uns drets a les persones usuàries però també els imposa uns 
deures, i per aquest motiu es tipifiquen les infraccions i les sancions aplicables, basades 
en una ètica bàsica que inspira el títol quant a les infraccions i les sancions, ja que si no 
es compleixen els deures difícilment es poden exercir els drets. Per tant, les sancions 
consisteixen en la privació de servei i no són pecuniàries, sense perjudici de rescabalar 
econòmicament pels danys causats per negligència. 
 
 
Article 2. Accés al fons bibliogràfic. 
 
1. L'accés al fons bibliogràfic general, constituït per obres de totes les disciplines, és 
lliure i gratuït. Aquest fons bibliogràfic, que integra el fons general de qualsevol 
biblioteca, és de propietat pública gestionada pel personal bibliotecari, que té l'obligació 
de custodiar-ho i protegir-ho per oferir-ho en òptimes condicions a les persones usuàries 
del servei.  
2. És responsabilitat de la Biblioteca oferir un fons bibliogràfic i audiovisual classificat i 
actualitzat periòdicament i regularment, en funció de les possibilitats. Les persones 
usuàries poden fer propostes, que es tindran en compte a l'hora d'ampliar-ho i 
actualitzar-ho, sempre en funció de la disponibilitat pressupostària. 
 
 



 
 

 
 
 
 
Article 3. Drets de les persones usuàries. 
 
1. Dret d'informació.  
- Les persones usuàries de la Biblioteca tenen el dret de sol·licitar informació sobre el seu 
fons, el seu funcionament i el seu Reglament.  
- La Biblioteca ha d'exposar l'horari d'atenció al públic i dels seus serveis, i anunciar les 
activitats i els actes que s'organitzen amb el temps suficient i de la forma més 
convenient per garantir la seva màxima difusió 
 
2. Dret de rebre suport. 
- La persona usuària pot demanar ajuda al personal bibliotecari, que és el responsable de 
prestar el suport necessari per facilitar l'ús dels serveis.  
- El personal bibliotecari ha d'assessorar en la mesura del possible a la persona usuària 
sobre el fons bibliogràfic i audiovisual del centre i sobre les diferents seccions, les normes 
d'ús, els horaris, les activitats, etc. 
 
3. Dret d'opinió i participació.  
- La Biblioteca disposa d'una bústia de suggeriments per facilitar la presentació de 
queixes i suggeriments. 
 
 
 
Article 4. Deures de les persones usuàries. 
 
1. Amb caràcter general, la Biblioteca és un centre comunitari on ha de regnar la 
convivència i el respecte, tant cap a la resta de persones usuàries com cap al personal 
bibliotecari, les instal·lacions, el mobiliari, els equips informàtics i el fons bibliogràfic.  
 
2. Per al bon funcionament de la Biblioteca els usuaris han de mantenir en ella un 
mínim de silenci i ordre, i mostrar una actitud respectuosa i educada amb els altres. No 
s'admeten conductes violentes ni insults.  
 
3. El personal de la Biblioteca pot restringir l'entrada a les persones que incompleixin 
aquest Reglament o no respectin les normes elementals de convivència, civisme i 
utilització judiciosa de béns i espais públics, o expulsar-les del recinte. 
 



 
 

 
 
 
Article 5. Normes de règim interior. 
 
1. Les normes de comportament són les exigides habitualment en qualsevol servei públic 
d'aquestes característiques. Les persones usuàries les han de complir i el personal 
bibliotecari ha de fer que es compleixin. 
 
2. Les persones usuàries han de:  
- Respectar la integritat dels materials i les instal·lacions 
- Mantenir una actitud correcta cap als altres i evitar sorolls, comportaments o 
activitats que puguin interferir en el bon funcionament dels serveis o molestar a altres 
usuaris. 
- Cuidar i fer un ús adequat dels equips informàtics, els mobles i els immobles que 
integren la Biblioteca.  
- Mantenir en silenci els telèfons mòbils i els dispositius electrònics. 
 
3.Les persones usuàries han d'abstenir-se de:  
-Escriure en els documents i en el mobiliari o assenyalar-los. 
-Fumar en tot el recinte de la Biblioteca i en els seus accessos. Per raons de seguretat i 
higiene tampoc es pot menjar ni beure –excepte aigua–, excepte en els actes en què així 
es determini i als espais degudament habilitats i senyalitzats.  
-Modificar la disposició del mobiliari. 
 
4.La Biblioteca no es fa responsable de la pèrdua o robatori d'objectes. Els objectes 
oposats a la Biblioteca es conserven un màxim de 15 dies com a objectes perduts. 
Després d'aquest termini la Biblioteca es desprèn d'ells i els deriva als serveis 
municipals corresponents. 
   
5.No es permet l'entrada d'animals domèstics, excepte els gossos guia que acompanyen 
persones amb dificultats de visió. 
 
 
 
Article 6. Naturalesa dels serveis de la Biblioteca Municipal 
 
1.La Biblioteca té la naturalesa i el caràcter de servei públic municipal, i té per objecte 
l'accés a la informació i el coneixement que l'Ajuntament de Deià posa a l'abast de la 
ciutadania.  



 
 

 
 
 
2.La major part dels serveis de la Biblioteca Municipal de l'Ajuntament de Deià són 
gratuïts, excepte les impressions, que es regularan conforme a l'Ordenança Fiscal 
vigent. 
 
 
Article 7. El carnet de persona usuària de la Biblioteca. 
 
1.En general totes les persones empadronades en el municipi de Deià poden accedir als 
serveis de la Biblioteca Municipal sol·licitant el carnet d'usuari, que permet fer ús dels 
diferents serveis de la Biblioteca.  
 
2.El carnet és gratuït, personal i intransferible. 
 
3.Per obtenir el carnet ha de presentar-se la sol·licitud corresponent, en la qual 
s'indicarà el domicili habitual, un número de telèfon de contacte i una adreça de correu 
electrònic, si és possible. Els desplaçats de llarga durada també han d'indicar el domicili 
temporal a Mallorca i en aquest cas se'ls proporcionarà un carnet temporal.  
 
4.La sol·licitud ha d'acompanyar-se amb un dels següents documents en vigor:  
 
- DNI  
- NIE 
- Permís de conduir expedit a Espanya  
- Passaport  
 
5. L'usuari haurà de comunicar a la Biblioteca qualsevol modificació de les seves dades 
de contacte (domicili habitual, telèfon, correu electrònic, etc.).  
 
6. Els menors de 14 anys requereixen, a més, l'autorització del pare, la mare o el tutor 
legal, la qual s'ha d'adjuntar a la sol·licitud del carnet. El carnet que obtenen es 
considera infantil i la seva caducitat coincideix amb la data en què l'usuari compleix els 
14 anys.  
 
7.Els carnets no recollits o que queden a la Biblioteca es guarden un any. Passat aquest 
termini es destrueixen i es donen de baixa. 
 
 



 
 

 
 
 
8. Aquest article no serà aplicable fins que no es faci efectiva l'adhesió a la Xarxa de 
Biblioteques del Consell de Mallorca. Fins llavors la identificació es realitzarà 
mitjançant DNI, NIE, Permís de conduir o passaport. 
 
 
Article 8. Servei de préstec. 
 
1. El servei de préstec permet la cessió gratuïta i temporal d'un determinat nombre de 
documents.  
 
2. La majoria de documents de la Biblioteca es poden prestar. Queden exclosos les 
enciclopèdies, els diccionaris i tots els que determini la Biblioteca.  
 
3. Per utilitzar el servei de préstec ha de presentar-se el carnet d'usuari de la Biblioteca. 
Si la persona usuària no ho porta, de manera excepcional i puntual el bibliotecari podrà 
demanar la seva identificació mitjançant un DNI o permís de conduir.  
 
4. S'estableix un període general de 21 dies naturals de préstec per als llibres i de 7 dies 
naturals per als no-llibres i les revistes, amb possibilitat de pròrroga, sempre per al 
mateix període de temps i si cap altra persona usuària ho ha reservat.  
 
5. L'usuari no pot portar-se el material sense passar abans pel mostrador de la biblioteca 
i fer el registre corresponent.  
 
8.Els documents s'han de retornar en perfecte estat. La persona usuària que perd o 
danya un document ha de restituir-ho amb un exemplar igual a l'extraviat o de la 
mateixa editorial i col·lecció, del mateix format o amb el mateix títol. Si ja no es troba al 
mercat el personal de la Biblioteca li facilitarà les dades d'un alternatiu per a la seva 
compra. El carnet queda bloquejat fins que se solucioni la incidència. L'incompliment 
d'aquesta clàusula exclou al lector del servei de préstec. 
 
9.Els documents s'han de retornar en els terminis establerts. La Biblioteca reclamarà un 
màxim de tres vegades els documents que no s'hagin retornat en la data establerta. A 
partir de la tercera reclamació es considerarà que el document s'ha perdut. 
L'incompliment d'aquesta clàusula exclou al lector del servei de préstec per un període 
igual al del retard, això és, tants dies de sanció com a dies de retard s'hagin produït. 
 



 
 

 
 
 
10.Una vegada finalitzat el període de bloqueig la persona usuària pot tornar a usar el 
servei de préstec. 
 
 
Article 9. Servei de consulta d'Internet i Wi-Fi. 
 
1.La Biblioteca disposa de terminals d'accés gratuït a Internet i de connexió Wi-Fi. 
2.En el cas dels menors de 14 anys cal que el pare, la mare o tutor ferm una autorització 
d'ús del servei d'Internet. 
3.El temps màxim de consulta és de 30 minuts diaris, amb la possibilitat d'una pròrroga 
si no hi ha llista d'espera, i està determinat per l'equipament informàtic disponible. 
4.No es permet canviar la configuració dels ordinadors ni instal·lar cap programari. En 
cas de demanda excessiva del servei es prioritzarà l'ús per a consultes bibliogràfiques i 
l'ús cultural o d'interès pedagògic davant l'ús lúdic. Qualsevol mal ús, tant de 
contingut com d'aparells, es considera una falta. 
 
 
Article 10. Donacions. 
 
1. La Biblioteca Municipal de l'Ajuntament de Deià accepta les donacions de documents 
que es adecuen a la seva política de desenvolupament de la col·lecció, suposen un 
benefici per al seu fons bibliogràfic, tenen interès per a les persones usuàries i que es 
trobin en bon estat de conservació. 
 
2. Podran rebutjar-se aquelles donacions que a criteri del personal de la biblioteca no 
resultin útils, necessàries o adequades. 
 
 
Garanties i mesures cautelars de conservació, control i seguretat. 
 
Article 11. Les conductes es classifiquen en molt greus, greus i lleus:  
 
a. Són conductes molt greus les derivades de cometre més d'un incompliment greu.  
b. Són conductes greus les accions o omissions voluntàries que infringeixin aquest 
Reglament i especialment sostreure o destruir qualsevol tipus de document que es 
conserva a la Biblioteca, o provocar-li un dany greu.  
 



 
 

 
 
 
 
c. Són conductes lleus les derivades de comportaments que provoquin molèsties al 
personal de la Biblioteca i a altres persones usuàries, o que causin danys als documents i 
a l'equipament, si no constitueixen una conducta negligent greu o molt greu. 
 
 
Article 12. Infraccions. 
 
1. Les infraccions a aquest Reglament poden ser lleus, greus i molt greus.  
 
2. Es consideren infraccions lleus:  
 
a. No mantenir-se convenientment vestit i calçat a l'interior de la Biblioteca.  
b. Fer sorolls de forma reiterada i molesta, de manera que es pertorbi l'ús normal del 
servei de la Biblioteca.  
d. Escriure o fer senyals en un llibre, una revista o qualsevol altre document. 
i. No comunicar la pèrdua o la substracció del carnet d'usuari.  
f. Els altres incompliments de deures de les persones usuàries recollits en aquest 
Reglament.  
 
 
3. Es consideren infraccions greus:  
 
a. Deteriorar greument equipaments, infraestructures, instal·lacions o elements del 
servei de la Biblioteca, siguin mobles o immobles, o qualsevol classe de document. 
b. Impedir o obstruir de forma rellevant el funcionament normal de la Biblioteca.  
c. Reincidir en conductes qualificades com a lleus en el termini de dos anys.  
d. Mantenir una actitud greu de falta de respecte al personal de la Biblioteca.  
i. No identificar-se a requeriment del personal de la Biblioteca.  
f. No obeir les ordres donades pel personal de la Biblioteca quant a utilització del 
material o comportament. 
g. Destruir, maltractar o retallar llibres, revistes o qualsevol altre document.  
h. Fumar, menjar o beure (excepte aigua) a la Biblioteca.  
i. Accedir amb animals a la Biblioteca, tret que es tracti d'invidents i persones amb 
discapacitats que els necessitin per a la seva mobilitat.  
j. Retornar qualsevol document en préstec amb un retard de més de tres mesos. 
 



 
 

 
 
 
4. Es consideren infraccions molt greus:  
 
a. Reincidir en conductes qualificades com a greus en el termini de dos anys.  
b. Mantenir una actitud molt greu de falta de respecte al personal de la Biblioteca.  
c. Apropiar-se de qualsevol bé de la Biblioteca, com a material, aparells, llibres, 
publicacions, audiovisuals, etc., sense perjudici de la seva qualificació conforme al Codi 
Penal.  
d. Causar danys irreparables en documents valuosos, consultar pornografia, material 
violent, xenòfob o en contra dels drets humans.  
i. Retornar un document de préstec amb un retard de més de sis mesos.  
f. Manipular un ordinador o instal·lar en ell programes externs i fer un ús que afecti a 
la propietat intel·lectual, copyright, llicències. 
 
 
Article 13. Sancions. 
 
1. Sancions per infracció lleu:  
 
a. Se sancionen amb un advertiment per part del personal de la Biblioteca.  
b. Se sancionen amb el bloqueig del carnet de quinze dies a tres mesos depenent de la 
proporcionalitat de la falta.  
 
2. Sancions per infracció greu:  
 
a. Se sancionen amb el bloqueig del carnet de tres mesos a un any depenent de la 
proporcionalitat de la falta.  
b. Se sancionen amb la prohibició de l'accés a la Biblioteca i de l'ús dels seus serveis de 
tres mesos a un any.  
 
3. Sancions per infracció molt greu:  
 
a. Se sancionen amb el bloqueig del carnet de més d'un any fins a dos anys depenent de 
la proporcionalitat de la falta.  
b. Se sancionen amb la prohibició de l'accés la Biblioteca i de l'ús dels seus serveis de 
més d'un any fins a dos anys.  
c. Se sancionen amb l'expulsió definitiva de tots els serveis de la Biblioteca. 
 



 
 

 
 
 
4. Aclariments:  
 
a.Amb caràcter general, per aplicar les correccions al personal de la Biblioteca pot 
sol·licitar l'auxili dels membres de les Forces i Cossos de Seguretat. B 
b.Si la infracció consisteix a causar desperfectes en l'equipament i/o en les instal·lacions 
la persona usuària ha de rescabalar els danys i perjudicis causats, independentment de 
la sanció que se li imposi. 
c.Els períodes de vacances en els quals a la Biblioteca està tancada no es computa per 
calcular el període en què es priva a la persona usuària del dret de l'ús del carnet i 
d'accés a les instal·lacions de la Biblioteca.  
 
 
 
Article 14. Procediment. 
 
a. Per imposar sancions greus i molt greus s'ha de seguir un procediment amb 
audiència prèvia de l'interessat i resolució a càrrec de l'òrgan municipal competent. b. 
Així mateix, s'ha de tenir en compte l'establert en el Decret 14/1994, de 10 de febrer, de 
procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora. 
c. Si durant la tramitació de l'expedient sancionador la persona infractora reconeix la 
seva responsabilitat es podrà resoldre el procediment de forma immediata imposant la 
sanció que correspongui, si ben moderada pel reconeixement propi 
 
 
Article 15. Prescripció. 
 
El termini de prescripció de la infracció s'inicia el dia en què es comet. Les infraccions 
lleus prescriuen al cap de tres mesos; les greus, al cap de sis mesos, i les molt greus, al 
cap d'un any. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL  
 
El present Reglament, entrarà en vigor a partir de la seva publicació en el “Butlletí 
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears”. 
 

 

 



 
 

 
 
Sotmès a votació el Ple per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER- Aprovar inicialment el Reglament d'Ús de la Biblioteca Municipal 
"Joan Greus". 
 
SEGON- Que aquest expedient sigui exposat al públic per termini de TRENTA 
DIES previ anunci en el B.O.I.B, i en el Tauló d'Edictes d'aquesta Casa 
Consistorial, i un cop transcorregut el termini, cas de no presentar-se cap 
reclamació contra el mateix, es considerarà aprovat definitivament 
 
 

6-ADHESIÓ ALS CONVENIS D´ECOEMBES I ECOVIDRIO. 
 
Adhesió a les condicions econòmiques i resta de condicions previstes al 
Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i Ecoembes. 
 
Atès l’article 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local i l’article 29.2.m) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i 
de règim local de les Illes Balears segons el qual la recollida de residus sòlids 
urbans és competència dels municipis de Mallorca. 
 
Atès que la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi 
Climàtic del Govern de les Illes Balears va renovar l’autorització otorgada a 
Ecoembalajes España, S.A. com a entitat gestora de un Sistema Integrat de 
Gestió de residus d'envasos i envasos usats  a les Illes Balears el 11 de novembre 
de 2014, concedida per 5 anys, es a dir, vigent fins 11 de novembre de 2019. 
 
Atès que el 6 d'abril de 2016 es va signar un Conveni Marc entre la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i Ecoembes i que segons l'estipulació cinquena 
tendrà una durada inicial fins el dia 11 de novembre de 2019. 
 
Atès que el 25 de febrer de 2014 es va signar un Conveni de col·laboració entre 
el Consell de Mallorca i Ecoembalajes España, S.A per un període de cinc anys. 
 
Atès que l'article 5 d’aquest Conveni expressa la possibilitat de què les entitats 
locals de l’illa de Mallorca que no tenguin encomanada la gestió de la recollida 
selectiva de dels envasos lleugers o dels envasos de paper i cartró al Consell de 
Mallorca puguin adherir-se a les condicions administratives, tècniques i 



 
 

 
 
econòmiques del Conveni mitjançant Acord de Ple de la corporació municipal i 
notificació a tal efecte a Ecoembes. 
 
Atès que en data 30 de maig de 2016 ha finalitzat el conveni de col·laboració 
entre aquest Ajuntament i el Consell de Mallorca per a la gestió de la recollida 
selectiva de les fraccions de paper-cartró, vidre i envasos lleugers. 
 
Per tot això, el Ple d’aquesta corporació per unanimitat ACORDA: 
 

1. Adherir-se a les condicions condicions administratives, tècniques i 
econòmiques  al Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i 
Ecoembes de 25 de febrer  de 2014 que s’adjunta al present acord. 

 
2. Habilitar a la Sra. Batlessa per la signatura de l’esmentat conveni en nom 

i representació de l’Ajuntament de Deià. 
 

3. Notificar al sistema integrat de gestió, Ecoembes, el present acord. 
 
Adhesió a les condicions econòmiques i resta de condicions previstes al 
Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i Ecovidrio 
 
Atès l’article 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local i l’article 29.2.m) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i 
de règim local de les Illes Balears segons el qual la recollida de residus sòlids 
urbans és competència dels municipis de Mallorca. 
 
Atès que la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi 
Climàtic del Govern de les Illes Balears va renovar l’autorització com a entitat 
gestora del Sistema Integrat de Gestió d’Envasos de Vidre a la Sociedad 
Ecológica para el Reciclado de Envases de Vidrio (Ecovidrio) el 16 de juny de 
2015, concedida per 5 anys, és a dir, vigent fins 16 de juny de 2020.  
 
Atès que el 8 febrer de 2011 es va signar un Conveni Marc entre la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i Ecovidrio i que segons l'estipulació cinquena 
s'entén prorrogada la vigència d'aquest Conveni Marc. 
 
Atès que el 29 de novembre de 2012 es va signar un Conveni de col·laboració 
entre el Consell de Mallorca i Ecovidrio el qual ha quedat renovat 



 
 

 
 
automàticament d'acord amb la clàusula sisena, pendent de la tramitació i 
signatura d'un nou Conveni Marc i un nou Conveni de Col·laboració entre el 
Consell de Mallorca i Ecovidrio. 
 
Atès que el punt 11è de l’annex I d’aquest Conveni expressa la possibilitat de 
què les entitats locals de l’illa de Mallorca que no tenguin encomanada la gestió 
de la recollida selectiva de la fracció vidre i envasos de vidre al Consell de 
Mallorca puguin adherir-se a les condicions econòmiques i resta de condicions 
previstes al present Conveni mitjançant Acord de Ple de la corporació 
municipal i notificació a tal efecte al Sistema Integrat de Gestió. 
 
Atès que en data 30 de maig de 2016 ha finalitzat el conveni de col·laboració 
entre aquest Ajuntament i el Consell de Mallorca per a la gestió de la recollida 
selectiva de les fraccions de paper-cartró, vidre i envasos lleugers. 
 
Per tot això, el Ple d’aquesta corporació per unanimitat ACORDA: 
 

4. Adherir-se a les condicions econòmiques i resta de condicions previstes 
al Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i Ecovidrio de 29 
de novembre de 2012 (Conveni de col·laboració el qual s’adjunta al 
present acord).  

 
5. Habilitar a la Sra. Batlessa per la signatura de l’esmentat conveni en nom 

i representació de l’Ajuntament de Deià. 
 
6. Notificar al sistema integrat de gestió, Ecovidrio, el present acord. 

 
 

6- ADHESIÓ A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES DEL CONSELL DE 
MALLORCA. 

 
 
La Xarxa de Biblioteques de Mallorca té l'origen a l’any 1985, quan el Ple del 
Consell de Mallorca, de dia 3 de juny, va aprovar el Reglament i el conveni del 
Centre Coordinador de Biblioteques del Consell Insular de Mallorca. 
  
L’any anterior, el Govern balear havia transferit les competències bibliotecàries 
als consells insulars, que, per la seva banda, oferiren als municipis illencs 



 
 

 
 
formalitzar aquest nou conveni, incloent-hi els municipis de les onze 
biblioteques que formaven part del Centre Coordinador de Biblioteques de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears, que depenia del Consell General 
Interinsular. 
  
D’aleshores ençà, s’han incorporat a la Xarxa les biblioteques que s’han creat 
fins arribar a formar-ne part gairebé totes les biblioteques públiques dels 
municipis illencs, amb excepció de la Xarxa de Biblioteques de l’Ajuntament de 
Palma, la Biblioteca Pública de l’Estat de Can Sales, a Palma i gestionada pel 
Govern de les Illes Balears, i les biblioteques d’Alcúdia, Costitx, Escorca, 
Estellencs i Deià. 
  
Actualment aquesta Xarxa està integrada per 70 biblioteques, totes municipals, 
més la Biblioteca de Cultura Artesana, plenament integrades a la vida cultural 
dels municipis, i que són un eix essencial per a la participació ciutadana. 
  
Aquestes biblioteques públiques tracten de satisfer les necessitats d’informació, 
formació, cultura i oci de tots els habitants -sense cap mena de discriminació-, 
en tots els formats possibles, destacant la incorporació de les noves tecnologies: 
Internet i els suports diferents al paper. 
 
A més a més, el Consell facilita fons bibliogràfics adaptats a les necessitats 
específiques dels usuaris de les biblioteques. Aquests fons es complementen 
amb les col·leccions locals, que són essencials per conèixer la història i la vida 
dels municipis. 
  
Cal destacar la transformació que viuen les biblioteques als darrers anys, de 
cada vegada més usen les possibilitats que ofereix Internet per apropar tots els 
seus serveis a la ciutadania. Moltes biblioteques difonen la seva informació, i 
faciliten la participació dels usuaris, amb les eines 2.0, traspassant les fronteres 
físiques dels propis locals. 
  
Les biblioteques tracten de mantenir les seves instal·lacions en les més bones 
condicions possibles per oferir els millors serveis dins de les seves possibilitats i 
el Consell, per la seva banda, els ajuda mitjançant la convocatòria d’ajudes i 
subvencions. 
  

Per tot això, es proposa l'adhesió de la Biblioteca municipal "Joan Graves" de 
Deià a la Xarxa de Biblioteques del Consell de Mallorca. 



 
 

 
 
 
Sotmès a votació, el Ple per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER- Sol·licitar al Consell de Mallorca l'adhesió de la Biblioteca Municipal 
de Deià, “Joan Graves” a la Xarxa de Biblioteques de Mallorca. 
 
SEGON- Comunicar el present acord al Departament de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca. 
 
 

8 -ANNEX AL CONVENI ENTRE L´AJUNTAMENT I L´ENTITAT 
DENTISTA SOBRE RUEDAS PER A L´ASSISTÈNCIA 
BUCODENTAL SOLIDÀRIA A PERSONES AMB MANCANÇA DE 
RECURSOS. 

 
 
La Sra. Batlessa dóna compte de la següent P R O P O S T A: 
 
Vista la iniciativa de la clínica dental “Coloma Vidal” que te per finalitat 
l’atenció bucal solidaria de persones residents a l’Illa de Mallorca, amb 
col·laboració amb el col·legi de Dentistes . Que l’ajuntament de Deià al 5 de 
desembre de 2014 va signar un conveni amb l’esmentada associació. Pel present 
venc a proposar al ple el següent acord:  
 
Aprovar signar el següent annex al conveni de col·laboració amb la clínica 
dental “Coloma Vidal” per l’atenció bucal solidaria de persones residents al 
municipi de Deià:  
 
ANNEX  
 
AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE DEIÀ I L’ENTITAT “DSR 
DENTISTAS SOBRE RUEDAS” PER A L’ASSISTÈNCIA BUCODENTAL 
SOLIDÀRIA A PERSONES AMB MANCANÇA DE RECURSOS  
 
A Deià, xx de xxxxxxxx de 2016.  
En data 5 de desembre de 2014, es va signar el Conveni entre l’Ajuntament de Deià i 
l’entitat ““DSR Dentistas Sobre Ruedas” (en endavant, DSR) per a l’assistència 
bucodental solidària a persones amb mancança de recursos.  
 



 
 

 
 
Aquesta assistència es duu a terme a la Clínica Dental Solidària “Coloma Vidal” (en 
endavant, la Clínica), ubicada en el carrer del Carme, 17 de Palma.  
 
Transcorreguts uns mesos des de la seva inauguració i posada en marxa, el servei que 
ofereix la Clínica als municipis que han signat aquest Conveni és un èxit, la Clínica 
funciona ja a ple rendiment.  
 
Aquest funcionament plenament efectiu ha provocat el lògic augment de les despeses 
necessàries per cobrir els costs que genera la Clínica, per exemple en personal 
administratiu per gestionar-la, atès que els odontòlegs que hi presten servei ho fan de 
forma totalment altruista, però a part és necessari disposar d’un mínim de personal que 
es dediqui a totes les gestions diàries que requereix el funcionament de la Clínica de 
dilluns a divendres i en horari de matí i horabaixa.  
 
En aquest sentit, una petita aportació econòmica dels ajuntaments i entitats signants 
del Conveni ha de permetre continuar prestant aquest servei de forma exitosa, servei al 
qual ja s’han acollit vàries persones d’aquest municipi, la qual cosa posa de manifest que 
el Conveni està resultant un instrument real per fer efectives les competències 
municipals d’atenció a les persones en situació o risc d’exclusió social.  
 
Aquesta aportació econòmica es concreta en la quantitat de 500 euros anuals per part 
del municipi de Deià, quantia que altera mínimament les despeses municipals, però que 
contribueix decisivament a què la Clínica es pugui mantenir oberta i en funcionament.  
 
Per tot això, l’Ajuntament de Deià, representat en aquest acte per la Sra. Magdalena 
López Vallespir, en qualitat de batlessa, i l’entitat DSR, representada en aquest acte pel 
Sr. Alfonso Jaume Campomar, en qualitat de president, acorden la signatura del 
següent Annex al Conveni signat en data 5 de desembre de 2014 per a l’assistència 
bucodental solidària a persones amb mancança de recursos:  
 
ANNEX  
 
1) L’Ajuntament de Deià es compromet a aportar a l’entitat DSR la quantitat anual de 
500 euros, per fer efectius els objectius del Conveni signat en data 5 de desembre de 
2014 per a l’assistència bucodental solidària a persones amb mancança de recursos.  
 
2) El compromís d’aportació econòmica esmentat en el punt anterior es mantindrà 
anualment mentre duri la vigència del Conveni, llevat que l’Ajuntament comuniqui a 



 
 

 
 
DSR, al manco amb 2 mesos d’antelació a l’inici de l’any natural, la seva voluntat de 
deixar de contribuir econòmicament.  
 
3) L’entitat DSR es compromet a donar assistència prioritària a les persones derivades 
per l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament De Deià, en relació a les persones 
derivades per altres municipis signants del Conveni però que no comprometin cap 
aportació econòmica per al sosteniment de la Clínica Solidària Coloma Vidal.  
 
4) L’Ajuntament de Deià fa lliurament a dia d’avui a l’entitat DSR de la quantitat 
compromesa en el punt primer per a l’any 2015. Per als anys successius, l’Ajuntament 
es compromet a lliurar-la dins el primer trimestre de l’any natural. 
 
I, perquè així consti, es signa el present Annex, per duplicat exemplar, en la data que 
figura a l’encapçalament.  
           La batlessa                                         El president de “DSR Dentistas  
de l’Ajuntament de Deià                                  Sobre Ruedas”  
Sra. Magdalena López Vallespir             Sr. Alfonso Jaume Campomar  
En donc fe,  
La secretària de l’Ajuntament de Deià  
Sra. Margarita Marqués Moyá  
 
 
Sotmesa a votació la proposta el Ple per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER- Aprovar l´Annex al conveni entre l’ajuntament de Deià i l´entitat 
“DRS DENTISTAS SOBRE RUEDAS” per a l´assistència bucodental solidària a 
persones amb mancança de recursos. 
 
SEGON- Habilitar a la Sra. Batlessa per la signatura de l’esmentat conveni en 
nom i representació de l’Ajuntament de Deià.  
 
TERCER- Notificar aquest acord a l´entitat DSR. 
 
 
 

9- MOCIONS. 
 
- Moció presentada per Agrupació deià sobre una Comissió per a estudiar la 

titularitat de certs camis.  



 
 

 
 
 

El portaveu de l'oposició dóna lectura a la moció que es transcriu a continuació: 

 

“Quan EL 2010 es va aprovar el Catàleg de Camins de Deià hi va haver 13 camins que 

no hi foren incorporats com a públics malgrat haver tengut aquesta consideració en el 

Pla Especial de Protecció dels valors històricoartístics, arquitectònics, ecològics i 

paisatgístics de Deià (PEP), de l'any 2000, i també a l'adaptació de les NNSS al Pla 

Territorial de Mallorca. 

Aquest camins són: de l’estret de Son Gallard; de sa Foradada; de la Mar; dels Cingles 

de Son Rul·lan; de ses Cases Noves; de sa Pedrissa a sa Cala; des Canyeret; de Can 

Prohom al Teix; de ses Planes; des Seregall de can Boqueta; de Llucalcari a la Casa 

d’Amunt Nova; del Cingle d'en Visc; i de sa Font de sa Senyora. 

Els tècnics del Consell que assessoraren en l'elaboració del Catàleg, en resposta a les 

nombroses al·legacions, no varen dir que els camins no inclosos fossin privats, sinó de 

titularitat dubtosa; de fet, recomanaven a l'Ajuntament obrir un expedient per aclarir-

la. 

En el ple en què s'aprovà el Catàleg, Agrupació DEIA va votar a favor perquè va 

afirmar que era una eina necessària però útil, però reivindicant l'obertura dels 

expedients per aclarir la titularitat d'aquells camins sobre els quals resten dubtes. El 

Partit Popular, llavors en el govern amb membres de l'actual consistori -entre ells 

l'actual batlessa-, s'hi va comprometre, però ja han passat cinc anys sense que s'hagi 

duit a terme. En aquest període de temps, alguns d'ells han vist com el pas immemorial 

es veia impedit o dificultat, la qual cosa suposa la pèrdua d'un patrimoni de primer 

ordre. 

Arran d'una proposta d'Agrupació DEIA, en el ple del mes de gener es va aprovar per 

unanimitat que s'obrissin expedients per aquests camins, però la batlessa va demanar 



 
 

 
 
temps per veure si es podien vehicular a través de la Mancomunitat. Hi va haver una 

reunió d'aquest organisme sense que s'acordàs res en aquest sentit. 

Per tot això, proposam l'adopció dels següents  

ACORDS 

a) El ple de l'Ajuntament crea una comissió especial que estudiï i aclareixi la titularitat 

d'aquests camins: l’estret de Son Gallard; de sa Foradada; de la Mar; dels                                                                                                                                                                       

Cingles de Son Rul·lan; de ses Cases Noves; de sa Pedrissa a sa Cala; des Canyeret; de 

Can Prohom al Teix; de ses Planes; des Seregall de can Boqueta; de Llucalcari a la Casa 

d’Amunt Nova; del Cingle d'en Visc; de sa Font de sa Senyora.  

 

b) Aquesta comissió especial estarà composta per batlia (que n'ostentarà la presidència) 

o un regidor en qui batlia delegui la presidència, un regidor de JuntsXDeià i un 

d'Agrupació DEIA.” 

 

Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat. 

 

- Moció presentada per Agrupació Deià sobre l´adhesió de Deià a 

l´Agència de Disciplina Urbanística. 

 

El portaveu de l'oposició dóna lectura a la moció que es transcriu a continuació: 

 

“L’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca és un 

organisme autònom del Consell de Mallorca que té com a finalitat exercir, dins l’àmbit 

de l’illa de Mallorca, les competències insulars en matèria de protecció de la legalitat 

urbanística i les competències municipals en aquesta matèria que li cedeixin els 

ajuntaments, mitjançant els corresponents convenis de delegació. 



 
 

 
 
 

Els estatuts de l’Agència foren aprovats definitivament pel Ple del Consell de Mallorca 

el 10 de novembre de 2008. L’abril de 2009 inicià de forma efectiva les seves activitats i 

actualment té conveni amb 8 ajuntaments i està en converses per a signar-ne amb 

altres. 

 

El compliment de la legalitat urbanística en sòl rústic és un dels reptes pendents a 

Mallorca, i sovint els ajuntaments es veuen desbordats. En el nostre Ajuntament, per 

exemple, no tenim ni tan sols la figura de celador per a ajudar a vetllar-ne. A més, la 

proximitat i la vinculació personal amb els propietaris, impossible d'escapar en els 

pobles petits, pot ser sentida com una coartació per als vigilants. 

 

Per tot això proposam l'adopció del següent  

ACORD 

1- El Ple de l'Ajuntament de Deià insta l'equip de govern a obrir negociacions amb el 

Consell de Mallorca i l'Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de 

Mallorca per a estudiar la signatura d'un conveni de cessió de les competències 

d'inspecció, supervisió, sanció i restabliment de la legalitat urbanística pel que fa a les 

obres, usos del sòl i actuacions que es desenvolupin sense llicència o ordre d'execució o 

sense ajustar-se a les seves condicions en les diferents categories de sòl rústic del terme 

municipal de Deià, restant excloses les actuacions duites a terme en sòl urbà.” 

 

Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat. 

 

- Moció presentada per Agrupació Deià sobre la Regulació del pas de 

ciclistas i autobuses per la carretera MA-10 entre Valldemossa i Sóller. 



 
 

 
 
 

 

 

A continuació, el portaveu de l'oposició dóna lectura a la moció que es transcriu 

a continuació: 

 

“Els mesos de primavera, estiu i tardor la nostra illa reb la visita de milions de turistes.  

 

El turisme, principal motor econòmic del país, genera desenes de milers de lloc de feina 

de forma directa, i encara més de forma indirecta. És, per tant, un sector que necessita 

ser cuidat i garantir-li unes infraestructures adequades per a poder visitar en condicions 

el nostre territori, de la mateixa manera que els residents tenim dret a viure-hi d'una 

forma còmoda. 

 

La MA-10 és una carretera estreta i amb moltes corbes; això fa que l'allau de 

cicloturistes i autobusos de març a novembre, aproximadament, hi dificulti el trànsit, 

posant-los a ells en perill i a la gent que hi circula amb els seus cotxes. En el seu pas pel 

nucli urbà de Deià, així com a altres punts conflictius -sobretot entre Son Marroig i 

Sóller-, la trobada d'autobusos en sentits oposats causen embotellaments difícils de 

solucionar.  

 

No consideram que s'hagi de prohibir els cicloturistes, ans al contrari, ja que ajuden a 

l'economia local; simplement demanam, que per la seva pròpia seguretat- es reguli el seu 

pas mentre es va condicionant la carretera per a la seva més còmoda circulació. 

 

Per tot això proposam la següent moció: 



 
 

 
 

1. El Ple de l'Ajuntament de Deià demana al Consell de Mallorca i al Govern de 

les Illes Balears que reguli el pas de cicloturistes i d'autobusos per la MA-10 

entre Valldemossa i Deià, mentre no s'adeqüï aquesta carretera per a poder 

suportar el trànsit que actualment hi circula.” 

 

Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat. 

 
 

- Moció presentada per Agrupació Deià sobre la neteja dels torrents. 
 
El portaveu de l'oposició dóna lectura a la moció que es transcriu a continuació: 

 
“Alguns torrents de Deià mostren un aspecte lamentable, plens de brutor, la qual cosa 

és especialment greu al seu pas pel casc urbà.  

A més de la inconveniència estètica i de la necessitat de salubritat, en alguns trams s'hi 

acumula tanta vegetació que pot suposar un perill en cas que hi hagi una gran ploguda. 

A més, en algun tram aquest mal estat impedeix l'accés a zones de gran valor 

patrimonial o artístic, com pot ser les coves de Betlem, o hi ha pintures rupestres. 

Que l'Agrupació DEIA ja va presentar aquesta moció el 2010, i que conseqüentment la 

tornam a presentar. 

Per tot això proposam la següent moció: 

2. Exigir al Govern de les Illes Balears que es dugui a terme aquesta necessària 

neteja. 

3. Que mentre el Govern de les Illes Balears no ho faci, l'Ajuntament prengui les 

mesures necessàries per anar fent net el torrent, ja sigui amb els mitjans humans 

propis del consistori ja sigui organitzant una batuda popular.” 

 
Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat. 



 
 

 
 
 
 

- Moció presentada per Agrupació Deià sobre la freqüència d´autobusos 
de la línea 210 per Deià. 

 
El portaveu de l'oposició dóna lectura a la moció que es transcriu a continuació: 

 
“Amb l'arribada de l'estiu, la gent que empra el servei públic d'autobusos fins al i des 

del nostre poble es multiplica, fent que sovint sobrepassi la capacitat dels vehicles i molts 

d'usuaris quedin al terra, ja que no es posen autobusos de suport. 

Hem sabut que la freqüència fins a i des de Valldemossa s'ha incrementat notablement a 

partir d'aquest maig (d'11 a 17), així com fins a i des de Sóller amb la línia 211, la qual 

cosa deixa el nostre municipi amb una connectivitat molt menor que la dels seus 

veïnats: amb el canvi a l'horari d'estiu just hem passat de 7 a 8 connexions. Això afecta 

a la nostra capacitat de moure'ns en transport públic, però també a la nostra economia 

ja que manco turistes ens poden visitar. 

Per tot això presentam la següent moció 

1.- El ple de l'Ajuntament de Deià demana al Govern de les Illes Balears que treballi i 

faci les gestions oportunes per augmentar la freqüència d'autobusos de la línia 210 per 

Deià. 

2.- El ple de l'Ajuntament de Deià demana al Govern de les Illes Balears que faci les 

gestions oportunes per assegurar que els autobusos del transport públic no deixin ningú 

a terra per manca de places quan passa per Deià.” 

 
La Batlessa proposa amb caràcter previ fer una consulta als usuaris per veure 
quines freqüències d'autobusos fan falta. 
 
Sotmesa a votació, la moció és aprovada per unanimitat amb la proposta de 
l'equip de govern. 
 



 
 

 
 
 

- Moció presentada per Agrupació Deià contra el TTIP. 
 
A continuació, el portaveu d´Agrupació Deià dóna lectura a la moció que es 
transcriu a continuació: 
 
“La Unió Europea (UE) i els Estats Units d'Amèrica (EUA) estan negociant en secret, 

amb un intolerable dèficit de transparència i control per part de la ciutadania i dels seus 

representants polítics (parlaments nacionals i europeu) un ampli acord de liberalització 

de comerç i inversions, que representa un seriós perill per a la democràcia, la deguda 

protecció dels drets laborals, mediambientals i la salut, prioritzant l'interès comercial 

dels inversors i empreses transnacionals (ETN) davant l'interès general. 

Aquesta "major liberalització de les relacions comercials EUA-UE", tal com està 

concebuda, implicaria una rebaixa dels estàndards europeus i nord-americans, és a dir, 

de les regulacions que protegeixen els drets de la ciutadania en àmbits con el consum, el 

treball o el medi ambient, ja que aquestes regulacions limiten als beneficis de les 

corporacions. D'aquesta manera es posaria fi al "principi de precaució", que a Europa 

domina la legislació sobre alimentació i els drets al consum europeus. 

El TTIP, en perseguir la liberalització total dels serveis públics i l'obertura de prestació 

dels mateixos a les ETN, així com a les compres i licitacions de béns i serveis de les 

Administracions Públiques (AAPP), posa en perill els serveis i les compres públiques, a 

tots els nivells, i compromet la capacitat de les institucions electes per administrar 

lliurement les seves comunitats locals i promocionar l’economia i les iniciatives locals. 

Els EUA i la UE intenten incloure en el TTIP mesures per a la protecció dels inversors. 

En el cas de presentar conflictes per part d'aquest col·lectiu amb els Estats, un 

"tribunal" d'arbitratge seria qui s’encarregués de resoldre'ls: l'anomenat "Investor-

State Dispute Settlement" (ISDS). Aquest òrgan tindria competències per establir 

compensacions econòmiques dels estats a la inversió estrangera, per l'aplicació de 

mesures (p. ex. l'augment d'estàndards mediambientals o sanitaris) que puguin reduir 

els seus beneficis presents o futurs. L'Estat no pot en aquest cas recórrer la sentència, ja 

que les decisions dels òrgans d'arbitratge són fermes i no poden ser qüestionades. 



 
 

 
 
Així mateix, el TTIP recull la creació d'un organisme permanent anomenat Consell de 

Cooperació Reguladora que supervisarà totes les normes comunitàries relatives al que 

estableix el TTIP, donant accés directe als lobbies empresarials per influir i modificar en 

el seu benefici la nostra legislació. 

D'aquesta manera, les lleis del comerç passen per sobre de qualsevol altra consideració 

social, i ignoren qualsevol legislació continental, nacional, regional o local. Les 

comunitats locals es troben limitades per ajustaments estructurals restrictius deguts als 

acords i les polítiques de lliure comerç i de protecció de l'inversor. Aquesta lògica 

desmantella els serveis públics i suprimeix la llibertat dels poders locals per 

subministrar els serveis i satisfer les necessitats de les seves poblacions, atenent a 

polítiques i plans de promoció del teixit econòmic i social local. 

L'aprovació del TTIP contribuiria, en el cas de l'Estat espanyol, a l'ofensiva del govern 

estatal de desmantellament dels municipis, que sota el nom de Llei de racionalització i 

sostenibilitat de l'administració local pretén tres objectius bàsics: 

- Restringir la democràcia i autonomia local. 
- La supressió de competències i serveis públics locals. 
- La total privatització dels serveis municipals. 
 
Els governs regionals de la UE (comunitats autònomes, en el nostre cas), així com les 

corporacions locals, tenen dret a ser informats sobre la legislació que serà acordada a 

escala europea que els pugui afectar, perquè puguin expressar les seves opinions. Aquest 

dret no s'ha facilitat fins ara respecte a les negociacions sobre el TTIP. 

Per altra banda, els territoris insulars encara estaríem més desprotegits per intentar 

preservar els nostres entorns econòmics, socials i mediambientals.  No podem recular en 

les legislacions i sentències que han permès frenar les indemnitzacions per lucre cessant 

a les administracions públiques, quan es tracta de defensar el bé comú i protegir el 

territori amb un criteri de bé públic.   

Pel que fa a la contractació pública, l'objectiu que es pretén amb el TTIP és mantenir 

l'Acord sobre Contractació Pública (ACP) de l'Organització Mundial del Comerç 

(OMC) fins a crear un de nou acord millorat. L’ACP està sent utilitzat per la Comissió 

Europea com a justificació per reduir les garanties en la llei de la contractació pública. 



 
 

 
 
Qualsevol classe d'acord, incloent la contractació pública, ha de conduir a augmentar 

les garanties i no a reduir-les. Aquest acord no ha de posar en perill els aspectes 

progressistes de la llei de contractació pública de la UE, especialment els que faciliten el 

desenvolupament regional i local. Aquests aspectes són importants, ja que permeten que 

es realitzin les contractacions públiques tenint en compte no només el preu, sinó també 

altres aspectes com els mediambientals i els socials. 

Les administracions locals: 

 com que estan a prop de les necessitats dels seus pobles, tenen el deure de 

responsabilitzar-se i posicionar-se respecte les implicacions de tota mena que comporta 

el TTIP, per a l'administració, els drets de la seva ciutadania i el medi ambient; 

 com que són els canals adequats per promoure els serveis públics i l'economia i 

ocupació locals, s'esforcen per a la seva promoció com a resposta a l'interès general; 

 estan obligades a resoldre els reptes socials, econòmics i mediambientals i, 

consegüentment, a defensar la universalitat dels serveis públics i la protecció de la 

ciutadania. 

 

Les comunitats locals volen ampliar el debat públic i democràtic sobre el que està 

veritablement en joc darrere d'aquest tractat i la sort que correran els serveis i compres 

públiques: 

 el comerç i la inversió només poden conduir a intercanvis econòmica i socialment 

beneficiosos si respecten les necessitats humanes, i no es basen únicament en el benefici 

de l'especulació financera i de les grans empreses multinacionals; 

 l'eliminació programada i progressiva dels serveis públics és al mateix temps 

l'eliminació progressiva de la solidaritat i la democràcia; 

 l'obertura màxima dels serveis i les compres públiques a la lògica del capital privat 

produeix efectes contraproduents pel que fa a la seva accessibilitat, la seva qualitat i el 

seu cost; 

 els drets socials són drets inalienables, per la qual cosa no poden dependre 

exclusivament de la lògica del mercat; 



 
 

 
 
 només l'existència diversificada de serveis públics socialment útils, permet assegurar 

una qualitat de vida digna per a tothom i a tot arreu, en estret nexe amb l'exercici real 

de la democràcia; 

 el control públic ha de ser preservat per garantir l'accés als béns comuns i a la creació 

de nous serveis públics, així com per afavorir l'economia i ocupació locals. 

Per tot això proposem la següent 

MOCIÓ 

 

1. Declarar Deià com Municipi oposat al TTIP, defensant els serveis públics bàsics per a 

la solidaritat i redistribució social. 

2. Donar suport a totes les iniciatives dirigides a mantenir el caràcter públic dels 

anomenats serveis socialment útils. 

3. Sol·licitar la derogació immediata amb caràcter retroactiu de la "Llei de 

racionalització i sostenibilitat de l'administració local" per legislar en el seu lloc una 

nova normativa enfocada al desenvolupament de l'economia local. 

4. Sol·licitar la suspensió de les negociacions del TTIP i altres acords comercials similars 

(com el CETA, Acord de Lliure Comerç entre el Canadà i la UE, i el TISA, Acord 

Multilateral per a la liberalització i Privatització de Serveis Públics). 

5. Sol·licitar igualment que: 

• No siguin incloses disposicions tipus ISDS en cap futur tractat d'inversions i siguin 

eliminades dels tractats actualment en vigor. 

• Evitar en tot moment la creació d'organismes que institucionalitzin la intervenció de 

les ETN (Empreses Transnacionals) en les regulacions comercials que afectin els drets 

de la ciutadania. 

• Que, coherentment amb la legalitat europea i amb els precedents d’anteriors Tractats 

Comercials semblants de caràcter mixt, es mantingui la necessitat de ratificació del 

TTIP, el CETA i el TISA pels 28 estats membres de la Unió Europea, ja sigui via 

parlamentària o via referèndum. 



 
 

 
 

7. Assolir el compromís de promoure la informació i el debat públic entre la 

ciutadania i les entitats econòmiques, socials, professionals, culturals, etc., sobre 

l’impacte que podrien comportar aquest tractats al nostre municipi.” 

 

Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat. 

 

 

10- PRECS I DEMANES. 

 

- El portaveu de l'oposició diu que en data 9 d'octubre van sol·licitar per escrit el 

motiu pel qual l'Ajuntament va concedir una ajuda econòmica de 200 euros a 

l'Associació de Canaricultores de Sóller i que a dia d'avui encara no han 

obtingut resposta. 

La Batlessa respon que un veí de Deià forma part de la mateixa i els van 

sol·licitar una col·laboració presentant tota la documentació pertinent. 

 

- Volen traslladar la petició d'alguns joves d'un skate park. La Batlessa 

respon que tenen un pressupost i un projecte que ascendeix a uns 50.000 

euros. La ubicació seria a s´Empeltada. No s'ha executat el mateix per 

que s'ha donat prioritat a altres projectes, com el de la biblioteca. 

 

- Demanen que s'arregli el paviment del parc de l'amfiteatre, ja que hi ha 

molts nens que van a patinar allí. La Batlessa respon que ho tenen en 

compte, i que també volen arreglar les pistes de l´escola (on es fa la 

verbena). 

 



 
 

 
 

- Demanen el motiu pel qual en el mercat ambulant no s'ha deixat 

participar a un venedor de pollastres al ast. La Batlessa respon que ha 

estat per un tema d'espai ja que va demanar ocupar uns 5 metres i hi 

havia altres peticions anteriors a la seva i es va calcular l'espai que 

quedava disponible i ell no cabia. 

 

- Demanen els criteris que se segueixen a l'hora d'atorgar subvencions als 

esportistes locals esportives. La Secretària demana la paraula per 

proposar elaborar i publicar unes bases a l'efecte de regular els requisits 

per accedir a les subvencions en condicions d'igualtat. Responen que si. 

 

- Diuen que en un altre ple ja varen demanar si es podia posar una taula 

amb dos bancs a Ca Borino. La Batlessa respon que se li va comentar al 

tècnic municipal i que no s'ha fet per problemes tècnics. 

 

- Demanen pel pla de gestió del servei d'O.R.A.. La Batlessa respon que 

fins que no surti la sentència arran de la denúncia de Agrupació Deià ho 

fan els policies locals. 

 

- Demanen pels passos de zebra. Diuen que han anat a carreteres a 

demanar les sol·licituds que, tal com se'ls va dir, ha fet l'Ajuntament. La 

Batlessa respon que no es va fer una petició formal per que quan es va 

enviar l'avantprojecte de la biblioteca amb el pas de zebra ja se'ns va dir 

que no es podia posar. 

 



 
 

 
 

- Finalment, demanen si en la parada de l'autobús en adreça Valldemossa 

es pot posar una paperera. Demanen si es poden posar contenidors en la 

Cala per als restaurants. 

 

No havent-hi més precs i preguntes, la Batlessa trasllada la proposta efectuada 

pel bibliotecari de que hi hagi premsa els dissabtes al matí a la biblioteca. Els 

pareix bona idea i entre tots proposen els següents periòdics: El País, Última 

hora, Diari de Mallorca i Sa Veu de Sóller. 

 

I no havent més assumptes que tractar i essent les 11:30 hores per la Sra. 
Batlessa es declara finalitzada la sessió estenent la present acta del contingut de 
la qual com a Secretària dono fe. 
 
 
Vist i Plau,        
La Batlessa,      La Secretària- Interventora, 
Magdalena López Vallespir                                 Margarita Marqués Moyá 
 

 

 


