
ACTA DE SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DIA 29 D’ABRIL 
DE 2019.

A la Casa Consistorial de la Vila de Deià, a 29 d’abril de 2019, 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), Sra. Margarita Ripoll Deyá 
(Junts x Deià), el Sr. Jaime Mariano Vives (Junts x Deià), Sr. Lluís 
Apesteguía  Ripoll  (Agrupació  DEIA),  la  Sra.  Cristina  López  Martí 
(Agrupació  Deià)  i  la  Sra.  Blanca  Lobo  Jaume  (Agrupació  DEIA), 
assistits per la Secretària- interventora Accidental de la Corporació: 
Sra. María Cristina Ramón Enseñat.

Declarada oberta la sessió es passa a tractar els assumptes inclosos 
a l’ordre del dia:

1- APROVACIÓ ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE 8 DE MARÇ I 
ACTES DE SESSIONS EXTRAORDINÀRIES DELS DIES 3 I 17 
D’ABRIL DE 2019.

Es  dona  compte  de  l’esborrany  de  l’acta  remesa  de  la  sessió 
ordinària de 8 de març i extraordinàries de 3 i 17 d’abril de 2019.

Sotmeses a votació són aprovades per unanimitat.

2.- RESOLUCIONS DE BATLIA.

La Corporació es dóna per assabentada de les resolucions de Batlia.

3.- COMUNICATS DE BATLIA.

La Sra. Batlessa dona compte de dos comunicats de batlia.

4.- PROPOSTA DE RENOVACIÓ DELS CÀRRECS DE JUTGE DE 
PAU TITULAR I SUBSTITUT
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Considerant que, en el mes de febrer de 2019 quedaren vacants els 
càrrecs de Jutge de Pau, titular i substitut.

Considerant que, en data 27 de febrer de 2019,  es va remetre al 
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears i al BOIB, el Bàndol 
de la Sra. Batlessa d'aquest Ajuntament, pel qual s'obre període de 
presentació  d'instàncies  per  cobrir  els  càrrecs  de  Jutge  de  Pau, 
titular i substitut, en el Municipi de Deià. Sent exposat el Bàndol en 
el Butlletí Oficial de la Província núm. 27 de data 2 de març de 2019, 
en  tauler  d'anuncis  de  l'Ajuntament,  en  el  Tribunal  Superior  de 
Justícia i en el propi Jutjat de pau des del 2 de març de 2019 al 22 de 
març de 2019.
Així  mateix,  va  estar  a  la  disposició  dels  interessats  a  la  seu 
electrònica d'aquest Ajuntament a l’adreça https://www.ajdeia.net.
Considerant que, en data 22 de març de 2019 va finalitzar el termini 
de  presentació  de  sol·licituds,  en  la  que  es  varen  presentar  dos 
candidats:

- Antonio Miguel Coll Salas
- Guillermo Pérez de Diego Elosegui

Realitzada  la  tramitació  legalment  establerta  i  vist  l'Informe  de 
Secretaria de data 25 d’abril, revisades les sol·licituds i, havent-se 
comprovat el compliment dels requisits prevists en els articles 389 
de la Llei Orgànica del Poder Judicial, el ple, per unanimitat acorda 
realitzar un sorteig entre les persones sol·licitants, essent el primer 
nom que resulti del sorteig serà el seleccionat per exercir el càrrec 
de Jutge de Pau titular i el segon per a Jutge de Pau substitut.

Es procedeix a la votació i de conformitat amb els articles 22.2 p) de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local, així com amb 
l'article 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, el 
Ple,  adopta  per  majoria  absoluta  dels  seus  membres,  el  següent 
ACORD:

PRIMER. Designar al Sr.  Guillermo Pérez de Diego Elosegui, amb 
NIF 05357633J, domiciliat a Deià, com a Jutge de Pau titular.

SEGON. Designar  al  Sr.  Antonio  Miguel  Coll  Salas,  amb  NIF 
42961156P, domiciliat a Deià, com a Jutge de Pau substitut.

TERCER. Donar  trasllat  del  present  Acord  al  Jutge  de  Primera 
Instància i Instrucció, per a la seva elevació a la Sala de Govern tal 
com assenyala l'article 101.3 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, 

2



del Poder Judicial i article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels 
Jutges de Pau.

5.-PROPOSTA DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
DEIÀ I EL POBLE SAHRAUÍ.

La Sra. Batlessa dona compte del pacte i els compromisos a adoptar 
per part del nostre municipi com cada any i llegeix el text que es 
transcriu a continuació:

Sotmes a votació, el Ple, per unanimitat ACORDA:

PRIMER.-  L’ajuntament  de  Deià  es  COMPROMET  a  facilitar  la 
difusió i la sensibilització del projecte “Vacances en Pau 2019” arreu 
del municipi. 

SEGON.- L’ajuntament de Deià DONARÀ suport  a la  inserció dels 
infants  dins  les  activitats  municipals,  tot  facilitant  la  participació 
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gratuïta  dels  nins  i  nines  sahrauís  a  serveis  municipals,  com ara: 
escoletes, centres esportius i d’oci, etc.

TERCER.-  L’ajuntament  de Deià  FACILITARÀ,  en cas  que hi  hagi 
famílies  acollidores,  que  el/la  treballador/a  social  municipal 
entrevisti  les  famílies  per  tal  de  saber  si  són  aptes  per  fer 
l’acolliment.

QUART.- DONAR COMPTE d’aquest acord a l’entitat organitzadora 
per la seva presentació on procedeixi i als efectes corresponents.

6.- PROPOSTA  D’APROVACIÓ  DE  L’EXPEDIENT  2/2019 DE 
MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER MITJÀ DE 
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA PER A LA COMPRA DE 
DOS PARQUÍMETRES DE ZONA BLAVA. 

La  Batlessa  explica  que  tenim  dos  parquímetres  romputs  i  els 
canviarem per dos nous que acceptin el pagament amb targeta.

Vist  l'expedient  de modificació  de crèdits  número 2/2019 elaborat 
pels serveis municipals. 

Vist l’informe de Secretaria-Intervenció. 

Vist allò que disposa els articles 177 i concordants del Real Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es proposa al Ple l'adopció 
del següent acord: 

Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient  de modificació de 
crèdits núm. 2/2019 per un import de (16.300,00 €) setze mil tres-
cents euros, corresponent a crèdit extraordinari. 

Segon.- Determinar la fórmula de finançament en base a romanent 
de  tresoreria  per  a  despeses  generals  de  l’exercici  2018,  en  la 
quantitat de (16.300,00 €) setze mil tres-cents euros. 

Tercer.- Les modificacions que s'acorden són les següents: 

Crèdit extraordinari: 
APLIC.PPT. EXPRESSIÓ PREV.ANT.     MODIF.

PREV.DEF. 
133.62300 Parquímetres zona blava 0,00       16.300,00  
16.300,00 
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 TOTALS 0,00       16.300,00  
16.300,00   

Quart.- Respecte a l'estat d'ingressos, els conceptes del Pressupost 
d'ingressos quedaran de la següent manera: 

Per Romanent de tresoreria líquid de l’exercici 2018:
CONCEPTE EXPRESSIÓ       PREVISIÓ         MAJORS 
PREVISIÓ

    ANTERIOR         INGRESSOS 
DEFINITIVA

87000 ROMANENT DE TRESORERIA      56.743,13 
16.300,00       73.043,13  TOTALS  
56.743,13        16.300,00        73.043,13 

Cinquè.- Sotmetre  aquest  expedient  de  modificació  de  crèdits  a 
informació  pública  pel  termini  de  QUINZE  DIES  HÀBILS  previ 
anunci  en  el  B.O.I.B.,  i  en  el  Tauler  d'Anuncis  d'aquesta  Casa 
Consistorial, i un cop transcorregut el termini, cas de no presentar-
se  cap  reclamació  contra  el  mateix,  es  considerarà  aprovat 
definitivament. Tot això de conformitat al que preveuen els articles 
169-1, i 177-2 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

Sotmés a votació, queda aprovada per unanimitat.

7.- PRECS I DEMANES

El portaveu de l’Agrupació DEIÀ, el Sr. Lluís Apesteguia explica que 
no tenen precs i demanes.
A continuació explica que acaben aquests quatre anys intensos, que 
han intentat ser útils al poble i al govern de la millor manera que han 
sabut i  que si  s’han equivocat  esperen millorar.  A més donen les 
gràcies  als  quatre  regidors  de  Junts  x  Deià,  tot  i  les  seves 
diferències, i als funcionaris.

La Sra. Batlessa respon que tot i les seves diferències hi ha hagut 
unanimitat, que ha estat un legislatura dura d’herències i la salut li 
ha mermat per l’estrès, que ho ha gaudit amb il·lusió i satisfacció per 
la feina feta i amb ganes d’haver fet més, quatre anys no donen per 
fer-ho tot i acaba donant les gràcies a l’Agrupació DEIÀ.

La regidora de Junts x Deià la Sra. Margarita Ripoll Deyá demana als 
assistents al ple que han de cercar un pregoner per les festes i per 
unanimitat s’acorda demanar-ho al Sr. Javier Peris.
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I no havent més assumptes que tractar i essent les 10:00 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 Accidental,
Magdalena López Vallespir         María Cristina Ramón Enseñat
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