
 

 
 
 
ACTA DE SESSIÓ PLENÀRIA EXTRORDINÀRIA URGENT DE DIA 11 DE 

NOVEMBRE DE 2016. 

 
A la Casa Consistorial de la Vila de Deià, a 11 de novembre de 2016, essent les 
9:30 hores, es reuneix l’Ajuntament en Ple a l’objecte de celebrar sessió pública 
extraordinària urgent en primera convocatòria baix la Presidència de la Sra. 
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), Sr. LLuís Apesteguía Ripoll 
(Agrupació DEIA) i Sra. Cristina López Martí (Agrupació Deià), assistits per la 
Secretària- interventora de la Corporació: Sra. Margarita Marqués Moyá. 
 
Excusen la seva assistència el Sr. Jaime Mariano Vives (Junts x Deià) i la Sra. 
Blanca Lobo Jaume (Agrupació DEIA). 
 
Declarada oberta la sessió es passa a aprovar la urgència de la convocatòria  
motivada per 
 
 
A continuació es passa a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia: 
 
1.- APROVACIÓ PLA ECONÒMIC FINANCER REFERENT A LES 

INVERSIONS PRESENTADES AL PLA ESPECIAL D’INVERSIONS 

FINANCERAMENT SOSTENIBLES 2016-2017. 

 

La Batlessa recorda que l’Ajuntament va aprovar pel Ple en data 8 de juliol de 
2016,  una vegada constatat l'incompliment en la liquidació del pressupost de 
l'exercici 2015, un Pla Econòmic – financer per l’incompliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, amb l’objecte de que es permeti en l’exercici en curs 
i el següent el compliment dels objectius principals, així com el d’estabilitat i 
deute publica. 
 
A conseqüència d'això i d'acord amb la Llei, el Consell de Mallorca, en el marc 
del Pla Especial d'inversions financerament sostenibles per als anys 2016 i 2017, 
exigeix l'aprovació d'un Pla econòmic financer, així com una memoria 
econòmica, en el qual es posi de manifest que els projectes que es presenten per 
part de l’Ajuntament al Pla Especial d’Inversions Financerament Sostenibles 
2016-2017, anomenats “Millora de l’eficiència energètica d’una part de 



 

 
 
l’enllumenat públic de Deià”, i “Dotació de servis i accessibilitat al parc Joan 
Mas”, no generaran més despeses de manteniment que les actuals, inclús es 
veuran reduïdes, i que la vida útil de les mateixes, serà superior als cinc anys.  
És a dir, en definitiva que les inversions triades són financerament sostenibles. 
A més, les inversions no afectaran a l’endeutamentde l’Ajuntament donat que 
esta previst que estiguin finançades pel Consell de Mallorca pel 100% del 
projecte de la inversió.  
 
Aquest Pla s'inclourà en Pla econòmic financer de l'Ajuntament aprovat al 
juliol. 
 
Sotmès a votació el Ple per unanimitat ACORDA: 

 
Aprovar el Pla econòmic financer referent a les inversions presentades al Pla 
Especial 2016-2017 d´inversions financerament sostenibles, que s´adjunta com a 
annex del present acord. 
 
 
2- DESISTIMENT TRAMITACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTAL 1/2014 

NNSS. 

 
La Batlessa explica que volen retirar aquest punt de l'ordre del dia, ja que el que 
volen no és desistir de l´expedient de la modificació puntual ja que la denegació 
d'aprovació de la Comissió d'urbanisme del Consell de Mallorca, afecta 
solament a la part relativa a la reordenació d’un àmbit de sòl urbà al carrer Teix 
i a la modificació de les condicions aplicables al sistema d’aparcament públic i 
creació de dos subtipus per aquesta qualificació a diferents zones d’aparcament, 
i és favorable a la resta. La seva intenció es tornar a presentar aquest punt i ja 
estan treballant en això. 
 
Es retira aquest punt de l´ordre del dia. 
 
I no havent més assumptes que tractar i essent les 10:20 hores, per Sra. Batlessa 
es declara finalitzada la sessió estenent la present acta del contingut de la qual 
como a Secretària dono fe. 
 
    Vist-i-Plau, 
  LA BATLESSA,                                                           LA SECRETÀRIA, 
Magdalena López Vallespir                          Margarita Marqués Moyá  


