
 

 
 
 
ACTA DE SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DIA 5 DE MAIG DE 2015. 
 
A la Casa Consistorial de la Vila de Deià, a 5 de maig de 2015, 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 (P.P), Sr. Jaime 
Mariano Vives (P.P.), Sr. LLuís Apesteguía Ripoll (Agrupació DEIA), Sra. 
Francisca Deyá Ferriol (Agrupació DEIA) i la  Sra. Cristina López Martí 
(Agrupació Deià), assistits per la Secretària- interventora de la Corporació: Sra. 
Margarita Marqués Moyá. 
 
Excusen la seva asistencia: Sr. Javier Deyá Caamaño.  
 
Declarada oberta la sessió es passa a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del 
dia: 
 
 

1- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DIA 6 DE MARÇ DE 2015 I DE LA 
SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE DIA 28 D’ABRIL DE 
2015. 

 
Es dona compte de l´acta remesa de la sessió del Ple ordinari de dia 6 de març. 
Queda aprovada per unanimitat. 
 
A continuació es dona compte de l'esborrany de l'acta de 28 d´abril, relativa al 
sorteig dels membres de la Mesa Electoral per a les pròximes eleccions de dia 24 
de maig , quedant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
 

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 l’acord de col·laboració entre la Conselleria de 
Turisme i Esports del Govern de les Illes Balears i la Mancomunitat de 
Tramuntana en matèria de foment de l’esport en la Serra de Tramontana, que es 
transcriu a continuació: 
 
Acord de col·laboració entre la Conselleria de Turisme i Esports del Govern de 

les Illes Balears i la Mancomunitat de Tramuntana en matèria de foment de 

l’esport a la Serra de Tramuntana de Mallorca 

 
Jaime Martínez Llabrés, conseller de Turisme i Esport del Govern de les Illes Balears, 
d’acord amb el Decret 25/2013, de 27 de desembre, del president de les Illes Balears, pel 
qual es disposa el seu nomenament, i en virtut de la delegació del president de les Illes 
Balears continguda en el Decret 25/2003, de 24 de novembre. 
 
Carlos Simarro Vicens, president de la Mancomunitat de Tramuntana, per acord de la 
Junta de la Mancomunitat de 20 de setembre de 2011, d’acord amb la normativa de la 
Llei de bases de règim local i la Llei orgànica de règim electoral general, en nom i 
representació de la Mancomunitat de Tramuntana, en l’exercici de les facultats que li 
confereix l’article 13.7 dels Estatuts pels quals s’ha de regir la Mancomunitat de 
Tramuntana. 
 
Antecedents 

 
1. La Constitució espanyola estableix en l’article 43.3 el mandat als poders públics 

de fomentar l’educació física i l’esport, així com de facilitar l’adequada utilització 
de l’oci.  En compliment d’aquest mandat, atesos els objectius bàsics que 
estableix la legislació esportiva actual i amb l’objectiu de fer realitat el dret de tot 
ciutadà a desenvolupar o exercitar les seves facultats físiques, intel·lectuals i 
morals, mitjançant l’organització d’esdeveniments esportius que comptin amb la 
cobertura dels mitjans de comunicació especialitzats, no només en l’àmbit local, 
sinó també en l’àmbit nacional, atès que són esdeveniments de primer nivell en 
l’esport i una plataforma de gran interès per al Govern de les Illes Balears i per a 
la promoció turística de la Serra de Tramuntana de Mallorca. 

2. L’article 5 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears 
estableix entre altres els següents principis rectors de la política esportiva de les 
administracions públiques e les Illes Balears: 

 



 

 
 

a) Fomentar, ordenar, promoure i difondre el coneixement de l’esport i de qualsevol 
activitat física basada en la millora i la protecció de la salut. 

b) Promoure l’esport en tots els àmbits i facilitar els mitjans que permetin 
practicar-lo, amb la finalitat d’obtenir una millor qualitat de vida i un major 
benestar social, i també un hàbit beneficiós per a la salut. 

c) Promoure les condicions que afavoreixin la igualtat de la dona en l’esport 
d) Promoure i planificar l’esport de competició i d’alt nivell autonòmic, en 

col·laboració amb les federacions esportives i altres autoritats competents en la 
matèria, i vetllar perquè es practiqui d’acord amb els principis del moviment 
olímpic, de respecte envers el patrocini esportiu i la col·laboració empresarial en 
l’àmbit de les activitats i de les competicions esportives. 

3. L’article 10. h de la Llei 14/2006 disposa que correspon a l’Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears promoure la creació d’agrupacions de 
municipis a fi de prestar serveis i programes comuns per al foment de l’esport i 
de racionalitzar els mitjans disponibles. 

4. L’article 112 de la Llei 14/2006 estableix que correspon als ajuntaments 
l’exercici de les competències següents: 

a) Executar els programes de desenvolupament i foment de l’activitat 
físicoesportiva. 

b) Organitzar i promoure esdeveniments esportius. 
5. Les competències en matèria d’activitat física i esport de les diferents 

administracions públiques de les Illes Balears s’han d’exercir sota els principis 
de cooperació, col·laboració, coordinació, descentralització i informació 
multilateral, d’acord amb el que disposa l’article 3 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 

6. En aplicació d’aquests principis, s’han d’utilitzar les tècniques que estableix la 
legislació vigent, especialment en l’establiment de convenis, conferències 
sectorials i creació de consorcis, d’acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 

7. L’article 78.2 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que es 
poden subscriure convenis de col·laboració amb les altres administracions 
públiques en l’àmbit de les respectives competències. 

8. És fora de tot dubte la importància de les activitats físiques, recreatives i 
esportives per al desenvolupament i el benestar de la societat en general. 

 
Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per 
formalitzar aquest Acord de col·laboració, d’acord amb les següents 
 



 

 
 

 

Clàusules 

 
1. L’objecte d’aquest Acord és fixar el marc de col·laboració entre la Conselleria de 

Turisme i Esports del Govern de les Illes Balears i la Mancomunitat de 
Tramuntana per desenvolupar esdeveniments d’especial rellevància que 
incideixin en la promoció de l’esport i que tenguin una repercussió turística a la 
Mancomunitat de Tramuntana, mitjançant l’organització d’esdeveniments 
esportius. 

2. La Conselleria de Turisme i Esports es compromet a participar en el finançament 
dels d’esdeveniments d’especial rellevància que incideixin en la promoció de 
l’esport i que tenguin una repercussió turística a la Serra de Tramuntana de 
Mallorca fins un import màxim de 40.000,00 euros. 

3. La Mancomunitat de Tramuntana es compromet a: 
a) Executar directament o concedir els ajuts a entitats esportives amb domicili en 

qualsevol Ajuntament integrat a la Mancomunitat de Tramuntana, per tal 
d’executar els esdeveniments d’especial rellevància que incideixin en la promoció 
de l’esport i que tenguin una repercussió turística a la Serra de Tramuntana, 
mitjançant l’organització d’esdeveniments esportius. 

b) Informar la Conselleria de Turisme i Esports, mitjançant la tramesa d’una 
memòria anual, de les activitats dutes a terme, derivades de les actuacions 
objecte ‘aquest acord de col·laboració i facilitar qualsevol informació en el 
moment que li sigui sol·licitada per la Conselleria. 

4. La Mancomunitat de Tramuntana podrà realitzar acords de col·laboració, 
patrocinis o subvencions amb entitats esportives amb domicili en qualsevol 
Ajuntament integrat a la Mancomunitat de Tramuntana per a la realització de 
l’objecte d’aquest Acord. 

5. Ambdues parts es comprometen a tramitar i subscriure tots aquells instruments 
jurídics que siguin necessaris per acomplir l’objecte d’aquest Acord. 

6. El present Acord general de col·laboració entre la Conselleria de Turisme i 
Esports i la Mancomunitat de Tramuntana, de caràcter juridicoadministratiu. 

7. Aquest Acord té vigència fins al 31 de gener de 2016, sense perjudici que es 
pugui prorrogar per acord exprés de totes les parts signants d’aquest protocol. 

 
Com a mostra de conformitat, signam aquest Acord general de col·laboració en dos 
exemplars. 

 
 
 



 

 
 
 
A continuació, la Sra. Batlessa dona compte de que el proper dia 15 de maig es 
realitzarà un petit acte commemoratiu a l'Hotel És Molí, amb motiu del seu 50 
aniversari, en el qual se'ls farà lliurament d'una placa commemorativa. 
Agrupació Deià està convidada a l'acte si desitja asistir. 
 
 
 

4- SOL.LICITUD A LA CONSELLERIA DE COMERÇ DE LA 
DECLARACIÓ DEL MUNICIPI DE DEIÀ COM A MUNICIPI 
TURÍSTIC (ARTICLES 21, 22 I 23 DE LA LLEI 11/2014, DE 15 
D´OCTUBRE, DE COMERÇ DE LES ILLES BALEARS). 

 
 
La Sra. Batlessa dóna compte de la proposta d’acord per sol.licitar de l’òrgan 
competent de la Conselleria de Comerç la declaració del municipi de Deià com 
a zona de gran afluència turística als efectes d'exclusió de la limitació dels 
horaris comercials de conformitat amb lo disposat a l’article 21.2 de la Llei 
11/2014, de comerç de les Illes Balears.  
 
Explica que és de sobres conegut per tots la gran quantitat de turistes que 
visiten el nostre municipi, que es troba en la Serra de Tramuntana, declarada 
Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO el 28 de juny de 2011. A 
més, el municipi de Deià limita amb Valldemossa i Sóller, municipis també molt 
turístics, convertint-se així en un municipi de pas com a ruta turística. 
L´aprovació d´aquesta proposta permetrà als comerços determinar els dies i 
hores d'obertura al públic, podent també obrir els diumenges. Que a l'efecte de 
la regulació de la contaminació acústica facilitarà l'elaboració del mapa de 
sorolls del municipi. I finalment, permetrà la participació en algunes, i 
l'obtenció de major puntuació en unes altres, en nombroses convocatòries de 
subvencions. Per tant, es compleixen les circumstàncies que estableix l'article 22 
de la Llei de Comerç de les Illes Balears per a la declaració de Deià com a zona 
de gran afluència turística. 
 
 Sotmesa votació, el Ple per unanimitat ACORDA: 
 
Aprovar la proposta i instar a l'òrgan competent en matèria de comerç la 
declaració del municipi de Deià com a zona de gran afluència turística. 
 



 

 
 

5- MOCIONS. 
 
Moció presentada per Agrupació Deià “per demostrar el rebuig a la 
privatització del Registre Civil i en Defensa de la situació actual del 
Registre”. 
 
El portaveu de l'oposició dóna lectura a la moció que de transcriu a continuació: 
 
Com és sabut per tots, en aquests moments s'està parlant de la privatització del Registre 
Civil i la justificació del Ministre de Justícia és el mal funcionament del mateix basant-
se en un informe del defensor del Poble.  

Considerem que l'argument del Ministeri de Justícia no se sosté pels següents motius:  
 

•  Les queixes se centren, segons l'lnforme del Defensor del Poble, 
bàsicament en els Expedients de Nacionalitat i Matrimonials. Per tant, 
ta solució ha de centrar-se en aquests dos aspectes, que poden enfocar-se 
separadament respecte de la resta dels serveis prestats pel Registre Civil, 
buscant solucions puntuals per als serveis que presenten problemes de 
funcionament.  

•  Les queixes es refereixen, no als registres civils en general, sinó 
principalment al Registre Civil Central i alguns registres civils concrets, 
com és el de les poblacions que envolten Madrid i l'arc mediterrani. En 
total són 33 registres civils el que representa un 0,4% dels existents a tot 
el territori (comptant amb els jutjats de pau en total a tot Espanya hi ha 
8115 municipis) si només comptem els registres civils dels partits 
judicials (existeixen 429) el percentatge seria 7,69%.  

• La població immigrant al nostre país passa de 637.085 persones l'any 
1998 a 5.736.258 l'any 2012, any en què el ministre encomana la gestió 
de la nacionalitat als Registradors de la Propietat, aquestes dades el que 
reflecteixen és un augment de un 900% dels immigrants sense que 
hagi duit aparellat un augment del nombre de funcionaris per poder 
tramitar els expedients de nacionalitat.  

• A l'informe del Defensor del Poble, a les pàgines 123-129, s'estableixen 
els aspectes que incideixen en aquesta problemàtica, que no són altres que 
"la insuficient dotació de mitjans humans que provoca demores en 
l'atenció al públic" i l'encomana de gestió de les Nacionalitats. Aquestes 
realitats són oblidades de manera intencionada pel ministre de Justícia.  

• Dins dels tràmits que es realitzen en el registre civil, els expedients de 
nacionalitat per norma general no arriben al 18% de la feina.  



 

 
 
 

•  L'lnforme del Defensor del Poble, sobre el qual es basa exclusivament 
l'apreciació del mal funcionament del Registre Civil, no té en compte 
altres punts de vista ni informes dels que les conclusions són molt 
diferents. 

 
L'informe titulat "La importància dels Serveis Públics en el Benestar dels Ciutadans", 
elaborat al maig 2013 pel Observatori de Qualitat dels Serveis Públics, pertanyent al 
Ministeri d'Economia i Hisenda i Administracions Públiques, presenta una valoració 
molt positiva del Servei públic del Registre Civil, en comparació amb altres serveis 
públics administratius. Així, la satisfacció ciutadana en el Servei Públic del Registre 
Civil, presenta resultats molt per sobre de la mitjana dels restants serveis 
administratius que valora l'estudi: 

1. Serveis de Registre Civil: 85% satisfacció, 2,8% gens satisfets.  
2.  Agència Tributària / Hisenda: 68% satisfacció, 6,8% gens 

satisfets.  
3.  Expedició DNI i Passaport: 78% satisfacció, 5,8% gens satisfets.  
4. Trànsit: 67% satisfacció, 6,6% gens satisfets.  

etc. 
 
Aquesta era també l'opinió del Partit Popular, que fans no fa molt i en paraules del Sr. 
Ferrer Roselló, del Grup Parlamentari Popular, a la Comissió de Justícia celebrada al 
Congrés dels Diputats el 4 de maig de 2011, al.legava el següent a la Llei del Registre 
Civil del ministre socialista Sr. Francisco Caamaño:  
 

"El Registro Civil 
funciona razonablemente, incluso diría que razonablemente bien. 
No hay organismo de la Administración del Estado que no sea susceptible 
de mejora, pero el registro sería uno de  
los pocos servicios dependientes del Ministerio de Justicia que  
no estaba brutalmente colapsado, uno de los pocos que 
no perjudicaba diariamente el equilibrio emocional 
del señor ministro. Su funcionamiento no generaba quejas de importancia entre 
los usuarios, los tiempos de respuesta eran admisibles. En realidad, si 
lo comparamos con la Administración de Justicia ordinaria era de 
una velocidad y de una agilidad casi meteóricas. Nada tendríamos que decir, 
por supuesto, de su fiabilidad. En definitiva, no existía para nada una demanda 
social, ni tan siquiera tímida, que hiciera prioritaria una reforma radical del 
Registro Civil que conllevará la desaparición del 



 

 
modelo histórico de nuestro país. Se 
me ocurre a bote pronto media docena de temas bastante más urgentes que este. 
Esta reforma conlleva prescindir de los servicios de un buen número 
de profesionales —cito, por ejemplo, los jueces encargados del registro— 
que constituían el colectivo humano con mejor preparación, conocimientos y exp
eriencia de todos los que están al servicio de la Administración del Estado 
en materia de registro. Todas esas cualidades se derrochan y nos veremos en la 
curiosa circunstancia de tener que reciclar a esos jueces para reinsertarlos en 
la Administración de Justicia ordinaria mientras que, 
por otro lado, tendremos que formar a otros funcionarios para 
que desempeñen las tareas que realizaban los primeros. Se ha manifestado que 
la necesaria modernización, 
la implantación de nuevas tecnologías podía justificar esta reforma 
radical, pero me pregunto: ¿No podría modernizarse el modelo 
actual sin necesidad de renunciar al modelo mismo y a las garantías que ofrece la 
tutela judicial? ¿No podríamos realizar las necesarias inversiones, los 
ajustes legislativos que fueran precisos para 
implantar esas nuevas tecnologías, sin necesidad de revolucionar el sistema? Un 
modelo que, por otra parte, ha funcionado razonablemente bien. Por otra parte, 
en un escenario de crisis económica severa, ¿parece razonable abordar el gasto 
de creación de más de un centenar de nuevas oficinas del Registro Civil? ¿Es 
el momento de ampliar plantillas —porque, no nos engañemos, habrá que 
ampliar plantillas— y de invertir en el coste de su formación? 
¿No habría resultado más razonable y austero acometer la mejora y modernizaci
ón del sistema vigente que la extravagancia — permítanme que lo llame así— de 
crear uno nuevo? A cambio de todo ello el ciudadano, además, pierde la tutela 
judicial inmediata y directa del Registro Civil y no sé lo 
que sus señorías pensarán sobre esto, pero para el Partido Popular la 
tutela judicial todavía es una garantía'.  
 

L 'únic que ha canviat des de llavors és el Govern. 
 
En aquests moments està en tràmit al Congrés el "Projecte de llei de mesures de reforma 
administrativa en l'àmbit de l'Administració de la Justícia i del Registre Civil". Amb 
aquest projecte pretenen privatitzar el Registre Civil i lliurar-ho als registradors 
mercantils de la propietat. Les esmenes redactades per una comissió del Col.legi de 
Registradors pretenen, entre altres fins, que Ii regalin la gestió del Registre Civil amb el 
màxim de garanties possibles. L'important és no assumir riscos i que l'explotació del 
negoci reporti el màxim benefici possible. Per a això, amb les esmenes, els registradors 
han introduït en el projecte de llei els següents missatges i objectius:  



 

 
 

• El Ministeri de Justícia és el que ha d'assumir la digitalització de tots 
els Ilibres existents en els registres civils i l'enregistrament de totes les 
seves dades. A més de cercar, juntament amb les Comunitats Autònomes, 
autèntics convidats de pedra, els locals adequats per al dipòsit 
provisional i definitiu, la custòdia i conservació d'aquests Ilibres. El cost 
d'aquesta operació, a càrrec de l'erari públic, és a dir de tots els 
espanyols, s'haurà de sumar als prop de 140 milions d'euros que ens va 
costar, a tots els espanyols en el seu moment, la digitalització dels 'libres 
i la informatització de les dades registrals. (Dispos. Trans. 6a).  

•  El Ministeri de Justícia clausurarà el servei públic, Iliurant-lo als 
registradors, un cop hagi entrat en funcionament la plataforma 
electrònica, i hagi finalitzat el procés de trasllat, a la destinació 
definitiva, dels Ilibres i documents registrals des de cadascuna de les 
actuals oficines del Registre Civil.  

• Els registradors ho tenen clar: I'ERO que el faci el Ministre. Aquest 
tancament afectarà al personal de l'Administració de Justícia destinat en 
el Registre Civil (que pot incloure jutges i secretaris, i segurament també 
gestors, tramitadors i auxiliars), així com al personal de vigilància, 
manteniment, neteja, etc., on I l hagi. La modificació es realitzarà 
mitjançant un procés de reordenació d'efectius pel qual els funcionaris 
passaran a ser destinats a les vacants d'altres òrgans judicials, si n'hi 
ha?, i si no se'n creen? Segons el Ministre, modificant les plantil\es o les 
RLT. (Dispos. Trans. 8a). El ministre no s'ha preocupat de posar-se en 
contacte amb les cornunitats autònomes amb competències transferides 
per veure el que passarà amb el seu personal.  

•  La subcontracta és un negoci. Els registradors no fomen part d'una 
ONG. Aquest missatge queda palès en nombroses esmenes a l'articulat 
del projecte de Ilei. Per a això es deixa clar que els actes registrables es 
poden ampliar, que els costos de manteniment es determinaran 
reglamentàriament i que els actes o assumptes de caràcter voluntari i que 
responguin a l'interès particular de l'interessat no tindran caràcter 
gratuït pels ciutadans. I per millorar el balanç d'ingressos se'ls dona 
també el Registre General d'Actes d'Última Voluntat i del Registre de 
Contractes d'Assegurances de Cobertura de Morts, creat per la Llei 
20/2005, de 14 de novembre, del que, per descomptat cobraran els 
corresponents aranzels. A més, també se'ls ha promès (i segur que 
aquesta promesa la compleix el Govern) ampliar els 
actes registrables (s'haurà d'inscriure fins la mascota!) i l'import dels 
aranzels de les seves actuacions específiques com registradors 



 

 
mercantils.  

•  Si relacionem aquestes esmenes al "Projecte de Llei de mesures de 
reforma administrativa en l'àmbit de l'Administració de la Justícia i del 
Registre Civil", amb l'articulat del projecte de Ilei que facilita l'obtenció 
de la nacionalitat espanyola als sefardites, ens trobem que costaran 
doblers, almenys, les inscripcions que consignin el veïnatge civil, les 
assegurances de vida, la revocació de la signatura electrònica, els poders 
de les persones físiques i la seva revocació, el domicili registral i la 
direcció a efecte de notificacions, la inscripció del 
qualsevol aitre registre púbtic (Registre de la Propietat, Registre 
Mercantil, Registre de Béns mobles etc.), l'expedició del Ilibre de família 
en format electrònic i prèvia sol•licitud de l'interessat o la seva conversió 
a aquest format, el registre general d'actes d'última voluntat i de 
contractes d'assegurances de cobertura de defunció, ... Del pastis en 
menjaran fins i tot els notaris celebrant els matrimonis. (Veure, pel que 
fa a aquest punt, les esmenes a l'article 4, al 21, al 49.4, al 58, 59,60, 61, 
al 68, al 74 bis, etc.).  

•  Mínims costos, màxims beneficis. Aquest objectiu completa l'anterior. 
El cost de la plataforma informàtica que ja està desenvolupant el Col•legi 
de Registradors, puja a 20 milions d'euros. Resulta curiós com ha baixat 
el cost. La plataforma tecnològica que inicialment va voler crear l'ex-
ministre Gallardón, a través del ISDEF, tenia un cost de 100 milions 
d'euros.  

•  Així mateix, i perquè no hagi cap obstacle que els impedeixi complir el 
seu objectiu d'obertura del nou negoci, les esmenes també recullen la 
necessitat que, sense perjudici de les competències de 
les cornunitats autònomes, les Ilicències d'obertura, activitat i obres dels 
locals en què s'hagin d'instal•lar les noves oficines generals del Registre 
Civil, de conformitat amb el que estableix aquesta Llei, seran substituïdes 
per una declaració prèvia responsable sobre les seus físiques de les noves 
oficines Generals del Registre Civil, que prèviament han de ser 
contractades i dotades de tots els mitjans físics i tecnològics necessaris. 
Amb aquesta esmena volen evitar la dilació que la tramitació de 
les llicències administratives d'obertura, activitat i obres poden 
representar. Amb això confirmen, a més, el paper de les CCAA en la 
subcontracta: pagar locals, agilitzar les Ilicències d'obertura del negoci, 
nomenar els encarregats del negoci, a proposta del Ministeri, i poc més, 
sense comptar amb els ajuntaments.  

•  Finalment, i mai millor dit, la disposició final primera, recull que "En 
tot el que no preveu aquesta llei s'estarà al que disposa la Llei 



 

 
Hipotecària i, amb caràcter supletori, la Llei 30/1992, de 26 de novembre 
, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques . " La remissió a la 
Llei Hipotecària els permet als registradors, entre d'altres 
troballes, estabtir, en un futur, aranzels.  

•  Com ells diuen en el text de les seves esmenes "El col•legi no pot 
renunciar-hi ja que serà un dels mitjans amb què compti per finançar el 
RC". I corn nosaltres diem "A això no, no renunciaran a tot el que 
incrementi eEs seus beneficis".  

•  Les esmenes també estableixen que hi haurà una Oficina de Registre 
Civil en aquelles poblacions de 100.000 habitants però no diu que passa 
amb la resta de les localitats i jutjats de pau.  

•  
Òbviament per tots aquests actes que s'amplien, així com pels que ja s'inscrivien, QUE 
A LA ACTUALITATS SÓN GRATUÏTS, el ciutadà haurà de pagar.  
 
Davant d'això hem de recordar que el Registre Civil ha estat un servei públic i gratuït 
per a tots els ciutadans des de 1870, que va ser modemitzat en 2011 amb la 
digitalització de tots els Ilibres del registre des de l'any 1950, i li va suposar una 
inversió de 129 milions de euros, quantitat que pagarem tots els ciutadans, facilitant el 
treball i millorant la qualitat d'aquest servei, que en l'actualitat és un dels més ben 
valorats dins de l'Administració de Justicia.  
 
També és important recordar que el Ministre de Justícia falta a la veritat, tal com queda 
palès en els fets esmentats anteriorment.  
 
A més seria un brutal atemptat a la intimitat. Un dels punts més delicats de la reforma 
registral és el risc que pugui implicar per a la intimitat i la privacitat de les persones. 
Els funcionaris que presten servei en l'actualitat en el registre civil tenen el deure de 
protecció de les dades, si passa a mans privades com es garantirà això. La possibilitat 
que una entitat privada tingui al seu abast un alt volum d'informació de cada ciutadà 
amb tan sols teclejar el DNI és un perill. 
 

Per tot això, proposam al Ple els següents 

ACORDS 

1. Rebutjar l'assignació dels registres civils als Registradors de la Propietat i 
Mercantils, per una privatització encoberta d'un servei públic essencial com és el 
Registre civil. 

2. Rebutjar la possible mercantilització de les dades personals dels ciutadans i 
ciutadanes de la nostra Comunitat Autònoma.  



 

 
3. Exigir que qualsevol reforma del Registre Civil els mantingui dins de 
l'Administració de Justícia atès per funcionaris de justícia, amb l'objectiu de garantir la 
gratuïtat de tots els tràmits i la privacitat de les dades inscrites en el mateix.  

4. Dirigir el present acord al Sr. Ministre de Justícia, instant-lo a que torni enrere 
en les seves pretensions de privatitzar els registres civils i que continuï sent un servei 
públic i de qualitat com fins ara. 

 
 
Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat. 
 

6-   PRECS I DEMANES. 
 

- Demanan pel camí dels Pintors, que comunica Deià amb Llucalcari, en el 
qual, com és sabut, últimament s'han produït diversos accidents de 
persones o excursionistes que han caigut pel penya-segat o precipici. 
Volen saber a qui li correspon arreglar-ho. 

 
La Batlessa respon que correspon a la Demarcació de Costes, a qui ja s'ha enviat 
un informe i sol·licitud perquè ho arregli, havent-hi l'Ajuntament adoptat ja 
mesures provisionals mentre es resol el problema per Costes. També diu que 
s'ha de tenir en compte que aquest camí transcorre per propietats privades. 
 

- Demanan si en el projecte de la passarel·la per als vianants urbana que 
va de Can Carindo a Can Quet i l'aparcament públic de Can Clavet està 
previst fer la baixada a Can Boi. 

 
La Batlessa respon que sí, i que ho farà el Consell de Mallorca. 
 
 
I no havent més assumptes que tractar i essent les 10:30 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 


