
 
 

 
 
 
A la Casa Consistorial de la Vila de Deià, a 7 de febrer de 2014, essent les 10:00 hores 
es reuneix l’Ajuntament en Ple al objecte de celebrar sessió pública extraordinària en 
primera convocatòria baix la Presidència del Sr. Batle Jaume Crespí Deyá i l’assistència 
dels Srs. Regidors citats prèviament en forma: Sr. Bartolomé Deyá Caamaño, Sra. 
Magdalena López Vallespir, Sr. Francisco Arbona Alba, Sr. Lluís Apesteguía Ripoll, 
Sra. Maria Cristina López Martí i Francisca Deyá Ripoll, assistits pel Secretari-Interv. 
Diego González Jiménez. 
 
Declarada oberta la sessió es passa a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia: 
 
 
1.- APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA. 
 
Comprovada l’existència de quòrum suficient, el Sr. Batle obri la sessió. 
 
El Sr. Batle justifica la urgència, motivada per la seva renúncia presentada a 
l’Ajuntament Ple de Deià. Sotmès a votació és aprovada la urgència. 
 
Acte seguit, el Batle dona lectura a l’escrit de renúncia presentat: 
 
 “Que amb data 22 de Maig de 2011 es van celebrar les eleccions municipals a les quals 
vaig anar formant part de la llista del Grup Polític Partit Popular, resultant aquest 
guanyador amb majoria absoluta en aquests comicis. 
 
Que vaig prendre possessió del càrrec de regidor el dia 11 de Juny de 2011, després de 
complir amb les obligacions imposades per la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de Juny, del 
règim electoral general, i prengui possessió del càrrec de Batle el mateix 11 de juny de 
2011, després d’haver estat presentades les diferents candidatures, com a cap de partit  i 
havent estat elegit en votació realitzada pels regidors de l’Ajuntament. 
 
Que renuncio al càrrec de Batle per convicció personal a favor de la regeneració i salut 
política del càrrec, càrrec que ostento des de les eleccions municipals del 25 de Maig de 
2003 i per tres majories absolutes consecutives representant al Partit Popular amb molt 
d’orgull i molta honra de una manera lliure i democràtica gràcies als pares de la 
Constitució Espanyola i a ella mateixa, havent respectat i protegit  durant tots els dies 
del meu mandat i havent defensat en tot moment amb lleialtat els interessos del nostre 
municipi i sense anteposar els interessos personals ni de partidisme, intentant en tot 
moment  complir el programa electoral triat pels veïns i sent els més equitatiu possible 
entre totes les barriades i nuclis del municipi i els seus habitants en funció de les seves  
necessitats i serveis bàsics apostant pel diàleg, la convivència i el sentit comú en tot 
moment. I en alguns altres, aplicant la resignació i la conformitat però sempre complint 
i aplicant la Llei per al bé de tots, com és el cas de les demolicions de les cases de 
Llucalcari. 
 



 
 

 
 
 
 
Sense més voldria agrair a tots el meus companys que han format part de les tres 
candidatures que m’he presentat  pel seu suport  en tot moment, a tots els regidors que 
han estat exercint les seves funcions de govern al costat del meu, als companys dels 
partits de l’oposició per haver estat sempre pendents de la feina que hem realitzat com a 
govern tot i no sempre coincidir  per motius  purament ideològics, als treballadors i 
funcionaris d’aquest ajuntament que sempre han estat treballant perquè tot estigui en 
ordre i que sempre s’han implicat amb el municipi i els seus veïns i finalment  a tots els 
veïns del poble de Deià amb independència del seu vot i ideologia política, per haver-
me respectat com Veí i Batle d’aquest poble i no per no estar, oblidar-los, de tots els 
veïns que malauradament  ja no es troben entre nosaltres, va motivar més que suficient 
per recordar avui i sempre, ja que formen part important de la Història del nostre estimat 
i apreciat Deià i en gran part som el que som gràcies a ells. 
 
Finalment m’acomiado dient que me’n vaig molt satisfet i content per tot el que he 
après de tots vosaltres i dels veïns d’aquest poble i també del que he pogut aportar als 
postres veïns i en el seu conjunt al poble com a batle i servidor. Me’n vaig amb més 
amics i amistats sinceres de les que  tenia quan vaig començar i amb projectes al cap 
més clars dels que tenia. Suposo que és l’edat. 
 
Vull i desitjo de tot cor, desitjar molta sort i molt èxit a tots els batles que em succeiran 
al  llarg de la Història, serà sens dubte l’èxit de la nostra comunitat com a veïns i 
d’haver defensat amb orgull i coratge el nom de Deià.  
 
Per tot això, 
 
 
SOL·LICITO, 
 
Que es prengui coneixement de la meva renúncia al càrrec de Batle, que tinc ara mateix 
a l’Ajuntament de Deià pel Ple. 
 
Els reunits per unanimitat es donen per assabentats de la renúncia del Sr. Jaume Crespí 
Deyà, del càrrec de Batle-President. 

A continuació, intervé el portaveu de la Agrupació Municipal DEIÀ, que diu: 

“Bon dia, deianencs i amics que heu vengut avui aquí, demostrant que estau interessats, 
activament interessats, en els afers públics del nostre poble, i també volem desitjar bon 
dia a les deianenques i als deianencs que no sentireu aquestes paraules perquè el ple es 
fa a una hora que dificulta la vostra assistència, permeteu-me que avui sigui un poc 
protocol·lari. Acomiadar un batle i elegir-ne un de nou és un dels actes més solemnes 
que viu un ajuntament, així que l’ocasió s’ho val. 



 
 

 
 
 

Avui deim adéu a en Jaume. L’existència del nostre grup va lligat al teu període com a 
batle, i el teu període com a batle va lligat a l’existència del nostre grup. Varem entrar 
alhora en aquest Ajuntament i ens hem hagut de suportar mútuament, treballant cadascú 
des de la seva responsabilitat i ideologia per aquest poble. S’acaben 11 anys de mandat, 
i malgrat encara no canviï el repartiment de regidors, acaba una etapa: el batle sempre 
imprimeix el seu caràcter a la forma de funcionar d’un equip de govern i d’un 
ajuntament. Aquesta etapa, la teva etapa, ha tengut encerts (com la construcció de la 
passarel·la i de l’escoleta), però també molts punts foscos i moltes oportunitats 
perdudes; però d’això ja n’hem discutit molt i moltes vegades en aquest ple. Esperam 
haver estat durs i posar-t’ho difícil quan tocava, i haver-te ajudat quan calia i ens 
deixàveu. Disculpes per les errades que segur hem comès. Però avui toca dir-te adéu i 
des d’aquest grup municipal et volem desitjar molta sort en aquesta nova etapa.  

És cert que la teva renúncia estava anunciada fins i tot a la campanya electoral. Res a 
objectar, per tant vareu avisar a la ciutadania, que va votar amb aquesta informació. No 
obstant, ens sorprèn que no et substitueixi qui vareu anunciar abans i després de les 
eleccions. El tinent de batle, successor lògic i anunciat, ha renunciat i el PP no ens ha 
explicat per què. No ja a nosaltres, sinó als vostres votants, a qui vareu demanar el vot 
dient-li que ell et succeiria, molts dels quals ens han expressat el seu malestar. Ara 
presentau a la quarta de la llista sense haver donat cap explicació. Sense entrar a valorar 
els candidats, creim que hi ha un dèficit de legitimació democràtica, serà batlessa qui 
ningú va votar per a què ho fos, i sense que se n'explicàs a bastament les raons a la 
ciutadania. 

Però Magdalena, ens trobam avui amb dos candidats. Previsiblement tu sortiràs elegida 
batlessa, i abans d’entrar a xerrar del futur, volem valorar el fet que una dona presideixi 
el nostre ajuntament; com a grup que té en el feminisme un dels seus eixos ideològics 
principals, ens en volem congratular. És una mostra de normalitat de rellevància 
històrica. Esperam que això no sigui anecdòtic i, per exemple, ens ajudis a posar la 
perspectiva de gènere en el nomenclàtor viari municipal, que fa poc vareu acceptar 
revisar: no és normal que només un carrer en tot Deià estigui dedicat a una dona. 

I deixa’ns fer-te una altra petició si surts elegida batlessa: ningú a Deià ha de ser 
coaccionat ni perseguit per la seva ideologia ni per exercir la seva llibertat. Permeteu-
me en aquest moment tenir un pensament especial per na Maria Ignàsia, una boníssima 
mestra a l’escola i a la vida. També hem de afavorir la convivència ciutadana, i els 
polítics hem de tenir una cintura i un comportament exemplar; judicialitzant la crítica 
només crearem més crispació. Prest hi haurà un judici que n’és un exemple, i no un bon 
exemple. 

 

 



 
 

 
 
 

Dit això, hi ha uns projectes que des del nostre grup creim que s’haurien d’afrontar en 
l’any i quatre mesos que ens queden de legislatura. Els expòs aquí com a candidat a 
batle, com a programa de govern que present a aquest ple, però també com a 
recomanació a l’altra candidata: 

Cal millorar la nostra qualitat democràtica. Cal obrir l’Ajuntament a la ciutadania. 
L’hora dels plens, la seva gravació i reproducció a la web, l’elaboració de pressupostos 
participatius, així la creació de fòrums i comissions ciutadanes és una fita improrrogable 
l’any 2014. És cert que d’un temps ençà ha augmentat el suport per a quasi totes les 
associacions (malgrat sigui escandalós el bandejament que sofreixen l’associació de 
Veïns i s'Encruia), i això és un avanç importantíssim i bàsic. Però també cal donar -los 
un paper actiu en la governabilitat i fomentar que s'interrelacionin. Evidentment s’hi ha 
de fer molta pedagogia, no tenim una democràcia desenvolupada precisament perquè 
varem estar molts d’anys sense democràcia. Però intentar-ho mai serà una pèrdua de 
temps, com se’ns va dir en aquest ple, sinó que ha de ser un projecte bàsic.  

Cal fomentar el diàleg entre els grups municipals. Una majoria absoluta, aconseguida 
per una desena de vots de diferència, no hauria de significar la imposició constant de la 
majoria damunt de minoria. Hauria de significar un diàleg constant entre els diferents 
grups, cadascú essent conscient del seu pes, i intentar a arribar a acords. Fa tres anys 
que varem demanar una reunió amb els regidors d’àrea delegada per mirar de fer-ho i 
encara esperam. 

Cal solucionar el problema de l’aigua. No basta esperar que la sequera de juliol i agost 
sigui curta, hem de mirar d’evitar-la. Segurament amb aquest any no tendrem temps de 
fer-hi una actuació molt rellevant, però sí estudiar-la i preparar-nos per dur-la a terme la 
següent legislatura, governi qui governi. 

També relacionat amb l’aigua, cal millorar el sistema de cobrament, que actualment és 
injust i penalitza les famílies més nombroses enlloc de a qui malgasta. En tornarem a 
parlar prest amb una proposta concreta. 

Cal una nova fiscalitat, amb més bonificacions que alleugerin el pes dels elevadíssims 
impostos: Deià no pot ser un poble de rics. 

Hem de començar a elaborar un Pla General, a més de plantejar-nos reformar per 
complet les NNSS, que daten del molt llunyà 1991. Podríem i hauríem de començar a 
parlar-ne. 

Ja tenim un catàleg de camins. Ens va costar molt, però ja el tenim. Però de res serveix 
si se segueixen tancant camins d’ús immemorial davant la inacció de l'Ajuntament. 
Cada camí barrat és una pèrdua irreparable de patrimoni. 



 
 

 
 
Cal seguir impulsant la cultura; el festival Deià Cultural és una molt bona iniciativa, és 
el camí. També cal impulsar la llengua pròpia, per la qual no hi ha hagut ni una sola 
iniciativa en més d’una dècada. 

Tenim en marxa unes importants obres públiques: acabar la passarel·la fins a Can Quet i 
la construcció d’un aparcament a la zona de Can Borino. Cal introduir clàusules socials 
i mediambientals a la contractació, és una bona oportunitat davant una inversió tan 
quantiosa. 

Cal fomentar el sentiment de poble. No som el llogaret de cap altre municipi. Ho deim, 
sense embuts, per la declaració de dies festius. Però també hi ha tasques pendents en la 
nostra constitució identitària, com és l’aprovació d’una bandera municipal. 

Creim que hem d’estar junts en la defensa del municipalisme, molt qüestionat. La llei 
Montoro n’és un exemple. Ocupi qui ocupi la batlia, aquest grup municipal li donarà 
suport si defensa les nostres competències i els nostres serveis, que haurien de ser 
augmentats i millor finançats, no arrabassats ni econòmicament encorsetats. 

I sens dubte seguirà el gran perill que ennegreix l’horitzó d’aquest ajuntament, les 
indemnitzacions pels xalets de Llucalcari, una enverinada herència dels successius 
governs de dretes d’aquest municipi. Ja sabeu la nostra posició: ens negam a què els 
ciutadans paguem més per una especulació i unes decisions obscures que ni varem 
prendre i que mai ens han beneficiat. Ja hem pagat quasi 30 anys d’advocats i els 
esbucaments. Ja basta. Les institucions no cometen il· legalitats. Això ho fan les 
persones. I les il· legalitats que varen fer unes persones no les hem de pagar tots. Qui tiri 
per aquest camí, ens tendrà sempre devora. Sempre. Pel que calgui. 

Sé que tal vegada és un programa ambiciós per un any. Però la majoria de propostes són 
gratuïtes i només necessiten voluntat. Amb ganes, tot és possible. 

Dit això, molta sort, feina i seny a tothom. I, com diu la cançó, que la vida ens doni un 
camí ben llarg”. 
 
3º.- Elecció del nou Batle. 
 
Acte seguit, el Tinent de Batle , Bartolomé Javier Deyá Caamaño comunica a tots els 
presents que a continuació es passa a l’elecció i proclamació de nou Batle o Batlessa de 
l’Ajuntament de Deià, una vegada acceptada pel Ple de la Corporació la renúncia al 
càrrec de Batle del Sr. Jaume Crespí Deyá. 
 
Seguidament, el Secretari-Interv. que subscriu, a petició del Tinent de Batle Bartolomé 
Javier Deyá Caamaño, va explicar la constitució de la Mesa d’edat, la qual estarà 
integrada pel regidor/a de més i menys edat, actuant com a President el de més edat, i el 
de menys edat, com a vocal, és a dir, la Sra. Francisca Deyá Ferriol i vocal al Sr. Lluís 
Apesteguía Ripoll  i fent de Secretari, el que ho sigui de la Corporació. 



 
 

 
 
 
 
La Sra. Presidenta de la Mesa declara constituïda la Mesa d’edat per estar presents en 
aquesta sessió les persones a qui correspon formar-la. 
 
Seguidament, el Secretàri-Interv. que subscriu, a petició del Tinent de Batle, Bartolomé 
Javier Deyá Caamaño, va donar lectura a l’article 196 de la Llei Orgànica del Règim 
Electoral General: 
 
a) Poden ser candidats tots els Regidors que encapçalin les seves corresponents llistes. 
b) Si algun d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels Regidors és proclamat electe. 
c) Si cap d’ells obté aquesta majoria, és proclamat Batle, el Regidor que encapçali la 
llista que hagi obtingut major número de vots populars en el corresponent municipi. En 
cas d’empat es resoldrà per sorteig. 
 
Com a conseqüència, correspon ser candidats a Batle als següents Regidors: 
 
Per part del Partit Popular: Sr. Javier Deyá Caamaño manifesta que renuncia a la seva 
candidatura. 
  
La següent candidata és la regidora Sra. Magdalena López Vallespir. 
 
Per part de l’Agrupació DEIA: Sr. LLuís Apesteguía Ripoll. 
 
La Presidenta de la Mesa demana als dos candidats assenyalats si accepten la 
candidatura. 
 
Tots dos responen afirmativament. 
 
Acte seguit, el/la Sr./Sra. President/a proclama candidats per a l’elecció de Batle/ssa :   
 
Sra. Magdalena López Vallespir del PP i el Sr. Lluís Apesteguía Ripoll de l’Agrupació 
DEIA. 
 
Sotmès a votació, la Sra. Magdalena López Vallespir, del grup polític del Partit Popular, 
és la candidata més votada: quatre vots a favor, obtenint el candidat de Agrupació 
DEIA, el Sr. Lluís Apesteguía Ripoll, tres vots a favor. 
 
La presidenta de la Mesa demana a la candidata elegida: 
 
“Sra. Magdalena López Vallespir, accepta el càrrec de Batlessa-Presidenta de 
l’Ajuntament de Deià” 
 
La elegida, contesta: “sí accepto”. 
 



 
 

 
 
 
Es demana, per part de la Presidenta de la Mesa que ja que ha acceptat el càrrec de 
Batlessa –Presidenta d’aquest Ajuntament, prèviament a la presa de possessió, presti el 
jurament o promesa d’acord amb la fórmula legalment establerta, com a tràmit previ per 
prendre possessió del càrrec. 
 
Sra. Magdalena López Vallespir. 
 
“Jo, Magdalena López Vallespir juro / prometo per la meva consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de BATLESSA – PRESIDENTA DE 
L’AJUNTAMENT DE DEIÀ amb lleialtat al Rei i guardar la Constitució com a norma 
fonamental de l’Estat”. 
 
Acte seguit la Presidenta de la Mesa saluda a la nova Batlessa i li dona l’enhorabona. A 
continuació el Batle sortint fa entrega del bastó de comandament en senyal d’investidura 
i passa a ocupar la cadira presidencial i, en conseqüència, també la presidència de la 
sessió. 
 
La Batlessa, abans de dirigir unes paraules, demana als grups municipals si volen dir 
qualque cosa i, a continuació, diu: 
 
Bon dia a tots i benvinguts,  
Avui es un dia molt emotiu i especial per a mi i primer de tot vull donar les gràcies al 
poble de Deià i a tots els que hi viuen perquè sense haver nascut aquí sempre m’he 
sentit part del poble. 
 
La primera vegada que vaig venir a Deià tenia 17 anys i des d’aquell dia en va canviar 
la vida. Deià té màgia, els aires de sa Tramuntana et captiven i ja no vols partir. 
 
El dia que en Jaume me va demanar si volia formar part del seu equip, primer vaig 
dubtar, però després record que li vaig demanar, i què he de fer si guanyam? Feina!!! 
Em va dir, i quanta raó tenia. Vaig dir que sí, varem guanyar i vaig començar a fer feina 
per Deià cada dia amb més il· lusió i ganes. Després vengueren unes altres eleccions i 
també guanyarem i la meva feina es va duplicar o triplicar, però cada dia amb més 
ganes i il· lusió. 
Aquests 2 anys i mig he fet el que he sabut i el que he pogut, perquè Deià i els 
deianencs poguessin sentir-se contents amb la nostra feina, dic nostra perquè mai hem 
d’oblidar que som un equip, un tot sol no pot fer res, un equip que ha decidit que avui 
sigui jo la que pren possessió del càrrec, però aquí tots feim feina per igual.  
 
Des d’aquí els vull donar les gràcies, gràcies Jaume per ensenyar-me tot el que he aprés 
amb tu, sé que encara em queda molt per aprendre, però també sé que tu estaràs aquí per 
ajudar-me. Gràcies a tu Javi, Xisco, Marga, perquè també amb vosaltres he aprés molt, 
sé que soc un poc caparruda però vosaltres teniu molta paciència, tanta com en Dani, la 
meva parella, que és la persona més pacient i meravellosa que hi ha.  



 
 

 
 
 
 
Un ajuntament es compon d’un batle, regidors, però també hi ha el més important, les 
persones que hi treballen a les oficines, manteniment, seguretat, neteja, serveis socials... 
sense ells l’ajuntament no funciona, per el que vull donar les gràcies a tots, també a 
tantes persones que m’han ajudat simplement per el fet d’ajudar, donar-me algun 
consell, criticant alguna acció (això fa que tenguis els peus a terra) i també a tots els que  
m’han felicitat per el meu nomenament, a tots vos dic que afront aquesta nova etapa de 
la meva vida amb molta il· lusió i energia, que intentaré fer-ho el millor que sé. 
I per acabar voldria dir-vos que aquí teniu la vostra casa i que aquí em trobareu per el 
que sigui i que estic per el que necessiteu i que si alguna cosa no vos agrada pugueu 
venir i vos escoltaré i intentarem junts canviar-la. Vull que tots ens sentim part d’aquest 
ajuntament i que entre tots poguem millorar el que sigui millorable.  
Deià ens necessita a tots. Gràcies a tots.  
 
I no havent més assumptes que tractar i essent les 10:50 hores, per la Sra. Batlessa es 
declara finalitzada la sessió estenent la present acta del contingut de la qual com a 
Secretari dono fe. 
 
Vist i Plau,       
LA BATLESSA,     EL SECRETARI- INTERVENTOR, 
Magdalena López Vallespir.                       Diego González Jiménez 
 


