
 
 

ACTA DE SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE DIA 7 D´OCTUBRE 
DE 2016. 
 

A la Casa Consistorial de la Vila de Deià a 7 d´octubre de 2016 essent les 9:30  

hores, es reuneix l’Ajuntament Ple a l’objecte de celebrar la sessió pública 

extraordinària en primera convocatòria baix la Presidència de la Sra. Batlessa, 

Magdalena López Vallespir i l’assistència dels Srs. Regidors citats prèviament 

en forma: el Sr. Jaime Mariano Vives; el Sr. Francisco Arbona Alba; el Sr. LLuís 

Apesteguía Ripoll; i Sra. Blanca Lobo Jaume, assistits per la Secretària- 

interventora de la Corporació: Sra. Margarita Marqués Moyá. 

 

Excusa la seva assistència la regidora la Sra. Margarita Ripoll Deyá i Sra. 

Cristina López Martí. 

 

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

dia: 

 

1- APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2015 
 
La Sra. Presidenta manifesta que l'objecte de la present sessió és examinar i 

aprovar el compte general corresponent a l'exercici del 2015 el qual ha estat 

exposat al públic sense que s'hagin presentat al·legacions i tambè ha estat 

examinat per la Comissió, que ha emès els corresponents informes que consten 

en l'expedient. 

 

Acte seguit es procedeix a sometre a votació la seva aprovació definitiva.  

 

El resultat de la votació és el següent: 

 

- Vots a favor: 3 dels regidors de Junts X Deià 

- Vots en contra: 0. 

- Abstencions: 2 dels regidors d´Agrupació Deià. 

 

Per tant, el Ple de l´Ajuntament ACORDA: 

 

PRIMER.- Aprovar el Compte General corresponent a l’exercici 2015. 

 
SEGON.- Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació íntegra 

a la fiscalització del Tribunal de Comptes tal i com s’estableix en l’article 212.3  

 



 
 

del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 05 de març, pel qual s’aprova el Text Refós 

de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 

      2- PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA I TRASLLAT DE 
RESIDUS SÒLIDS URBANS AMB “FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, SA”. 

 

Vist l’escrit presentat per Fomento de Construcciones  y Contratas S. A., de data 

25 d’agost de 2016, pel qual sol·licita la pròrroga del Contracte de gestió del 

Servei públic de recollida i trasllat dels residus sòlids urbans a Deià, del que és 

adjudicatària en virtut d’acord adoptat pel Ple en sessió celebrada el 7 de 

setembre de 2012. 

 

I de conformitat amb el previst en la clàusula sisena del Plec de Clàusules 

Administratives Particulars reguladores de la contractació, aprovat en sessió 

plenària de 7 d'agost de 2012, i en la clàusula tercera del contracte, que 

estableixen dues possibles pròrrogues del contracte per terminis anuals. 

 
El portaveu d´Agrupació Deià, Sr. Lluis Apesteguia manifesta que votaran en 

contra per que aposten per una gestió pública del servei. Proposen 

mancomunar el servei de cara a la finalització de les pròrrogues. 

 

Sotmès a votació, el Ple adopta, per 3 vots a favor dels regidors de l'equip de 

govern i 2 vots en contra de l'oposició, els següents ACORDS: 
  

PRIMER- Prorrogar fins al dia 30 de setembre de 2016 el Contracte de Servei 

públic de recollida i trasllat dels residus sòlids urbans a Deià. 

SEGON- Requerir a Fomento de Construcciones y Contratas S.A., perquè 

procedeixi a la formalització en document administratiu de la pròrroga del 

contracte. 
 

I no havent-hi més assumptes que tractar, i sent les 10:30 hores, per la Sra. 

Batlessa es declara finalitzada la sessió estenent la present acta, del contingut de 

la qual como a Secretaria dono fe. 

 

Vist-i-Plau,         

La Batlessa,                                                            La Secretària, 

Magdalena López Vallespir                              Margarita Marqués Moyá 


