
 
 

 
 
 
ACTA DE SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DIA 4 DE SETEMBRE DE 
2015. 
 

A la Casa Consistorial de la Vila de Deià, a 4 de setembre 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 (Junts x Deià), 

Sr. Jaime Mariano Vives (Junts x Deià), Sra. Margarita Ripoll Deyá (Junts x 

Deià), Sr. LLuís Apesteguía Ripoll (Agrupació DEIA), Sra. Blanca Lobo Jaume 

(Agrupació DEIA), assistits per la Secretària- interventora de la Corporació: Sra. 

Margarita Marqués Moyá. 

 

Excusa la seva assistència la  Sra. Cristina López Martí (Agrupació Deià). 

 

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  3 DE JULIOL DE 2015. 

 

Es dona compte de l´acta remesa de la sessió ordinària de dia 3 de juliol. Queda 

aprovada per unanimitat. 

 

 

 

2- RESOLUCIONS DE BATLIA. 
 

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

 

 

 

3- COMUNICATS DE BATLIA. 
 
La Sra. Batlessa comunica que no n´hi ha. 

 

 



 
 

 
 
 
 

4- APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2014. 
 

Acte seguit la Sra. Batlessa manifesta que l'objecte de la present sessió és 

examinar i aprovar el compte general corresponent a l'exercici del 2014 el qual 

ha estat exposat al públic, sense que hi hagi hagut al·legacions i així mateix 

examinat minuciosament per la Comissió, que ha emès els corresponents 

informes que consten en l'expedient. El susdit compte està degudament rendit i 

justificat,  i tot seguit la Sra. Batlessa sotmet a votació l'aprovació del Compte 

General de l'any 2014, sent el resultat el següent: 

 

- Vots a favor: 4 , dels regidors de Junts x Deià. 

- Vots en contra: 0 

- Abstencions: 2, dels regidors d´Agrupació Deià. 

 

 

Per tant, el Ple per 4 vots a favor de l'equip de govern i dues abstencions de 

l'oposició ACORDA: 
 

PRIMER.- Aprovar el Compte General corresponent a l’exercici 2014. 

 

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. 

 

 

 

5- ELECCIÓ DE DUES FESTES LOCALS EN L’ÀMBIT MUNICIPAL DE 
DEIÀ PER A L’ANY 2016 SEGONS EL CALENDARI LABORAL 
APROVAT PEL CONSELL DE GOVERN DE LA COMUNITAT 
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS.  

 

La Sra. Batlessa exposa les propostes de l’equip de govern: dia 9 de maig, "Es 

Firó de Sóller" i 24 de juny, Sant Joan. 

 

El portaveu de l’oposició, Sr. Lluís Apesteguía Ripoll, manifesta que estan 

d’acord amb el dia 24, però no amb el 9 de maig, ja que no és una festa pròpia 



 
 

 
 
 
del municipi de Deià i apunten altres dates que si tenen significat per a aquest 

municipi. A més, comunica que han realitzat una enquesta en la qual han 

participat unes 30 persones, per conèixer les preferències de la gent i proposar 

al Ple la més votada.  

 

Lluís explica que les dates més votades són el 20 de gener, Sant Sebastiá i el 24 

de juny, Sant Joan. Per tant, des d'Agrupació Deià proposen els dies 20 de gener 

i 24 de juny com a festes locals de Deià. Demanen que se celebri la votació de 

cadascuna d'elles per separat 

 

Després d’un petit debat entre les dues forces polítiques, se sotmet a votació 

l’elecció de les dues festes per separat, sent el resultat el següent :  

 

 

1- 24  de juny: aprovada per unanimitat. 

2- 9 de maig: aprovat per 4 vots a favor de Junts x Deià i 2 vots en contra 

d´Agrupació Deià. 

3- 20 de gener: rebutjada per 4 vots en contra de Junts x Deià i dos vots a 

favor d´Agrupació Deià. 

 

 

Per tant s’acorda per el 2016 designar com a festes locals els dies 9 de maig i 24 

de juny. 

 

 

6- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL: CREACIÓ DE DOS 
LLOCS DE FEIANDE POLICIA LOCAL C1, INTERÍ I CREACIÓ DÚN 
LLOC DE FEINA DE BIBLIOTECARI/A, INTERÍ. 

 
La Batlessa explica que degut a la falta d'agents de policia local en el municipi 

de Deià, que compta amb un sol policia en plantilla, resulta impossible prestar 

el servei, per la qual cosa es considera necessària la creació de dos llocs de 

policia interins, per a tot l'any. Per això, es proposa al Ple l'aprovació de la 

modificació de la plantilla de personal funcionari, suprimint les dues places de 

policia de temporada i creant dues places de policia local C1. 

 

El portaveu d´Agrupació Deià Lluis Apesteguia diu que considera que per a un 

municipi com Deià, tres policies en plantilla durant tot l'any és massa, ja que a 



 
 

 
 
 
l'hivern la població disminueix notòriament. Per això, proposa que una de les 

noves dues places sigui per tot l'any i l'altra es mantingui com a policia de 

temporada. 

 

La Batlessa contesta que l'oferta de les places de temporada ha resultat ser un 

fracàs i que per això mantenen la seva proposta inicial. 

 

A continuació, es sotmeten a votació les diferents propostes per separat: 

 

- Una plaça de policia per tot l´any: aprovat per unanimitat. 

- Una plaça de policia de temporada: dos vots a favor dels regidors de 

l´oposició i 4 vots en contra dels regidors de l´equip de govern. 

- Una plaça de policia per tot l´any: aprovat per 4 vots a favor de Junts X 

Deià i dos vots en contra d´Agrupació Deià. 

 

Per tant, el Ple adopta el següent ACORD:  

 

Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal funcionari de 

l´any 2015, consistent en l'amortització de dues places de Policia Local de 

Temporada y la creació de dues places de Policia Local C1. 

 

A continuació la Batlessa explica que amb motiu de la propera inauguració de 

la nova biblioteca municipal, resulta necessària la contractació d'un o una 

bibliotecària. Per això, es proposa també la modificació de la plantilla de 

personal laboral, consistent en la creació d'una plaça de bibliotecari/a, per tot 

l´any, també de forma interina. 

 

Sotmés a votació, és aprovat per unanimitat. 

 

Per tant, el Ple adopta per unanimitat el següent ACORD: 
 

Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal laboral de l´any 

2015, consintent en la creació d´una plaça de auxiliar de biblioteca. 

 

La modificació de la plantilla de personal haurà de publicar-se en el Butlletí 

Oficial de les Illes Balears. 

 

 



 
 

 
 
 
Abans de passar als precs i preguntes, el portaveu de l'oposició sol·licita la 

inclusió d'una moció per urgència sobre l'admissió humanitària dels refugiats. 

La urgència és aprovada per unanimitat dels presents i el regidor procedeix a 

donar lectura a la moció que es transcriu a continuació: 

 

Segons dades d'ACNUR (l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats), 
prop de 300.000 migrants i refugiats han intentat arribar en el que duim d'any a 
Europa via el Mar Mediterrani. 2.440 han mort en l'intent. 

Els refugiats fugen de la guerra, la fam, les malalties o el terror de l'Estat Islàmic. Són 
persones que provenen de països amb crisis humanitàries agudes com Síria, Líbia o 
Eritrea. Aquest estiu, la majoria d'aquestes persones han intentat entrar a Europa per la 
ruta Central, via Itàlia, o per la ruta Est, via Grècia i els Balcans. En la seva ruta, són 
víctimes de les màfies del tràfic de persones, tractades com una simple mercaderia. 

Davant aquesta situació d'emergència, els països que formen la Unió Europea han donat 
una resposta del tot insuficient. Com a mostra d'aquesta insolidaritat, dels quasi 4 
milions de refugiats sirians fins a febrer de 2015, poc més de 40.000 han sigut admesos a 
Europa, i només 130 a l'estat espanyol. Mentrestant, la major part de les persones 
refugiades són acollides a països més empobrits com Líban, Turquia, Jordània o Egipte. 

L'estat espanyol ha demostrat una falta de compromís i solidaritat vers aquesta 
emergència humanitària. La Comissió Europea va proposar aquest mes de juliol una 
proposta de mínims per acollir entre els països membres a 60.000 persones refugiades. 
El ministre d'Interior del govern espanyol, Jorge Fernández Díaz, va rebutjar la quota 
assignada a l'estat espanyol de 4.300 persones, i només en va acceptar 1.300 
demandants d'asil, ara augmentant-la a 2.739 per la pressió. 

El govern ultradretà, anti-migrants i xenòfob d'Hongria va decidir aquest estiu gastar-
se 32 milions d'euros en la construcció d'una tanca amb concertines per blindar la seva 
frontera amb Sèrbia i fer més complicat el pas de les persones refugiades en seu camí cap 
als països del nord d'Europa. Un obstacle més per a persones que han deixat zones de 
guerra i que cerquen de forma desesperada protecció. 

Per altra banda,cal destacar que la societat europea ha pres consciència de la situació. 
Les darreres notícies de morts en el trasllat de refugiats en camions tancats o els atacs de 
grups neonazis a albergs de refugiats a Alemanya han sigut respostes amb 
manifestacions de suport i de benvinguda a les persones refugiades. Les institucions 
democràtiques europees haurien d'agafar el testimoni d'aquestes manifestacions de 
suport, deixar enrere les polítiques per crear una Europa-Fortalesa, i donar un gir a les 
polítiques d'asil i de cooperació amb els països empobrits del Mediterrani. És necessari 



 
 

 
 
 
que les institucions estiguin a l'altura d'aquesta crisi de refugiats. Les administracions 
locals poden col·laborar amb la seva disposició a acollir persones de forma temporal, en 
funció de les seves capacitats. 

Per tot això, el grup municipal d'Agrupació DEIA proposa al ple l'adopció del següents 

ACORDS 

1.- El Ple de l'Ajuntament de Deià sol·licita al govern de l'estat espanyol un compromís 
ferm amb les persones refugiades, rectificant la postura presa a la darrera reunió de 
ministres de justícia i interior de la Unió Europea i l'anunci de la seva predisposició a 
acollir les persones refugiades que proposava la Comissió Europea. 

2.- L'Ajuntament de Deià es posarà a disposició de les institucions supramunicipals 
implicades per l'acolliment temporal d'algunes d'aquestes persones, segons les 
capacitats del nostre municipi, per a la qual cosa es duran a terme les accions 
necessàries. 

 

Junts X Deià proposa introduir un tercer apartat per afegir que si el municipi de 

Deià no pot acollir cap refugiat, l'Ajuntament habilitarà una partida per a donar 

suport als ajuntaments on sí s'hagin pogut ubicar. 

 

Sotmesa a votació la moció i l'esmena de l'equip de govern, és aprovada per 

unanimitat. 

 

 
7- PRECS I PREGUNTES. 
 

- Demanen sobre l'estudi hidrològic que s'està realitzant. La Batlessa respon que 

s'estan estudiant diferents mesures per donar solució al problema de l'aigua en 

el municipi. 

- Demanen sobre l'estudi que està realitzant l'IMEDEA sobre l'estat de sa Cala. 

La Batlessa respon que se'ls informarà dels resultats. 

- Diuen que alguns hotels i restaurants s'han queixat de l'escassetat de taxis en 

el municipi. La Batlessa respon que estan informats del problema i que per això 

s'està mirant de treure una nova llicència. Explica que l'any passat es va intentar 

treure una llicència temporal per als mesos d'estiu i es va denegar. 



 
 

 
 
 
- Comenten que molta gent els ha transmès la seva inquietud sobre l'ús del nou 

herbicida que ultiliza l'Ajuntament. La Batlessa diu que informaran per 

tranquil·litzar a la gent. 

 

- Demanen per la neteja de la Casa de Llucalcari que es propietat del Govern. La 

Batlessa respon que ja s'han posat en contacte amb el Director General de 

Cultura i s'han compromès a netejar-ho a la major brevetat possible. 

 

- Demanen sobre la modificació de l'ordenança de Renous. La Batlessa respon 

que encara s'està estudiant. 

 
 

I no havent-hi més assumptes que tractar, i sent les 11:00 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 

 

 

 


