Declarada oberta la sessió es passa a tractar els assumptes inclosos
a l’ordre del dia:
1- APROVACIÓ DE L’ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 DE
NOVEMBRE I L’ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 28 DE
DESEMBRE DE 2018.
La Batlessa explica als assistents el funcionament de les actes, en
què consisteixen i com s’aproven posteriorment a petició de la
batlessa.
Es dona compte de l’esborrany de l’acta remesa de la sessió
ordinària de 23 de novembre i l’acta de sessió extraordinària de 28
de desembre de 2018.
Sotmeses a votació són aprovades per unanimitat dels assistents, 3
vots de Junts x Deià i 2 vots d’Agrupació Deià
2.- RESOLUCIONS DE BATLIA.
La Batlessa explica als assistents que són una forma de control per
part de l’oposició de la feina que fa l’equip de govern.
La Corporació es dóna per assabentada de les resolucions de Batlia.

3.- COMUNICATS DE BATLIA.
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ACTA DE SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DIA 18 DE
GENER DE 2019.
A la Casa Consistorial de la Vila de Deià, a 18 de gener de 2019,
essent les 18:00 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), el Sr.
Jaime Mariano Vives (Junts x Deià), Sr. Lluís Apesteguía Ripoll
(Agrupació DEIA), la Sra. Cristina López Martí (Agrupació Deià),
assistits per la Secretària- interventora Accidental de la Corporació:
Sra. María Cristina Ramón Enseñat.
La Sra. Blanca Lobo Jaume, regidora d’Agrupació DEIA disculpa la
seva assistència.
La Sra. Margarita Ripoll Deyá, regidora de Junts x Deià disculpa el
seu retràs.

La Sra. Batlessa dona les gràcies per l’assistència dels nins
convocats especialment per ser un ple dedicat en part a ells i a la
resta de públic, explica que són.
Seguidament, la Sra. Batlessa comenta que en aquest ple no n’hi ha.
4.- PROPOSTA DE CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES I PER A LA PROMOCIÓ DE
L’ESPORT PER A L’ANY 2019.
La Batlessa llegeix el text que es transcriu a continuació:
“D'acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i les bases per a l’execució del pressupost del municipi
de Deià per a l'any 2019, es convoca la concessió de les subvencions
relacionades amb activitats esportives i de promoció de l’esport.
Aquesta convocatòria es regeix pels principis de publicitat,
competència i objectivitat, així com pel de eficàcia en l’assoliment
dels objectius proposats i l’eficiència en l’assignació i ús dels
recursos públics.
Primera. Objecte
L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió d'ajudes
econòmiques i subvencions atorgades pel municipi de Deià per dur a
terme programes i activitats per al foment i la promoció esportiva.

Tercera. Beneficiaris
Seran subvencionables les activitats esportives realitzades pels
esportistes individuals que acreditin ser residents del municipi amb
una antiguitat mínima d'un any i continuar empadronats al moment
de la sol·licitud i concessió de l'ajuda. En cas de ser menors d'edat,
es requerirà consentiment patern, matern o del tutor legal, als quals
també
els
serà
aplicable
el
requisit
d'empadronament.

Ha de tenir una llicència federativa en vigor, de la Federació Balear
en la modalitat corresponent.
No estar inhabilitat o tenir una sanció federativa per falta greu o
sanció per expedient de dopatge.
Quarta. Despeses subvencionables.
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Segona. Import i crèdit pressupostari
Per a les subvencions que regulen aquestes bases es destina un
import màxim de 3.000,00 €, a càrrec de l'aplicació pressupostària
480.10/342 del Pressupost General de Despeses pel 2019.

- Despeses derivades de la fitxa federativa.
- Despeses derivades del desplaçament per a la realització de proves
esportives
oficials.
- Despeses derivades de l’adquisició d’equipaments esportius.
Cinquena. Criteris per a la distribució.
– Currículum esportiu.
– Concurrència d'altres fonts de finançament.
La Batlia resoldrà les sol·licituds presentades a mesura que es vagin
presentant les instàncies fins que s’esgoti la partida.

Setena. Justificació de la subvenció.
Els beneficiaris hauran de presentar els documents justificatius de
les despeses ocasionades per la realització de l'activitat
subvencionable.
Si la despesa justificada és inferior a l'import del pressupost
sol·licitat es reduirà proporcionalment l'import concedit.
Una vegada justificats les despeses l'Ajuntament procedirà a
l'abonament de les quantitats que corresponguin.
Vuitena. Naturalesa de la subvenció.
La naturalesa d'aquesta ajuda és de caràcter voluntari i eventual. No
genera cap dret a obtenir la subvenció en anys posteriors i no es pot
al·legar
com
a
precedent.
Novena. Normativa complementària.
Per tot el que no prevegin aquestes bases s'estarà al que es disposa
en la Llei 38/2003, general subvencions.”
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Sisena. Documentació a presentar
Una única instància amb la següent documentació:
- Sol·licitud de subvenció
- Fotocopia del DNI
- En el cas de menors d’edat serà necessari el consentiment patern,
matern o del tutor legal.
- Declaració jurada on es facin constar les subvencions atorgades o
sol·licitades d'altres organismes públics per a la mateixa finalitat o
bé, de no percebre o no haver sol·licitat cap altra. Així com de no
tenir
cap
deute
amb
l'ajuntament.
- Declaració d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de la
Seguretat
Social.
- Certificat bancari de les dades del compte bancari de l'entitat on es
sol·licita que s’efectua l'ingrés de la subvenció que, si escau, es
concedeixi. Si ja han estat beneficiaris d'una subvenció per part de
l'ajuntament de Deià, aquesta documentació no ha de tornar a
presentar-se.
- Memòria descriptiva de l'activitat i pressupost.

Sotmesa a votació, la corporació, per unanimitat dels assistents, 3
vots de Junts x Deià i 2 vots d’Agrupació Deià acorda.
PRIMER- Aprovar inicialment la convocatòria de subvencions per a
activitats esportives i per a la promoció de l’esport per a l’any 2019.
SEGON- Que aquest expedient sigui exposat al públic per termini de
TRENTA
DIES previ anunci en el B.O.I.B, i en el Tauló d'Edictes d'aquesta
Casa Consistorial, i un cop transcorregut el termini, cas de no
presentar-se cap reclamació contra el mateix, es considerarà aprovat
definitivament.

La Batlessa explica que en relació al Reglament del Sistema Insular
de Biblioteques Públiques de Mallorca (BOIB núm. 146, de 22 de
novembre de 2018) que desplega la Llei 19/2006, de 23 de
novembre, del sistema bibliotecari de les Illes Balears s’atorga als
consells insulars els serveis de suport a la lectura pública d’àmbit
insular amb la finalitat de donar assistència i cooperació a les
biblioteques integrades enel Sistema Insular de Biblioteques
Públiques de Mallorca. El reglament regula el conveni com a figura
que estableix el suport que rebrà cada tipologia de biblioteca inclosa
en el sistema.
El consell consultiu de dia 5 de desembre de 2018 va aprovar el
conveni entre esl ajuntaments de Mallorca i el Consell Insular de
Mallorca per desenvolupar i ordenar els serveis bibliotecaris públics
municipals.
Es tracta de la signatura d’un conveni amb el Departament de
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de mallorca per treballar
conjuntament amb l’objectiu d’oferir uns serveis bibliotecaris més
bons a la població.
El portaveu de l’oposició Lluís Enric Apesteguía explica que a l’annex
I manquen unes coses i que segons la fitxa cadastral a l’annex III diu
que els m2 són entre 50 i 70 i la nostra en fa 47.
La Batlessa contesta que es revisarà.
Sotmesa a votació, la corporació, per unanimitat dels assistents, 3
vots de Junts x Deià i 2 vots d’Agrupació Deià acorda:
PRIMER.- Aprovar la proposta.
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5.- PROPOSTA DE SIGNATURA DEL CONVENI ENTRE
L’AJUNTAMENT DE DEIÀ I EL CONSELL INSULAR DE
MALLORCA PER AL DESENVOLUPAMENT I ORDENACIÓ DEL
SERVEIS BIBLIOTECARIS PÚBLICS DEL MUNICIPI.

SEGON.- Facultar la Sra. Batlessa per a la signatura del conveni.
TERCER.- Donar trasllat de l’acord al Departament de Cultura,
Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca.
6.- MOCIONS PRESENTADES PEL SR. LLUÍS ENRIC
APESTEGUIA RIPOLL, COM A PORTAVEU I REGIDOR D
´AGRUPACIÓ DEIA:
La Sra. Batlessa explica què són les mocions i que el termini per
presentar-les és de 10 dies abans perquè l’equip de govern pugui
valorar-les i votar-les a favor o en contra.
Seguidament, la Batlessa explica com es constitueix l’Ajuntament i
les figures de l’equip de govern i la oposició.
* Essent les 18:16 hores arriba la regidora de Junts x Deià, la Sra.
Margarita Ripoll Deyá.
La Sra. Batlessa dona la paraula al portaveu d’Agrupació DEIA, el Sr.
Lluís Apesteguía que passa a la primera moció.

“Atès que ens visiten els infants de Deià, i que estam exercint la
representació democrática dels deianencs i de les deianenques,
consideram convenient manifestar el nostre compromís amb una
sèrie de valors, pels quals varen lluitat moltes generacions abans de
nosaltres, a vegades en èpoques fosques de dictadura i repressió, i
que ens han permès viure l’època de més prosperitat i llibertat de la
història.
Aquests valors han d’estar per damunt el ric debat partidista, i han
de ser la base sòlida sobre la qual construïm una democràcia
necessàriament plural i diversa on la confrontació d’idees es realitzi
de forma argumentada, amb esperit d’enteniment.
Tanmateix, no poden considerar que tenguem res assegurat, i per
això avui més que mai
són dignes de reivindicació.
Per això el Ple de l’Ajuntament de Deià MANIFESTA:
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COMPROMÍS AMB LA DEMOCRÀCIA, ELS DRETS CIVILS, LA
LLIBERTAT, LA IGUALTAT I L’AUTOGOVERN.
El Sr. Apesteguía comenta que a més d’explicar què és un ple volen
contar als nins assistents les bases de la democràcia dirigida a ells
perquè sàpiguen quins són els compromisos que tenen cap a ells i
que per això l’aniran llegint entre tots.

8.- El seu compromís amb la construcció d’una Europa i d’un món de
llibertat, justícia i
progrés, on els pobles, cultures i religions es relacionin des de la
igualtat. Perquè tothom que respecta els altres sí és benvingut a
Deià.”
Sotmesa a votació és aprovada per tots els assistents, 4 vots a favor
de Junts x Deià i 2 vots per Agrupació DEIA.
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1.- El seu compromís amb la igualtat de la dona, i el seu total i
absolut rebuig cap a tots els tipus de violències que malauradament
encara han de patir moltes d’elles. Per això reivindicam polítiques
actives en favor de la igualtat de dones i homes. El masclisme no és
benvingut Deià.
2.- El seu compromís amb el respecte a la diversitat sexual. Que
cadascú estimi com vulgui i gaudesqui en igualtat de tots els drets
per fer-ho. L’homofòbia, la transfòbia o la
bifòbia no són benvinguts a Deià.
3.- El seu compromís amb la integració dels nouvinguts, i el respecte
per a totes les persones independentment de com hagin arribat a
aquesta terra, del seu color de pell o de la seva procedència. Per això
demanam polítiques que acabin amb la pobresa i les guerres que els
països rics causam als països pobres, únic motiu pel qual milers i
milers d’immigrants posen la seva vida en perill, com no fa massa
anys els nostres padrins també varen haver de partir cercant menjar
i llibertat a França i l’Argentina, per exemple. La xenofòbia i el
racisme no són benvinguts a Deià.
4.- El seu compromís amb la justícia social i amb la necessitat de
repartir millor la riquesa. L’aporofòbia no és benvingut a Deià.
5.- El seu compromís amb la democràcia, les llibertats i els drets de
totes les persones. El
totalitarisme no és benvingut a Deià.
6.- El seu compromís amb la memòria, perquè la història ens
ensenya els encerts del passat que ens projecten cap a un futur
millor, però també ens recorda com es varen produir guerres i
persecucions on es demostrava el pitjor de la condició humana. Cal
aprendre dels errors per no repetir-los, i també donar justícia a qui
no la va rebre en el seu moment. El negacionisme i la revenja no són
benvinguts a Deià.
7.- El seu compromís amb l’autogovern de les Illes Balears, així com
amb la defensa de la llengua i cultura pròpies de Mallorca, sempre
enriquint-nos amb les aportacions i idiomas que ens arriben d’altres
bandes del món i que també formen part del nostre patrimonio
col·lectiu. L’imperialisme i el xovinisme no són benvinguts a Deià.

“ L’any 2018 que tot just hem acabat fou declarat «Any Llompart»; no
podem ni volem obviar que Josep Maria Llompart i la seva dona,
Encarna Viñas, varen viure llargs anys a Deià, on participaren de la
vida del poble.
Josep Maria Llompart de la Peña neix el dia 23 de maig de 1925 a
Palma. El 1926, quan només tenia un any, marxa amb la família a
Galícia, on és destinat el seu pare com a coronel d'infanteria. Aquest
sojorn a Galícia dura fins al 1930. Els primers records de la
infantesa del poeta es remunten a una Galícia mitificada per la
distància i la memòria.
L'ambient militar de la família i l'origen castellanoparlant de la
mare, Dolores de la Peña, determinen que la primera llengua parlada
del poeta fos la llengua castellana. L'any 1930 el coronel Llompart
passa a la reserva, per la qual cosa la família torna a Mallorca i
s'instal·la definitivament a Palma. El retorn a Mallorca posa el nostre
poeta en contacte amb la llengua catalana, i se li revela com a pròpia
en descobrir el tresor lingüístic de les Rondaies mallorquines que li
llegeix el seu pare.
El 1935 començà el batxillerat a l'Institut Balear, actual Institut
Ramon Llull. Durant aquests anys descobreix Miquel Costa i Llobera,
Joan Alcover i altres autors catalans. En aquesta època s'inicia en la
música, que tindrà una presència important en la seva poesia.
Des de 1956 fins a 1961 col·laborà amb Camilo José Cela en la
redacció de la revista Papeles de Son Armadans. El 1961 inicià la
tasca d'assessor literari a l'Editorial Moll. Des de 1978 a 1986 fou
president de l'Obra Cultural Balear. Entre 1983 i 1987 fou president
de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. El 1985 fou
nomenat membre de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis
Catalans. Del 1969 al 1972 i del 1987 al 1991 impartí classes de
literatura catalana a la universitat de Palma.
Publicà els primers poemes a l'antologia de Sanchis Guarner Els
poetes insulars de postguerra (1951), els quals continuen el tema
paisatgístic de l'Escola Mallorquina.
El primer llibre, Poemes de Mondragó (1961), es divideix en quatre
seccions, escrites entre 1953 i 1959. La primera de 1955 duu amb el
mateix títol del llibre, la segueixen "Llunari del port" (1955) i "Joc de
l'amor i de les estacions" (1954). Encara que hi ha una presencia del
paisatge, els poemes defugen l'estètica de l'Escola i palesen la
influència de la Generación del 27, amb l'ús de la metàfora i la
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ANY LLOMPART
El Sr. Apesteguía explica que la moció és per recordar un escriptor
que a viure a Deià molts d’anys. Fa 25 anys que va morir i el 2018, el
Govern Balear el va dedicar a la seva figura. La seva Agrupació
proposa posar un petit recordatori a la casa on va viure.

Per tot això el Ple de l’Ajuntament de Deià ACORDA:
1.- Fer memòria i homenatge a la figura de Josep Maria Llompart.
2.- Estudiar la possibilitat de col·locar una petita placa recordatori
davant la casa on va
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introducció de temes populars. L'última part del llibre, titulada "Us
ho diré amb paraules ben planeres", s'inscriu en l'estètica realista
pel to narratiu i pel llenguatge directe. La Terra d'Argensa (1972) i
Memòries i confessions d'un adolescent de casa bona (1974)
continuen l'estètica realista, però des d'un posicionament irònic,
amb marcades notes líriques que traspuen el seu jo més íntim.
Urbanitat i cortesia (1979) només recull dotze composicions
d'èpoques diverses. A Mandràgola (1980) abandona el realisme i
inicia una etapa nova marcada per la reflexió
sobre la mort i una intensa elaboració del llenguatge.
Llompart basteix el seu món poètic de símbols a partir de
l'experiència vital o cultural. La paraula connotativa i el poema en
prosa, la presència de personatges simbòlics i l'estructura tripartita
seran els trets dominants d'aquest i dels llibres següents: La Capella
dels Dolors i altres poemes (1981), Jerusalem (1990) i Spiritual
(1992). El llenguatge com a tema literari és omnipresent en les
primeres poesies fins a Memòries i confessions d'un adolescent de
casa bona. El mite de la infantesa és evocat amb el nom d'Antònia,
un passat irrecuperable que s'amara de nostàlgia i d'enyor. La tardor
i la nit, símbols de la mort i de la decrepitud, seran els motius
predominants de tota la poesia llompartiana. La mort esdevé l'ombra
constant de la darrera etapa de la poesia de Llompart i es converteix
adés en la bella Agnès seductora, adés en la Dama implacable i
dominant que l'espera darrera la cantonada.
Ha destacat com a traductor de poesia galaicoportuguesa recollida
als volums: Quinze poetes gallecs (1976), Poesia galaico-portuguesa
(1984), Poesia gallega, portuguesa i brasilera moderna (1988),
Poemes de Luis Pimentel i Celso Emilio Ferreiro (1992). En el camp
de la prosa excel·lí amb un petit recull de memòries, titulat
Vocabulari privat (1993).
Però és en el camp de la crítica literària i l'assaig de temàtica
cultural on el poeta dedicà una vasta atenció, que comprèn els
volums següents: La literatura moderna a les Balears
(1964), Retòrica i poètica (1982), Països Catalans i altres reflexions
(1991), La narrativa a les Illes Balears (1992), i, pòstumament, els
volums Els Nostres Escriptors (1996) i El Llac i la flama (1998).
Finalment, Josep Maria Llompart mor el 28 de gener de 1993.
Entre els seus reconeixements, destaquen el Premi Crítica Serra
d'Or de poesia, el Premi Nacional de la Crítica de Madrid, el Premi
d'Honor de les Lletres Catalanes, la Creu de Sant Jordi de la
Generalitat de Catalunya o la Lletra d'Or. A més, un institut i un
carrer de Palma duen el seu nom.

viure Josep Maria Llompart a Deià.
3.- Fer conèixer aquests acords a la Conselleria de Cultura,
Participació i Esports del
Govern de les Illes Balears i a la Conselleria de Cultura, Patrimoni i
Esports del Consell de Mallorca, de forma especial a la comissionada
de l’Any Llompart.”

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA DE RENOUS I DE LES VIBRACIONS DEL
TERME MUNICIPAL DE DEIÀ.
El Sr. Apesteguía explica que és el pas previ a la modificació de
l’ordenança.
“ La dificultat tècnica d’establir sistemes d’aïllament i de limitació
acústica a la música en directe i/o a l’aire lliure així com la
inviabilitat de realitzar estudis acústics que contemplin els equips
dels grups musicals a cada establiment, atesa la important mobilitat
d’aquest tipus de música, ha provocat que amb l’actual redacció de
l’ordenança hi hagi dificultats o impossibilitats tècniques per a dur a
terme aquest tipus de música, de gran tradició en el municipi de
Deià.
Donat que la voluntat municipal es controlar les emissions
acústiques però no impossibilitar el desenvolupament de la música
en directe, s’ha considerat necessari revisar el text i contemplar un
règim que, tot i establint una sèrie de restriccions i condicions, faci
possible aquest tipus de música i que serveixi d’equilibri entre el
dret al descans de residents i visitants i el dret a l’oci i a la cultura.
Per això, i abans de plantejar una nova redacció d’aquesta ordenança
i tal com preveu l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques,
amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el
procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a
l'elaboració del projecte de modificació de reglament, s'ha de
substanciar una consulta pública, mitjançant el portal web de
l'Administració competent, en la qual es demanarà l'opinió dels
subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment
afectats per la futura norma.
Per això el Ple de l’Ajuntament de Deià ACORDA:
1.- Iniciar una consulta pública prèvia, tal com determina l’article
133 de la Llei 39/1995, sobre una modificació de l’Ordenança de
Renous i Vibracions per tal de poder desenvolupar una activitat
musical ordenada en els locals que tenguin llicència a tal efecte.
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Sotmesa a votació és aprovada per tots els assistents, 4 vots a favor
de Junts x Deià i 2 vots per Agrupació DEIA.

2.- Que aquesta consulta pública hagi acabat abans del proper ple
ordinari per poder tractar-hi aquesta modificació.”
Sotmesa a votació és aprovada per tots els assistents, 4 vots a favor
de Junts x Deià i 2 vots per Agrupació DEIA.
7.- Precs i demanes.
La Sra. Batlessa explica que són les preguntes que fa l’oposició a
l’equip de govern.
El Sr. Apesteguía explica que són preguntes que no es voten.
- El portaveu de l’oposició Sr. Lluís E. Apesteguía demana que com
que hi ha eleccions al maig, de cara als reis de l’any que ve es podria
demanar per carta a les seves majestats que els paperins que tiren
els patges no siguin de plàstic.
La Sra. Batlessa contesta que creu que és biodegradable, però que
ho mirarà.
- El portaveu de l’oposició Sr. Lluís E. Apesteguía demana si la
documentació que tenen pendent ja està.
La Secretària Accidental respon que ja està preparada i se’ls
entregarà a la finalització del ple.
I no havent més assumptes que tractar i essent les 18:32 hores per la
Sra. Batlessa es declaren finalitzats els punts de la sessió.

En primer lloc la Batlessa fa constar que els plens sempre són oberts
a tothom.
La Bibliotecària del municipi explica que va tenir dues reunions amb
els serveis socials per organitzar la trobada d’avui.
Es dona pas a n’Emily que llegeix el text que es transcriu a
continuació:

“CONSELL MUNICIPAL INFANTIL I JUVENIL DE DEIÀ
El Consell Municipal Infantil i Juvenil és el marc idoni de participació
social que nosaltres mereixen i necessiten fomentant d’aquesta

Codi Validació: C2DCWAT5E5TEDKT6D44P33QGA | Verificació: http://ajdeia.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 14

Seguidament comença el torn de preguntes als nins assistents donat
que es tracta d’un ple especial amb la seva intervenció d’acord amb
el compromís adoptat per aquest ajuntament amb UNICEF en el
document d’adhesió com MUNICIPI ALIAT del programa ciutats
amigues de la infància signat en data 1 d’octubre de 2015.

manera les relacions amb el món adult, adoptant un paper
compromès en l’àmbit en què es desenvolupa la nostra vida.
No s’ha de limitar a un instrument per a aprendre la ciutadania que
podrem exercir el dia de demà, és deixar espai perquè nosaltres
aportem amb propi pensament un programa polític per a Deià. No és
un procés didàctic, no és un espai més on educar-nos, és implicarnos, donar-nos poder i protagonisme per sentir Deià com a nostre
des d’avui.
El Consell Municipal Infantil i Juvenil de Deià, per tant, és un òrgan
complementari municipal de naturalesa consultiva i de participació
ciutadana, que garanteix a l’Ajuntament el nostre punt de vista, no
només sobre els problemes estrictament infantils i juvenils, sinó
també sobre tots aquells temes del poble que repercuteixen en la
vida social, cultural i col·lectiva.”
A continuació els nins comencen el torn de preguntes i propostes
dels nins als membres de la corporació.

Maria F. i Maria J. sol·liciten un casal de joves per tenir un espai
propi i per emmagatzemar el material.
La Sra. Batlessa demana si han pensat en algun espai.
El portaveu de l’oposició Lluís Apesteguía explica que primer haurien
de saber els requisits que hauria de tenir. Potser la rectoria.
La Sra. Batlessa contesta que es mirarà.
Emily i Maria C. demanen més revetlles.
La Sra. Batlessa explica que a Deià se’n fan dues. Han de tenir un
sentit perquè costen molts diners i estan fixades al pressupost
municipal, inclouen despeses de policia, ambulància, etc.

El regidor de Junts x Deià, Francisco Arbona explica que també hi ha
el Deià Cultural.
El portaveu de l’oposició Lluís Apesteguía explica que poden
presentar propostes a la comissió de festes.
Quim i Beni es queixen dels excrements de cans al carrer.
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Helia i Neele diuen que falten faroles a algunes zones de Deià a
carrers com Arxiduc Lluís Salvador, passarel·la i Clot.
La Sra. Batlessa explica que fa un any que s’està revisant
l’enllumenat públic, atès que se’l mengen les rates, s’han canviat
faroles per evitar la contaminació lumínica, però que a vegades
salten.
De totes maneres ho tendrà en compte i demana als nins que si
troben algun llum que no funcioni avisin als seus pares perquè ho
posin en coneixemnet de l’ajuntament perquè ho arreglem.

La Sra. Batlessa explica que tenim una ordenança i se posen
sancions i animan a col·laborar amb l’ajuntament avisant quan en
trobin.
El portaveu de l’oposició Lluís Apesteguía proposa comprar les
bosses pels fems dels cans biodegradables i la batlessa contesta que
ja ho són.
Maria C. i Emily demanen que es prohibeixi la venta d’alcohol a
menors i atacs verbals a dones. Expliquen que dits fets els varen
veure a la darrera revetlla.
La Batlessa contesta que el bar es treu a sorteig i no poden vendre
alcohol a menors, a més dubta que la policia no faci res davant
aquests fets. Igualment es tendrà en conte i es recalcarà més.
Igualment anima als nins a denunciar-ho a la policia o avisar alguna
persona adulta si en són testimonis.
El portaveu de l’oposició Lluís Apesteguía explica l’adhesió a la
campanya NO I PUNT i que la policia ja sap com actuar en aquestes
situacions.
La Batlessa explica que no varem tenir la campanya informativa
perquè no hi varem ser a temps, ja que la nostra va ser de les
primeres revetlles de l’estiu.

Magui i Beni sol·liciten un pas per a vianants prop de la biblioteca.
Els cotxes surten d’una curva i van molt aviat.
La batlessa contesta que pensen igual, però la carretera és
competència del Consell i quan ho varem demanar ens ho varen
denegar. Les normes són que per haver-hi un pas per a vianants hi ha
d’haver visibilitat i en aquest cas no n’hi ha, només es va poder posar
un mirall. Per anar a la biblioteca s’ha de creuar davant la Cacera.
El portaveu de l’oposició Lluís Apesteguía diu que la seva agrupació
no ho comparteix, però ho seguiran demanant.
Neele demana que es tengui més en compte la participació dels nins
i joves a les festes.
La batlessa els convida a venir a les comissions de festes.

Maria C. demana una piscina municipal.
La batlessa explica que Deià és un municipi molt petit i una piscina
municipal té un cost molt elevat a més de les despeses de
manteniment i de personal com socorristes, a més no disposam dels
terrenys a on fer-la.
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Guillem i Scarlet demanen més neteja a l’skatepark.
En Guillem en demana un pels més petits.

Elisa demana més jardins i zones verdes, més naturalesa dins el
poble.
La batlessa contesta que es tendrà en compte.
Neco demana un parca infantil. Els nins de Can boi volen canviar el
parc, volen una part d’arena.
La batlessa explica que el parc d’arena de l’escola es va llevar a
petició de l’APIMA perquè hi havia polls i s’embrutava molt.
Igualment es tendrà en compte.
La regidora de Junts x Deià, Margarita Ripoll explica que la
normativa de seguretat dels parcs requereix un espai concret entre
jocs, per tant, s’ha de menester molt de lloc per posar un parc.
Neele demana recollir les bosses de plàstic i fems de la Cala a l’estiu
i fer passar una barca 2 o 3 vegades a la setmana per recollir les
bosses de plàstic.
El regidor de Junts x Deià, Francisco Arbona explica que ja existeix,
el Consell en té dues i una ve a Deià.
Eduard demana que es millori la connexió a internet a Deià.
La regidora de Junts x Deià, Margarita Ripoll explica que va parlar
amb el comercial de Movistar i va dir que de moment no està previst
posar-ho a Deià.

Maria J. Demana més aparcaments, els turistes els ocupen i els
residents no tenim lloc.
La batlessa explica que les zones verdes són pels residents.

La batlessa conclou dient que «feim feina per arreglar el poble, però
heu de col·laborar per millorar-lo, és difícil trobar una solució per a
tothom».
I no havent més assumptes que tractar i essent les 19:45 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 Accidental,
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Emily demana més suspensió del trànsit a Deià. A l’estiu hi ha molt
de trànsit i no hi ha cap policia.
La batlessa explica que s’ha fet propostes perquè no passin tants
autocars per la carretera. Tenim tres policies que han de fer torns les
24 hores i a més han de tenir dies lliures, a vegades no es veu el
policia perquè està tramitant una denúncia, a la Cala o a un altre
punt del poble que ha de vigilar. Ho intentarem millorar.
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