ACTA DE SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DIA 4 DE MARÇ DE 2016.
A la Casa Consistorial de la Vila de Deià, a 4 de març de 2016, 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. Cristina López Martí
(Agrupació Deià) i la Sra. Blanca Lobo Jaume (Agrupació DEIA), assistits per la
Secretària- interventora de la Corporació: Sra. Margarita Marqués Moyá.
Declarada oberta la sessió es passa a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del
dia:
1- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 15 DE GENER
DE 2016 I ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 12 DE
FEBRER DE 2016.
Es dona compte de l´acta remesa de la sessió ordinària de dia 15 de gener.
Queda aprovada per unanimitat.
A continuació es dona compte de l´acta de la sessió extraordinària celebrada el
dia 12 de febrer quedant aprovada per unanimitat.

2- RESOLUCIONS DE BATLIA.
La Corporació es dóna per assabentada de les resolucions de Batlia.

3- COMUNICATS DE BATLIA.
La Batlessa dona compte de la campanya d'estalvi d'aigua de l'agència Disset
que els han enviat, amb una sèrie de propostes. Proposa sol·licitar pressupost
per demanar cartells, borses i cendrers per a la platja. Als regidors de
Agrupació Deià els pareix una bona idea. Luis proposa comentar-lis als hotels a
veure si els interessa.

4- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
CONSELL DE MALLORCA I L´AJUNTAMENT DE DEIÀ PER A LA
INSTAL.LACIÓ I/O ADEQUACIÓ D´HIDRANTS PER A
EMERGÈNCIES AL MUNICIPI DE DEIÀ (Acord del Consell Executiu
del Consell de Mallorca de dia 10 de febrer de 2016).

Tot seguit, la Batlia dona compte de la proposta de d'aprovar el Conveni de
Col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’ajuntament de Deià per a la
instal·lació i/o adequació d’hidrants per a emergències al municipi de Deià
(Acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca de dia 10 de febrer de
2016), que es transcriu a continuació:
“Que l’article 36.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local (modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre) atribueix als consells insulars la
competència de prestació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis en els municipis
de menys de 20.000 habitants.
Que s’ha detectat la necessitat d’instal·lar i/o adequar en aquests municipis de Mallorca
de població inferior a 20.000 habitants hidrants a les xarxes d’aigua potable municipals,
(xarxes que són de competència dels municipis segons els articles 25 i 26 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril) per resoldre qualsevol tipus d’emergència en els nuclis de població.
Es prioritzarà com a punts d’instal·lació les entrades a les poblacions i nuclis
urbanitzats de titularitat municipal, les zones i polígons industrials, i el casc urbà.
La necessitat d’instal·lació d’hidrants en els municipis de població inferior o igual a
2.000 habitants i la seva ubicació queda reflectida a l’estudi dels tècnics del
Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca de data 19 de gener de
2016; també cal tenir en compte l’informe de la necessitat de l’actuació de la Secretària
Tècnica del Departament de data 18 de gener de 2016. A l’annex dels convenis
s’inclouen un seguit de característiques tècniques dels hidrants que s’han d’instal·lar i/o
adequar en els municipis.
Un hidrant és un aparell hidràulic, connectat a una xarxa d’abastament, destinat a
subministrar aigua en cas d’incendi o emergència que ho requereixi.

Que el Consell Executiu del Consell de Mallorca de data .... de..................... de 2016 va
aprovar aquest conveni tipus a subscriure amb els municipis de població inferior o igual
a 2.000 habitants, com a primera fase d’un programa que ha d’arribar a tots els
municipis de menys de 20.000 habitants.
Que l’Ajuntament de ......................., mitjançant acord
............de................... de 2016 va aprovar el text d’aquest conveni.

de

Ple

de

dia

Per tot el que s’ha exposat, ambdues parts subscriuen el present conveni d’acord amb les
següents
CLÀUSULES
Primera.- Aquest conveni té per objecte la instal·lació i/o adequació i el manteniment
d’hidrants per a emergències al municipi de ......................................................................
Els hidrants que s’instal·lin o s’adeqüin en virtut del present conveni seran destinats
exclusivament a atendre emergències.
L’Ajuntament de .................... cedirà l’ús dels hidrants que s’instal·lin o s’adeqüin en
virtut d’aquest conveni al Servei de Bombers del Consell de Mallorca durant un termini
de 10 anys.
Amb caràcter general, els hidrants seran exteriors. Excepcionalment, prèvia autorització
del Consell de Mallorca, podran ser soterrats.
Segona.- Els hidrants, la seva adequació, i la resta d’elements a instal·lar al municipi de
..................... seran els següents, d’acord amb les especificacions que figuren com annex
I d’aquest conveni:
Nombre d’hidrants columna i la seva senyalització:........................
Nombre d’hidrants soterrats i la seva senyalització: ........................
Nombre d’adequació d’hidrants columna i la seva senyalització:....................
Nombre d’adequació d’hidrants soterrats i la seva senyalització:....................
Les quantitats màximes que aportarà el Consell de Mallorca a l’Ajuntament de
................. seran les següents:
Per cada nou hidrant columna o soterrat i la seva senyalització: 3.600 euros.
Per cada adequació d’hidrant existent (columna o soterrat) i la seva senyalització: 1.800
euros.

Per la redacció del projecte d’hidrants: 1.000 euros.
Per la direcció de les obres del projecte d’hidrants: 1.000 euros.
Tercera.- Per a la instal·lació i/o adequació d’aquests hidrants l’Ajuntament de
............................rebrà del Consell de Mallorca una aportació econòmica total màxima
de ................................, d’acord amb el que es preveu a la clàusula anterior. Aquesta
quantitat màxima a aportar quedarà reduïda, si s’escau, de forma automàtica a l’import
de l’adjudicació de les obres d’instal·lació i/o adequació dels hidrants a una empresa
contractista.
En el cas que l’import de les obres o dels honoraris sigui superior a l’aportació
econòmica màxima del Consell de Mallorca, la diferència anirà a càrrec de l’Ajuntament
de ................................
Quarta.- Per a l’obtenció de l’aportació econòmica prevista a la clàusula anterior i el seu
abonament per part del Consell de Mallorca, l’Ajuntament de .................................... ha
de presentar al Consell de Mallorca la documentació prevista a l’acord del Consell
Executiu del Consell de Mallorca d’aprovació de l’aportació econòmica. Així mateix, en
haver acabat l’obra, també ha de presentar la documentació prevista a l’acord esmentat.
Quinta.- De la quantitat total a aportar a l’Ajuntament de ....................................... per
a obres el Consell de Mallorca, prèvia sol·licitud de l’ajuntament, una vegada firmat el
present conveni, podrà fer bestretes a compte fins a un màxim del 50 % d’acord amb les
condicions establertes a les bases d’execució del pressupost del Consell de Mallorca per a
l’any 2016.
Sexta.- Els ajuntaments es faran càrrec dels tràmits per a la contractació de les obres
d’instal·lació i/o adequació dels hidrants en el seu terme municipal i del seu
manteniment durant un termini de 10 anys.
Sèptima.- La supervisió de les obres d’instal·lació i/o adequació dels hidrants i del seu
manteniment durant la vigència del present conveni es durà a terme pels tècnics del
Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca.
Octava.- L’adjudicació de les obres i, també, la presentació del certificat d’adjudicació al
Consell de Mallorca s’ha de fer en el termini de dos mesos següents a la data de la firma
del present conveni, i la finalització de les obres i, a la vegada, la presentació al Consell
de Mallorca de la documentació prevista al punt 5 de l’acord del Consell Executiu del
Consell d’aprovació de l’aportació econòmica, en el termini de cinc mesos comptadors
també des de la data de la firma d’aquest conveni.

Novena.- La ubicació dels hidrants serà el que determini l’estudi de necessitats dels
tècnics del Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca. En el cas
que l’Ajuntament de ...................... volgués canviar la ubicació dels hidrants de la que
està prevista a l’estudi de necessitats, haurà de comptar amb l’autorització prèvia del
Consell de Mallorca.
Desena.- Aquest conveni tendrà una vigència inicial de deu anys, comptadors des de la
seva firma. Podrà ser denunciat per alguna de les parts amb un termini de preavís de
tres mesos en cas d’incompliment greu de les obligacions previstes en aquest conveni per
l’altra part.
I, en prova de conformitat, signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte, en el lloc
i la data abans expressats.”

Sotmès a votació el Ple per unanimitat ACORDA:
PRIMER- Aprovar el conveni de col.laboració entre el Consell de Mallorca i
l’ajuntament de Deià per a la instal·lació i/o adequació d’hidrants per a
emergències al municipi de Deià
SEGON- Habilitar a la Sra. Batlessa per la signatura de l’esmentat conveni en
nom i representació de l’Ajuntament de Deià.
TERCER- Notificar aquest acord al Consell de Mallorca, Departament de
Desenvolupament Local.
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-MOCIONS:

La Batlessa explica que amb motiu que el proper 8 de març se celebra a tot el
món el Dia Internacional de la Dona, la FEMP ha emès una Declaració
institucional que vol incloure en aquest punt, si tots estan d'acord, ja que la va
rebre ahir. Sotmesa a votació, la seva inclusió és aprovada per unanimitat
A continuació, la Batlessa dóna lectura a la Declaració institucional del 8 de
març com a Dia Internacional de la Dona, que es transcriu a continuació:

“Políticas públicas, reformas legislativas que garanticen la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, estrategias sociales y prácticas institucionales que mejoren la
vida de las mujeres y den visibilidad a sus problemas, son actuaciones imprescindibles e
inaplazables que el 8 de marzo se pondrán de manifiesto en todo el mundo.
Ese día, declarado por las Naciones Unidas Día Internacional de la Mujer, representa
un ideal de justicia e igualdad sin el que no es posible pensar la sociedad moderna, una
realidad de la que la Administración Pública, en general, y las Entidades Locales, de
manera específica, son plenamente conscientes y que, además, lleva implícita una
responsabilidad irrenunciable.
El 8 de marzo es un día para el recuerdo y el homenaje. Para avanzar conviene no
olvidar el enorme sacrificio de muchas mujeres que enarbolaron con decisión la bandera
de sus derechos civiles y políticos del mismo modo que otras muchas reivindicaron
empleo e igualdad salarial. Hoy, siguen manifestándose diferencias injustificables entre
unos y otras y por eso compete a la Administración Pública actuar para que dejen de
producirse. Ese es el homenaje que corresponde: resolver con una verdadera implicación
todo lo que aún hay de injusto en nuestra sociedad.
La igualdad de género supone una mirada diferente sobre nuestras ciudades y pueblos
para hacer de ellos espacios de convivencia en los que mujeres y hombres deben
compartir con idénticas condiciones el protagonismo de un tiempo nuevo. Esa
responsabilidad se traduce en acciones y esas acciones las hacen posibles políticas y
políticos, funcionarias y funcionarios públicos, y todas las personas que trabajan en los
distintos servicios que conviven con una realidad a la que se enfrentan, y que deben
transformarla día a día.
Con motivo de la conmemoración de este día, la Federación Española de Municipios y
Provincias insta a todos los Gobiernos locales a sumarse a la celebración de esta jornada
constituida por Naciones Unidas para reflexionar sobre el grado de avance logrado en la
lucha contra la desigualdad que existe entre mujeres y hombres y para emprender
cuantas actuaciones sean precisas a favor de los derechos de las mujeres en todos los
ámbitos de la sociedad.
La FEMP trabaja cada día para acompañar a los Ayuntamientos, Diputaciones,
Cabildos y Consejos Insulares de nuestro país en la planificación y desarrollo de
políticas que impulsen sociedades en convivencia e igualdad, pacíficas, justas e
inclusivas.

Por eso, la conmemoración de esta jornada supone una oportunidad más para mostrar el
compromiso de las instituciones locales con los derechos de la mujer, manifestar la
implicación de todas y todos en la resolución de los graves problemas que las aquejan y
singularmente para hacer frente a la lacra de la violencia de género, verdadero estigma
de la peor injusticia social.
La discriminación alcanza su punto más elevado en los casos de maltrato y violencia en
todas sus formas, y en especial en los horribles crímenes machistas que asolan a nuestro
país con datos estadísticos que nos obligan a ser firmes, precisos y claros en la lucha
para erradicarlos.
La FEMP se compromete, una vez más, a terminar con la desigualdad y combatir todo
tipo de injusticias con el firme objetivo de hacer de nuestros territorios, ciudades
avanzadas y vanguardistas en las que se generen altos niveles de igualdad, prosperidad
y cohesión social.
Celebramos el impulso, por parte de Naciones Unidas, del programa “Por un Planeta
50-50 en 2030: Demos el paso para la igualdad de género”, para lograr un mundo en el
que todas las mujeres y niñas tengan las mismas oportunidades y los mismos derechos.
“Demos el paso” pide a los gobiernos realizar compromisos nacionales que pongan fin a
la brecha en la igualdad de género: desde leyes y políticas hasta planes de acción
nacional e inversiones adecuadas.
Para ello es preciso crear estructuras firmes, consensuadas y duraderas capaces de
canalizar los esfuerzos que se están desarrollando desde el ámbito local en materia de
igualdad y continuar promoviendo el desarrollo de políticas que estimulen la
eliminación de toda discriminación por razón de género.
Es necesario que garanticemos la igualdad entre mujeres y hombres en la totalidad de
los espacios de la política local así como en el acceso e integración de la mujer en todos
los ámbitos de la vida pública y a la toma de decisiones.
Estamos comprometidos con el futuro, con el nuestro y con el de las generaciones que
están por llegar, con todas las personas – mujeres y hombres – que viven en nuestras
ciudades y que demandan vivir y formar parte de ellas en igualdad.”

Sotmesa a votació, queda aprovada per unanimitat.

-

Moció presentada per Agrupació Deià sobre “Declaració Institucional de
l´Ajuntament de Deià sobre la Declaració de municipi oposat a les
prospeccions d´hidrocarburs a les Illes Balears”:

El portaveu de l'oposició Sr Lluís explica que tal com es va parlar en la
Comissió han fusionat les dues mocions que van presentar en una sola
declaració institucional, resumint-ho i eliminant les coses que es repetien.
Les mocions originals portaven com a títols els següents:
1. Moció de suport a la presentació d’al·legacions relativa a la Declaració
d´Impacte Ambiental del projecte promogut per l´empresa Spectrum
Geo Limited 20130253PHC a les Illes Balears.
2. Moció relativa a la Declaració de Municipi oposat a les prospeccions
d´hidrocarburs a les Illes Balears.
Tots els regidors estan d'acord i el regidor d´Agrupació Deià dóna lectura a la
moció que es transcriu a continuació:
“Marea Blava Mallorca (MBM) és una plataforma constituïda per diverses entitats
empresarials, medioambientalistes i socials de Mallorca unides per la preocupació i la
lluita contra els projectes de prospeccions d’hidrocarburs que amenacen el medi ambient
i les principals indústries de l'economia balear, com el turisme i la pesca.
Des d’aquest Ajuntament coincidim amb Marea Blava Mallorca que perpetuar
l'insostenible model energètic actual, basat fonamentalment en el consum de
combustibles fòssils, explotant nous jaciments d'hidrocarburs en el Mediterrani, agreuja
el problema del canvi climàtic i no aporta solucions significatives a la nostra
dependència del petroli. En canvi, tenim sense aprofitar un gran potencial energètic
renovable propi de les nostres latituds, així com la millora de la nostra eficiència
energètica, per la qual cosa és imprescindible i urgent fer una aposta ferma i progressiva
cap a un nou model energètic eficient, intel·ligent i 100% renovable com a solució
sostenible i definitiva.

Manifestam la nostra preocupació davant la quantitat de projectes d'exploració i
explotació d'hidrocarburs en les aigües profundes que ens envolten i que posen en risc el
fràgil equilibri ecològic de la zona i als sectors econòmics que vertebren el territori de les
Illes Balears com el turisme, la pesca o l'agricultura. Aquesta preocupació es veu
agreujada per dos motius fonamentals: l'exemple de les conseqüències d'accidents en
plataformes d'extracció en aigües profundes com el de la plataforma Deepwater Horizon
en el Golf de Mèxic al 2010, els efectes del qual perduraran durant dècades; i el segon, la
falta de responsabilitat civil i econòmica que exigeix la legislació actual com s'ha
demostrat en el cas del Prestige, deixant, això sí, greus conseqüències en el medi
ambient i en l'economia, especialment en el sector pesquer i en el turístic.
Actualment la denegació d'un projecte no significa la protecció del territori afectat, per
la qual cosa seguidament es pot iniciar una altra petició de projecte de prospecció.
Pensam que mentre no hi hagi un marc estable de protecció del medi ambient marí
podem estar defensant-nos d'aquests projectes fins a l'eternitat. Per això és necessària
una Llei que declari el Mediterrani espanyol com a zona lliure de prospeccions i
extracció d'hidrocarburs.
També hem conegut últimament la implicació per part d'institucions de Balears, com el
Govern i el Consell de Mallorca, integrant-se en l'Aliança Mar Blava, que persegueix
els mateixos objectius.
Per això:
1. Des de l'Ajuntament de Deià compartim la intenció de Marea Blava Mallorca de
facilitar la informació i recollida d'al·legacions de tots els projectes que surtin a
exposició pública i que intentarem siguin massives, perquè pensam que un rebuig
contundent per part de la societat és el primer requisit per evitar les prospeccions, amb
la instal·lació de diferents taules informatives a l'espai públic a carrers i places, sent el
més imminent el projecte promogut per l'empresa Spectrum Geo Limited
20130253PHC.
2. L’Ajuntament de Deià expressa el seu el rebuig a tots els projectes de prospecció i
explotació d’hidrocarburs que amenacen les Illes i s'implicarà de forma directa en el
procés de recollida d'al·legacions relatives a la DIA del projecte promogut per l'empresa
Spectrum Geo Limited 20130253PHC a les Illes Balears.

3. L'Ajuntament de Deià permetrà i agilitzarà els permisos per a la instal·lació de taules
informatives i de recollida d’al·legacions de MBM en la via pública, especialment en dies
d'esdeveniments promoguts per l'ajuntament durant el període de presentació
d'al·legacions, i facilitarà els tràmits per a la presentació d'al·legacions posant a
disposició de la ciutadania els registres municipals per poder dipositar les al·legacions
que després serien cursades a la Delegació de Govern, ja sigui perquè els registres
funcionen com a finestres úniques on es poden presentar documents adreçats a
Delegació de Govern i/o als Ministeris o, si més no, que aquests registres funcionin com
a dipositaris d´al·legacions que després poden ser traslladades a les dependències de la
Delegació de Govern per personal del propi ajuntament.
4. També es publicarà a mitjans i xarxes socials propis de l'Ajuntament de Deià els
models d'al·legacions per a la seva descàrrega electrònica o edició de vincles d´internet a
pàgines on puguin ser descarregades, i es publicaran a mitjans i xarxes socials propis de
l'ajuntament les notícies relacionades amb l´apertura dels processos de presentació
d'al·legacions, animant a la ciutadania a presentar-les i actualitzant el recompte
d'al·legacions presentades al propi municipi.
5. Es disposarà de còpies del model d'al·legacions a les dependències municipals amb
instruccions per emplenar-les i registrar-les i es publicarà als taulons de l'ajuntament el
material gràfic proporcionat per plataformes o entitats que informin i animin a la
participació en el procés de presentació d'al·legacions.
6. Aquest Ajuntament instarà el Govern de l’Estat espanyol a promoure una Llei per a
la declaració del Mediterrani espanyol com a zona lliure de prospeccions d'hidrocarburs.
7. L'Ajuntament de Deià signarà el Document de Compromís per aconseguir una Llei
per a la declaració del Mediterrani espanyol com a zona lliure de prospeccions
d’hidrocarburs.”
Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat.
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-PRECS I DEMANES:

-

Diuen que han rebut diverses queixes dels veïns per la presència de
procesionaria en els pins i que la gent demana que han de fer o al fet que
organisme han de dirigir-se per informar o avisar d'aquest problema. La
Batlessa respon que parlaran pel Seprona.

-

-

-

-

-

-

-

-

Demanen quin és l'horari del parc infantil de Sa Tanca, ja que han rebut
algunes queixes de veïns que han anat i estava tancat. La Batlessa respon
que el parc sempre està obert, solament es tanca de forma puntual i
excepcional, com per exemple en cap d'any o les nits en les quals hi ha
esdeveniments. També va haver-hi un dia que la porta es va tancar a
causa del vent.
Diuen que el parc infantil es troba en un lloc humit, que fa que la major
part del temps estigui banyat i que a més és de difícil accés. Demanen
que s'estudiï la possibilitat de canviar la seva ubicació. Proposen resituarho on estava abans, és a dir, en l'amfiteatre.
Demanen si ja s'ha sol·licitat a carreteres el pas de vianants per a la corba
de davant de Sa Font Fresca. La Batlessa respon que ja s'ha enviat el
projecte d'accessibilitat de la biblioteca que inclou el pas de zebra i
encara no s'han pronunciat. També proposen que es posi un “badén” per
controlar la velocitat.
Demanen com serà la dinàmica per engegar els expedients de recerca
sobre els camins de titularitat dubtosa, moció que es va aprovar en
l'últim ple ordinari. La Batlessa explica que és un tema que es tractarà el
proper ple de la Mancomunitat pel que està esperant a veure si es fa
alguna cosa en comú.
Recorden que en el ple d'aprovació del pressupost municipal es va obrir
una partida amb 1 euro destinada a ajudes d'estudis, com a conseqüència
d'una esmena presentada per Agrupació Deià. Diuen que, tal com es van
comprometre llavors, estan treballant en això i ja tenen algunes idees per
preparar les Bases, com per exemple exigir com a requisit per accedir a
estar ajudes un mínim de dos anys d'empadronament a Deià. Diuen que
intentaran tenir l'esborrany per al proper ple i conviden a l'equip de
govern a exposar les seves idees o propostes.
Demanen que els cartells que elabori i difongui l'Ajuntament es facin en
les dues llengües oficials, ja que el cartell que s'ha penjat per conscienciar
als propietaris dels cans de la seva obligació de recollir els excrements
solament s'ha fet en castellà.
Demanen "mà dura" amb la gent que no reculli els excrements dels seus
cans, com per exemple, que se'ls imposi alguna sanció. La Batlessa
respon que ja no saben que fer, doncs ja s'ha intentat sancionar i tampoc
ha donat resultat. El portaveu de l'oposició proposa sancionar també a la
gent que porti els cans amollats.
Finalment es queixen que com a conseqüència de les obres d'asfaltat d'És
Clot ha quedat molta brutícia. La Batlessa respon que parlarà amb
l'empresa que ho va realitzar i que ho netejaran.

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,
Magdalena López Vallespir

La Secretària,
Margarita Marqués Moyá

