ACTA DE SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DIA 2 DE SETEMBRE DE
2016.
A la Casa Consistorial de la Vila de Deià, a 2 de setembre 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 6 DE JULIOL
DE 2016.
Es dona compte de l´esborrany de l´acta remesa de la sessió ordinària de dia 6
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 Batlessa dona compte de la intenció de l'Ajuntament de sol·licitar la
subvenció del Consell de Mallorca per adquirir un vehicle elèctric. Es tractaria
d'una furgoneta per a la brigada municipal de manteniment, ja que la que tenen
és a punt de trencar-se.

4- APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT 4/2016 DE MODIFICACIÓ DEL
PRESSUPOST DE DESPESES: SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT
MITJANÇANT
BAIXA
D´ALTRES
APLICACIONS
PRESSUPUÈSTARIES.

La Batlessa explica que per pagar l'excés de despesa que va representar l'obra
de l'accessibilitat a la biblioteca, en concret el mur de pedra, i que va ser objecte
de reparo de secretaria- intervenció en el Ple de data 8 de juliol, aprovant-se per
majoria el pagament de la factura, és necessari habilitar crèdit.
L’increment total proposat en aquest expedient, és de 13.233,03 €. En data 12 de
febrer de 2016 el Ple municipal va aprovar l’expedient de modificació de crèdit
1/2016, el que va permetre habilitar l’aplicació pressupostària 3321/63200
“Accessibilitat biblioteca” amb una consignació inicial de 56.023,00 € a càrrec del
romanent de tresoreria per despeses generals de l’exercici 2015.
Aquest import ha resultat insuficient per cobrir el cost total de l’obra que ha estat
finalment de 69.256,03 €.
Així doncs, el que es proposa és suplementar l’esmentada aplicació pressupostària
per l’import restant a càrrec d’una part de la consignació de l’altra aplicació
habilitada en el mateix expedient, 320/63200 “Escala a Escola” i que al final no es
portarà a terme.
Aplicacions pressupostàries afectades:
Aplicació
pressupostària
0 /3 3 2 1 /6 3 2 0 0

DESCRIPCIÓ

Consig.
Inicial

Modificació

Consig.
Defin.

Accessibilitat Biblioteca

5 6 .0 2 3 ,0 0

1 3 .2 3 3 ,0 3

6 9 .2 5 6 ,0 3

Total

5 6 .0 2 3 ,0 0

1 3 .2 3 3 ,0 3

6 9 .2 5 6 ,0 3

Recursos que han de finançar-la:
Baixes d’altres aplicacions pressupostàries :
Aplicació
pressupostària
0 /3 2 0 /6 3 2 0 0

DESCRIPCIÓ
Escala a Escola
Total

Consig.
Inicial

Consig.
Defin.

Baixa

5 3 .6 0 3 ,0 0

-13.233,03

4 0 .3 6 9 ,9 7

5 3 .6 0 3 ,0 0

- 1 3 .2 3 3 ,0 3

4 0 .3 6 9 ,9 7

En conseqüència la proposta de modificació de crèdits disposarà del corresponent
finançament, quedant anivellat el Pressupost municipal.

Sotmès a votació el Ple per 4 vots a favor de Junts X Deià i 3 abstencions
d´Agrupació Deià ACORDA:
PRIMER- Aprovar inicialment la proposta de concessió de SUPLEMENT DE
CRÈDIT en la forma següent:
Quantitat utilitzada per mitjà de baixa d’una aplicació pressupostària del
Pressupost vigent i no compromesa TRETZE MIL DOS-CENTS TRENTA-TRES
AMB TRES CÈNTIMS D’EURO (13.233,03 €).

SEGON- El Suplement que s'acorda és el següent:

Aplicació
pressupostària
0 /3 3 2 1 /6 3 2 0 0

DESCRIPCIÓ

Consig.
Inicial

Modificació

Consig.
Defin.

Accessibilitat Biblioteca

5 6 .0 2 3 ,0 0

1 3 .2 3 3 ,0 3

6 9 .2 5 6 ,0 3

Total

5 6 .0 2 3 ,0 0

1 3 .2 3 3 ,0 3

6 9 .2 5 6 ,0 3

TERCER- Referent a l'estat de despeses o crèdits inicials del Pressupost de
despeses, pel que es refereix a l’aplicació pressupostària que ha sofert minoració,
quedarà d’aquesta manera :
Aplicació
pressupostària
0 /3 2 0 /6 3 2 0 0

DESCRIPCIÓ
Escala a Escola
Total

Consig.
Inicial

Consig.
Defin.

Baixa

5 3 .6 0 3 ,0 0

-13.233,03

4 0 .3 6 9 ,9 7

5 3 .6 0 3 ,0 0

- 1 3 .2 3 3 ,0 3

4 0 .3 6 9 ,9 7

QUART- Que aquest expedient de modificació de crèdits sigui exposat al públic
pel termini de QUINZE DIES HÀBILS 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. Tot això de conformitat al que preveuen els articles 169,1 i 177,2
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

5- APROVACIÓ AVANTPROJECTE REORDENACIÓ I MILLORA DE
L´ACCESSIBILITAT DE LA CALA.
La Batlessa explica que aquest avantprojecte s'ha presentat al Pla Especial 20162017 per a la realització d’obris i serveis de competència municipal. El portaveu
de l'oposició, el Sr. Lluís Apesteguia demana a la Batlessa si pot cridar al tècnic
municipal ja que tenen diverses preguntes tècniques.
Criden al tècnic municipal, Sr. Jesús Fariña i li plantegen les següents
preguntes:

-Just després de la barrera actual, a mà esquerra, hi ha una zona menjada pel
torrent. S'arreglarà?
El tècnic respon que sí.
-El primer tram de la zona de residents és molt estret, i no hi cap un pas de
vianants, els aparcaments i un espai per a circular els cotxes.
El tècnic respon que s'ampliarà la carretera cap a la dreta, malgrat aixó no surt a
l´avantprojecte, si bé es posarà al projecte definitiu.
-Just abans dels dos ponts, es preveu passar els aparcaments a la dreta, però hi
ha una enllevessada on cauen contínuament roques. Es preveu una subjecció o
protecció?
El tècnic diu que no s'havia previst, però que s'inclourà en el projecte definitiu.
-Com es farà el pont nou? L'impacte visual serà gran.
El tècnic repon que es farà seguint l'estètica de l'altre.
-El polímer amb què es diu que es pavimentarà la zona de terra és un element
plàstic que queda molt artificial. No ens agrada.
El tènic respon que cercaran alternatives.
-De qui és el terreny on hi ha projectats els aparcaments per minusvàlids?
El tècnic respon que està en el llit del torrent, per tant en domini públic.
-Es modifiquen les escales actuals, si hi han de passar cotxes i almanco des de
l'aparcament de minusvàlids hi haurien de baixar cadires de rodes?

El tècnic respon que es faran uns rails pels cotxes en la primera escalonada, i en
la segona res encara (a l'espera d'una intervenció major a sa Cala).
A continuació, Agrupació Deià contínua amb una sèrie de propostes o millores
de cara a la revisió de l'avantprojecte i elaboració del projecte definitiu:
-Creim que seria millor fer la rotonda abans de la barrera de la zona de
residents, on actualment hi ha espai (basta llevar unes quantes places d'ORA) i
on es fan els embotellaments; així els cotxes no residents no haurien de passar
per la zona de residents. Així no faria falta construir cap pont nou (si just són
els residents, poden girar maniobrant).
Prenen nota.
-Creim que s'hauria de fer un sistema en què la barrera només s'obrís amb la
targeta de resident, i es tancàs automàticament.
La Batlessa i el tècnic responen que llavors no podrien passar els minusvàlids.
-Proposam que, com als aparcaments de Palma, hi hagi un sensor que compti
els cotxes que entren i surten de sa Cala i indiqui, ja adalt, quan està ple.
-Demanam més control en les targetes de residents.
La Batlessa respon que es duu a terme.
Finalment, el regidor d´Agrupació Deià, Sr. Lluís Apesteguia explica que com
que els diuen que estudiaran la majoria de les seves propostes per al projecte
definitiu, en la votació s'abstendran, però volen deixar clar que així com està no
els agrada i tampoc és la inversió que ells haguéssin triat. Per tant, continua
explicant el regidor de l´oposició, ho fan com a mesura de bona fe però vol que
quedi clar que si no canvia finalment hi votaran en contra.

Sotmès a votació, el Ple per 4 vots a favor de Junts X Deià i 3 abstencions
d´Agrupació Deià acorda aprovar l´avantprojecte de reordenació i millora de
l'accessibilitat de la Cala.

6- ADHESIÓ AL CONVENI ENTRE LA JEFATURA CENTRAL DE
TRÀFIC I LA FEMP PER A L´INTERCANVI D´INFORMACIÓ I
MÚTUA COL·LABORACIÓ ADMINISTRATIVA EN MATÈRIA DE
SEGURETAT VIAL.
La Batlessa dona compte del Conveni que s´adjunta com Annex d´aquest acord.
L'objecte del conveni és el desenvolupament de determinades accions en
matèria de tràfic i seguretat vial, concretament les relatives a transmissió de
dades i accés a registres. El Conveni tindrà una vigència d'un any prorrogable
tàcitament per successius períodes anuals.
“Obligacions de la Jefatura Central de Tràfic:
• Facilitar a l'Ajuntament els accessos al Registre General de Vehicles i al Registre de
Conductors i Infractors. L'accés a la informació que contenen aquests registres es
realitzarà amb els nivells de seguretat i de restriccions que es determinen en la clàusula
quarta
i
en
l'Annex
a
aquest
Conveni
Bàsic
Bilateral.
• Comunicar periòdicament a l'Ajuntament les dades del Registre de Vehicles relatius a
noves matriculacions, canvis de titularitat i de domicili i baixes, d'acord amb l'establert
en
la
Llei
Reguladora
d'Hisendes
Locals.
• Col·laborar amb l'Ajuntament en l'engegada d'aplicacions informàtiques per a la
transmissió de dades d'accidents al Registre de Víctimes i al Registre de Conductors i
Infractors.
• Facilitar de forma periòdica informació sobre accidentalitat i sobre els resultats de les
diferents
campanyes.
• Publicar anualment el calendari de les campanyes bàsiques de vigilància i control i
posar a la disposició de les policies locals el material divulgatiu i de comunicació que
s'elabori.

Obligacions de l'Ajuntament:
• Comunicar al Registre de Conductors i Infractors les sancions fermes greus i molt
greus que detraigan punts, així com la resta de sancions greus i molt greus, en els
termes establerts en la Llei de Seguretat Vial. A aquest efecte, hauran de fer les
adaptacions organitzatives i informàtiques necessàries per complir estrictament el
procediment sancionador de tràfic regulat en la Llei de Seguretat Vial.
• Comunicar al Registre de Vehicles, en el format i terminis acordats, els vehicles que
deuen l'impost sobre vehicles de tracció mecànica corresponent, en els supòsits
establerts
per
la
Llei
Reguladora
de
les
Hisendes
Locals.
• Elaborar i comunicar al Registre de Víctimes i Accidents de trànsit, en els termes
establerts reglamentàriament, els parts d'accidents ocorreguts dins del terme municipal,
fent
les
adaptacions
organitzatives
i
informàtiques
necessàries.
• Col·laborar en les campanyes de vigilància i control programades a nivell estatal per la
Direcció general de trànsit sobre les principals temàtiques de seguretat vial.
• Comunicar a la JPT les dades obtingudes en cadascuna de les campanyes de seguretat
vial i control en les quals hagin participat.”
Sotmès a votació el Ple per unanimitat ACORDA:
PRIMER- Aprovar el Conveni Bàsic pel qual es formalitza l'adhesió de
l'Ajuntament de Deià al conveni específic de col·laboració subscrit entre
l'organisme autònom Jefatura Central de Tràfic i la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies en matèria de seguretat vial.
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 a la Jefatura Central de Tràfic.

7- PRECS I DEMANES.
-

Diuen que hi ha moltes targetes d’aparcament amb la direcció d’una casa
que no pertoca.

La Batlessa respon que es fan segons dades de l’IBI i que a vegades hi ha dues
cases amb la mateixa direcció.
Demanen el llistat de totes les targetes d’aparcament concedides.
-

Demanen pel parc infantil que es va acordar que es faria a l’Amfiteatre.

La Batlessa respon que s’està redactant el projecte, així com els banys públics i
quan estigui llest es durà a Ple per a la seva aprovació. La idea és presentar-ho a
la subvenció del Consell de Mallorca d'inversions financerament sostenibles el
termini de les quals acaba a l'octubre

-

Tambè demanen que es duguin a terme les mesures que calguin per a
millorar la recepció de la ràdio i televisió a Deià.

La Batlessa diu que ja s’ha pactat amb els responsables una sèrie de mesures.

-

Demanen que es posi solució al problema que creen tots els cotxes que
aparquen a la carretera (de la Casa Nova fins a la Pedrissa) per anar a
veure la posta de sol a Son Marroig.

La Batlessa respon que són molt conscients de la problemàtica i que ja s'ha
remès un informe a Trànsit elaborat pels nostres policies locals posant en el seu
coneixement aquesta problemàtica i la perillositat que comporta, ja que
nosaltres allà no tenim jurisdicció.

-

Demanen que tota la comunicació que fa l’Ajuntament sigui, almanco, en
català -per exemple, el ban de sequera que treuen cada any.

La Batlessa respon que d’acord.

-

Finalment demanen que en la propaganda dels actes en què
l’Ajuntament col·labora monetàriament es demani que s’empri, també, el
català.

La Batlessa diu que ho comentaran als responsables.
I no havent més assumptes que tractar i essent les 11:15 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,
Magdalena López Vallespir

La Secretària- Interventora,
Margarita Marqués Moyá

