A la Casa Consistorial de la Vila de Deià, a 3 de gener de 2014, 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 del Sr. Batle Jaume Crespí Deyá i l’assistència dels
Srs. Regidors citats prèviament en forma, que es diran a continuació: Sra. Magdalena
López Vallespir, Sr. Francisco Arbona Alba, Sra. Francisca Deyá Ferriol, Sr. Lluís
Apesteguía Ripoll, Sra. Cristina López Martí. ASSISTITS DE LA SECRETÀRIA
ACCTAL Sra. Cristina Ramon
Excusa la seva assistència el Tinent de Batle Sr. Bartolomé Javier Deyá Caamaño.
Declarada oberta la sessió es passa a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia:

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE DIA 6 DE
NOVEMBRE I DIA 5 DE DESEMBRE DE 2013.
Es dona compte de les actes remeses de les sessions de dia 6 de novembre i 5 de
desembre de 2013, que són aprovades per unanimitat.
El regidor Lluís Apesteguía diu que a l’acta de dia 5 de desembre hi falta l’esmena de la
compra de la trituradora. Se li contesta que sí que hi és i se li ensenyarà en acabar la
sessió.

2.- DECRETS DE BATLIA.
La Corporació es dóna per assabentada dels decrets de Batlia.

3.- COMUNICATS DE BATLIA.
El Sr. Batle dóna compte que del Govern de les Illes Balears estam esperant que ens
paguin uns 150.000 € que ens deuen.
El Consell de Mallorca ha preparat una partida pressupostària per liquidar la deuta amb
el nostre ajuntament que suma uns 110.000 € i que s’empraran per acabar les dues fases
restants de passarel·la peatonal.
S’ha liquidat un préstec amb el Banc Santander i ens queda un pendent d’uns 40.000 €
que surt més a compte esperar que acabi que no amortitzar-lo.
Per part del Sr. Batle es comunica que no hi ha més comunicats.

4.- MOCIONS

MOCIÓ FORMULADA PER EL GRUP AGRUPACIÓ DEIA SOBRE ELS
SÍMBOLS D’INTERÈS LOCAL
Jo, Lluís Enric Apesteguia Ripoll, amb DNI 43171358J i domicili al carrer Son Bauçà,
s/n, com a regidor i portaveu del grup municipal d'Agrupació DEIA i en el seu nom,
present la següent moció per a què sigui debatuda i votada en el següent ple ordinari.
MOCIÓ
L’article 4 de la llei sobre l’ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, aprovada
pel Parlament de les Illes Balears en sessió de dia 19 de desembre, estableix una
prohibició genèrica a l’ús de símbols en els mobles i immobles afectes als serveis
públics propis de la comunitat autònoma de les Illes Balears, exceptuant-ne els oficials,
per exemple, les banderes, ensenyes, els escuts i els "altres símbols distintius" acordats
per les Corporacions Locals.
Així mateix, l’apartat 2) b) de l’article 4 de la Llei sobre l’ús dels símbols, també permet
aquells altres símbols “representatius de declaracions oficials d’interès local, autonòmic,
nacional o internacional”.
L’Estatut d’Autonomia (article 88.1), la Constitució espanyola (article 20.1), la
Declaració de Drets Humans, els Pactes internacionals de drets civils i polítics i de drets
econòmics, socials i culturals; i la Convenció Europea de Drets de l’Home i Llibertats
Fonamentals, consagren, com un dret fonamental, expressar i difondre lliurement els
pensaments, les idees i les opinions mitjançant la paraula, l’escriptura o qualsevol altre
mitjà de reproducció. La Constitució precisa que “l’exercici d’aquest dret no podrà ser
restringit per mitjà de cap tipus de censura prèvia”.
Els ajuntaments, com a poder públic, tenen el deure de respectar, protegir i promoure els
drets fonamentals, entre ells el de la llibertat d’expressió i el dret a la participació plural
de la societat civil en la vida pública, a opinar, a dissentir i a manifestar qualsevol
desacord, a través de diferents formes expressives.
PER TOT AIXO PROPOSAM
1.- L’Ajuntament de Deià posa en valor l’article 20 de la Constitució Espanyola que
assegura “l’exercici d’aquest dret [expressar i difondre lliurement els pensaments, idees
i opinions] no podrà ser restringit per mitjà de cap tipus de censura prèvia”.
2.- Als efectes de l’apartat 2) b) de l’article 4, de la Llei sobre l’ús dels símbols oficials
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'Ajuntament de Deià declara
oficialment símbols d’interès local: llaç vermell, contra la sida; llaç lila, contra la
violència de gènere; bandera de l’arc de Sant Martí, dels drets homosexuals; bandera
blanca i el colom blanc, de la pau; llaç negre, de dol i contra el terrorisme; senyera

quadribarrada, de la cultura i llengua catalanes; llaç rosa, contra el càncer; llaç gris,
contra la diabetis; llaç marró, contra el tabaquisme; llaç morat, contra l’alzheimer i per
la tolerància religiosa.
El Sr. Batle informa prèviament que el vot del Partit Popular serà en contra pels
següents motius:
1.- Tots aquests símbols estan aprovats per la Unió Europea, per tant no necessitam
declarar-los símbols d’interès local.

2.- En relació a la senyera quadribarrada no hi ha res a dir, cada comunitat autònoma té
uns símbols propis i aquest en concret representa a Catalunya. Nosaltres tenim la nostra
pròpia. L’Ajuntament de Deià no la pot declarar símbol d’interès local i menysprear
totes les altres, a més, la trobam a l’escut de la bandera espanyola.
L’article 4 de la llei sobre l’ús de símbols institucionals a les Illes Balears només afecta
a edificis de propietat autonòmica balear, però no a les autonomies locals com és el cas
dels ajuntaments, per tant, a nosaltres no ens afecta.
Per part del Sr. Batle es comunica que no hi ha res més a dir en referència a aquesta
moció, només que el fet de votar en contra no vol dir que no la respecti.
Sotmesa a votació RESULTA 3 VOTS EN CONTRA DEL PP I TRES A FAVOR DE
L’AGRUPACIÓ DEIA, DIRIMINTSE L’EMPAT AMB EL VOT DE QUALITAT
DEL BATLE I PER TANT LA MOCIÓ ÉS REBUTJADA.

MOCIÓ FORMULADA PER EL GRUP AGRUPACIO DEIA SOBRE LA
REORDENACIÓ DE CARRERS A DEIÀ
Si observam com estan enumerades les cases i parcel·les dels carrers de Deià, i la
correspondència entre aquestes i les dades del padró municipal, hi veurem nombroses
incoherències amb els números que figuren a les entrades dels habitatges. Així mateix,
sovint les sèries de números no segueixen un ordre lògic. Nosaltres, particularment, ho
hem pogut comprovar quan hem fet campanya electoral: el 6 no sempre ve després del 5
i no sempre hi viu qui segons els papers hi tocaria viure. Hi ha hagut un estudi del
cadastre que no sabem si ha posat solució a aquest assumpte.
A més, la nomenclatura de molts carrers no es correspon amb com els deianencs els
anomenam des de temps immemorials.
PER TOT AIXÒ PROPOSAM
1.- El Ple de l'Ajuntament de Deià insta al govern municipal, si no s’ha fet ja, a realitzar
una reforma de la numeració dels carrers de Deià per a què segueixi sempre un ordre
lògic i adequar-hi el padró.

2.- El Ple de l'Ajuntament de Deià crearà un comissió amb la participació de les
diferents forces polítiques i de tota la ciutadania per a estudiar el nomenclàtor viari
municipal.
En relació al primer punt, la regidora Magdalena López puntualitza que n’Adrià, el
tècnic del departament del cadastre de la Recaptació de Tributs, a principis d’any va dur
a TERME UN TRBALL DE CAMP PER ACTUALITZAR ELS IMMOBLE AL
CADASTRE del municipi. És la primera passa per poder reformar la numeració dels
carrers del poble, però com a tot procés administratiu, necessita el seu temps, ja que
s’han de respectar els temps de notificació als interessats, reclamacions, etc.
Una vegada discutit àmpliament, el regidor d’Agrupació DEIA, Lluís Apesteguía
demana retirar aquest punt, ja que està més que demostrat que l’ajuntament ho ha posat
en marxa fa estona.
La regidora del PP Magdalena López diu que en relació al segon punt, la idea de
l’ajuntament és la de donar nom als carrers que hi manqui.
El regidor d’Agrupació DEIA, Lluís Apesteguía respon que es tracta d’una petició
popular.
El Sr. Batle demana que Agrupació DEIA faci un llistat dels carrers que en volen
canviar el nom.
Es sotmet a votació i queda aprovada per unanimitat.
El regidor d’Agrupació DEIA, Lluís Apesteguía demana que consti en acta el següent:
Segons la llei d’Hisendes Locals, la dedicació exclusiva és només fins el mes de juny de
2015 als ajuntaments sanejats, de menys de 1.000 habitants.
El Sr. Batle respon que aquest sou l’avança l’ajuntament i posteriorment el justifica al
Govern que ens el retorna íntegre, sou més seguretat social. Es duu fent des del 2004 en
que es va aprovar aquest sistema pels ajuntaments que no tenien diners i guanyessin tots
el mateix.
I no havent més assumptes que tractar i essent les 10:15 hores, pel Sr. Batle es declara
finalitzada la sessió estenent la present acta del contingut de la qual como a Secretaria
acctal dono fe.
Vist-i-Plau,
EL BATLE,
Jaume Crespí Deyá

LA SECRETARIA ACCTAL,
María Cristina Ramon Enseñat

