ACTA DE SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DIA 13 DE GENER DE
2017.
A la Casa Consistorial de la Vila de Deià, a 13 de gener de 2017, 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:

APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 28
1D´OCTUBRE DE 2016, ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DE
DATA 11 DE NOVEMBRE DE 2016 I ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
DE DATA 2 DE DESEMBRE DE 2016.
Es dona compte de l´esborrany de l´acta remesa de la sessió ordinària de dia 28
d´octubre de 2016. Queda aprovada per unanimitat.
A continuació es dona compte de l´esborrany de l´acta de la sessió plenària
extraordinària urgent celebrada en data 11 de novembre de 2016. Sotmesa a
votació és aprovada per unanimitat.
Finalment es dona compte de l´esborrany de l´acta de la sessió extraordinària de
dia 2 de desembre de 2016, quedant aprovada per unanimitat.

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

3.- APROVACIÓ PROJECTE PUNT D´INFORMACIÓ JOVE.
Tot seguit, la Batlessa dona compte de la proposta del projecte del Punt
d´Informació Deià Jove, amb motiu de l'augment de la jornada laboral de la
bibliotecària i informadora juvenil, Margarita Riutord, que permetrà cobrir
aquest servei.
La Batlessa continua explicant que el lloc de trobada serà a la Biblioteca
Municipal Joan Graves i que l'edat dels joves al final s'ha augmentat fins a 35
anys, ja que al centre coodinador de serveis d'informació jove varen informar a
la bibliotecària de que encara que no vinguin a les activitats, si que se´els ha de
brindar el servei d'assessorament i informació.
La finalitat és que Deià Jove es converteixi en un Punt d'Informació Jove, el qual
actuarà centrat en el seu entorn. Amb això es pretén generar un espai de
recursos juvenils i d'execució de projectes estables destinats a afavorir el
desenvolupament íntegre dels joves en el seu entorn natural, proporcionant
experiències, recursos i oportunitats i prevenint i reduint aquelles situacions
que dificultin el seu desenvolupament.
Sotmès a votació, el Ple per unanimitat ACORDA:
PRIMER- Aprovar el projecte del Punt d´Informació Deià Jove que s´adjunta
com a annex d´aquest acord.
SEGON- Donar trasllat del present acord a la Conselleria de Transparencia,
Cultura i Esports, per a l´integració a la Xarxa Balear d´Informació Jove.

4- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L´ANY 2017 COM “ANY JOAN
MAS”
La Batlessa cedeix la paraula al regidor Sr. Lluís Apesteguia, que explica que
inicialment Agrupació Deià va presentar aquest text com una moció i que en la
Comissió informativa van acordar amb l’equip de govern presentar-la com a
declaració
institucional.

A continuació el portaveu de l’oposició dóna lectura al text que es transcriu a
continuació:
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
El 18 d’agost de 2017 farà 25 anys de la mort de Joan Mas i Bauzà, el més
prolífic i rellevant literat nat a la nostra vila.
Joan Mas va néixer a Deià el 8 de febrer de 1928, fill d’en Macià can Cosidora i
n’Antònia de can Bernat, un matrimoni emigrat a França. Ell va quedar a l’illa
amb la padrina i una tia de can Cosidora, un fet que el marcarà profundament i
es reflectirà a algunes de les seves obres.
Als set anys se’n va anar a Marsella i es va retrobar amb uns pares que gairebé
no coneixia, fins que els tres tornaren a Mallorca i els pares varen comprar el
«Colmado Balear» a Palma, on s’establí la família i on Joan Mas estudiarà el
batxillerat, concretament a La Salle.
Estudià Dret a la Universitat de Barcelona, però com alumne lliure i sense
vocació; per això s’estimarà més encarregar-se de la botiga familiar.
La seva dèria pel cinema (Hitchcock, Ford, etc.) el portà al teatre, acompanyat
de n’Antoni Cortès, company d’estudis i decorador a la companyia Artis. Als
vint-i-quatre anys va estrenar la primera comèdia, Sa Padrina, i aviat va
esdevenir l’autor de l’Artis pròpiament dit.
El 1956 es casa amb la deianenca Catalina Ripoll, de son Bauçà, amb qui tendrà
tres fills. Visqueren a Palma, però s’estaren llargues temporades a Deià,
principalment a can Roig i a son Moranta.
Amb l’Artis Joan Mas aprengué l’ofici, la constància i el fet de valorar
primordialment el diàleg amb el públic, i és amb qui gaudirà d’un gran èxit a
les sales i places de tota l’illa i també de Barcelona. D’aquesta època cal citar
títols com En Tià Taleca, Ca nostra, El món per un forat, Un senyor damunt un
ruc... En els anys 70, ja sense l’Artis, estrenà diverses obres amb influències
trencadores i modernes, més allunyades del gust de la majoria del públic illenc,
situació que es va agreujar als 80, marcats per la relació amb la companyia
Zanoguera-Alfaro. Fou a principis dels 80 quan publicarà la seva
novel·la, L’espectacle, amb la qual va aconseguir el prestigiós Premi Sant Jordi;
no fou la seva única incursió en la narrativa, per bé que el seu recull de
narracions resten inèdites.
També cal destacar les seves col·laboracions amb la premsa mallorquina,
com Cort, Diario de Mallorca i Baleares, així com el seu compromís amb la
llengua catalana i l’autogovern de les Illes Balears, vehiculat a través de l’Obra
Cultural Balear.

Amb l’adveniment dels anys 90, el Colmado Balear va haver de tancar i Joan
Mas va fer feina de corrector al Parlament de les Illes Balears, fins que el 18
d’agost de 1992 mor a Palma a causa d’un càncer.
Deià i els seus habitants sempre varen estar presents a la seva obra,
especialment a la més costumista, on sovint apareix referit com «un poble de
muntanya, a Mallorca» o amb el pseudònim de «Vinyavella».
El poble de Deià el va honorar posant el seu nom a l’amfiteatre local, així com
l’Ajuntament de Palma li dedicà un carrer.
Per tot això, adoptam els següents acords:
1.- L’Ajuntament de Deià declara el 2017 com «Any Joan Mas», per tal de fer
memòria de l’autor i de la seva obra.
2.- L’Ajuntament de Deià col·laborarà i impulsarà actes per a fer difusió de la
seva memòria i de la seva obra.
3.- L’Ajuntament de Deià comunicarà aquest acord a l’Ajuntament de Palma, al
Consell de Mallorca, al Parlament de les Illes Balears i al Govern de les Illes
Balears per convidar-los a sumar-se a la iniciativa.
Sotmès a votació, el Ple per unanimitat ACORDA:
PRIMER- Declarar el 2017 com “Any Joan Mas”, per tal de fer memoria de
l´autor i de la seva obra.
SEGON- Col·laborar i impulsar actes per a fer difusió de la seva memoria i de
la seva obra.
TERCER- Comunicar aquest acord a l´Ajuntament de Palma, al Consell de
Mallorca, al Parlament de les Illes Balears i al Govern de les Illes Balears per
convidar-los a sumar- se a la iniciativa.

5.- COMUNICATS DE BATLIA.
Volia comunicat a aquest plenari la recent resolució de la sentència del jutjats en
referència ala denúncia interpolada cap a la meva persona i la del meu
antecessor Jaume Crespí, que va interposar Agrupació Deià dia 25 de febrer de
2015 i va arribar a escassos 2 mesos de les eleccions municipals, sentència que

s’ha desestimat i a la que Agrupació Deià no hi ha interposat recurs d’apel·lació.
Volíem expressar la nostra satisfacció per la sentència i dir que el temps ens ha
donat la raó quan afirmàvem que la denúncia es va interposar explícitament
perquè jo no me pogués presentar a les eleccions municipals, el fet de no
apel·lar ratifica la nostra versió.
En política, no tot val i menys quan es posa en perill els jocs de feina de la gent
que cada dia treballem perquè aquest poble sigui dia a dia el que és, gent a la
que hipòcritament se’ls ha intentat fer creure que la denúncia no anava per ells i
que estassin tranquils, sabent voltros que si els tribunals haguessin fallat a favor
de la denuncia s’obriria un procés de contractació per a tots els treballadors que
es va denunciar la seva contractació, inclús pels que a la denúncia no apareixen,
però que tots sabem que varen ser contractats exactament de la mateixa manera.
Mos pareix molt roí no denunciar (si com voltros dèieu era un delicte) la
contractació de tots ja que curiosament només es va denunciar aleatòriament el
que vos va interessar ja sigui per motius polítics o familiars, vos record que al
treballador XXX va ser contractat de la mateixa manera, treballador que per
altra banda estava afiliat al partit polític del XXX, però que curiosament no es
va incloure a la denúncia. És molt trist haver de parlar de persones que ja no
estan entre nosaltres, sí, però més trist és donar feina a deianencs als que els
falten uns anys per jubilar-se o deianencs que són joves, feiners i no tenen feina,
gent tota ella que ha demostrat el seu talent per a desenvolupar la feina per la
que se’ls va contractar, la meva mare mai ho va entendre i va morir abans de
poder saber la resolució judicial, molt trist també.
Com ja he dit, abans, en política no tot val, discutir entre polítics és normal,
tenir diferents punts de vista i fer una oposició constructiva és el que s’espera
dels polítics, vols guanyar unes eleccions municipals perquè el contrari no es
pot presentar, no és ni ètic ni de bon polític, diu molt de les persones que ho
fan, com també diu molt dir-li a la nostra secretària interventora que no es
preocupi “perquè la cosa no va per tu”, i després demanar la seva imputació
perquè no deia el que voltros volíeu sentir, sinó que deia la veritat coma cada
un dels imputats i tots els que varen anar a declarar, molt hipòcrita.
No afegiré res més, tan sols demanar-vos que la vostra batalla només sigui
contra jo, i no sigui més amb la feina dels treballadors d’aquest ajuntament,
però que a patir d’ara sigui una batalla neta i recordant que en la guerra no tot
val.

6- PRECS I DEMANES.
- En relació al comunicat de batlia, varen dir que no xerrarien de morts, que els
pareix indigne, roí i ple de falsetats.

- Demanen per que no se'ls va convidar al dinar de nadal, cosa que ja van
demanar l'any passat i se'ls va contestar que aquest any se'ls convidaria.
Consideren que ja que assisteixen tots els regidors de l'equip de govern ells
també haurien de ser convidats.
La Batlessa respon que a conseqüència de la denúncia d'Agrupació Deià, quan
va comentar-ho amb el personal, els treballadors li van comunicar que no se
sentirien a gust.

- Diuen que fa molt temps que consideren que hauria de fer-se una modificació
de les Normes Subsidiàries.
La Batlessa respon que la seva intenció és elaborar un Pla Especial de Protecció

- Demanen per la moció que es va aprovar en el Ple de 6 de maig de 2016 per a
la constitució d'una comissió per investigar la titularitat dels camins.
La Batlessa respon que, com ja han comentat altres vegades, estaven esperant a
veure si la Mancomunitat feia alguna cosa.

- En el mateix ple de 6 de maig es va aprovar la moció per a obrir negociacions
amb el Consell de Mallorca i l'Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i
Territorial de Mallorca per a estudiar en quin termes es podria adherir Deià.
Demanen si s'ha fet alguna cosa.

La Batlessa respon que no.

- En el mateix ple es va aprovar la moció per augmentar la freqüència
d'autobusos per Deià. L'equip de govern es va comprometre a fer una consulta
ciudadana, s´ha fet alguna cosa?
La Batlessa respon que encara no.

- En un ple anterior es va acordar també realitzar una petició a la Conselleria de
Medi Ambient per a la neteja dels torrents, com està aquest tema?
La Batlessa respon respon que ja s'ha fet la petició a la Direcció General de
Recursos Hídrics però encara no han tingut desposta.

- Demanen per la desaladora: Hi ha projecte ja? quant costarà? on estaria
situada?
La Batlessa respon que l'empresa concessionària Gesba ha elaborat un projecte
que ronda 1.600.000 euros. Estaria situada a la urbanització S´Empeltada.
Continua dient que és conscient de l'elevat cost si bé considera que és l'única
solució a llarg termini per al problema de l'escassetat d'aigua en el municipi. No
obstant això, sol·licitarà més pressuposats i opcions abans de prendre una
decisió per valorar la més adequada.
El regidor Sr. Apestegui demana que abans de decantar-se per aquesta opció
tan costosa es valorin totes les alternatives.

- Comenten que han tingut coneixement de la recent sentència de Llucalcari
que declara la responsabilitat patrimonial de l´ajuntament respecte a una des les
cases i lamenten que l'equip de govern no els hagi informat d'això. Lamenten
que en els comunicats de Batlia només hagi parlat de la sentència que afecta a la

seva persona i no d'aquesta que afecta a l'Ajuntament. Finalment volen saber
quina és la postura del Consistori.
La Batlessa respon que els propietaris han apel·lat i que si no ha comentat res ha
estat per la senzilla raó que la sentència encara no és ferma. Sobre l'altra tampoc
havia comentat res fins ara que ha adquirit fermesa. La seva intenció és donar
compte al Ple del resultat de la sentència de Llucalcari quan la mateixa sigui
ferma ja que no tenen res que amagar i la sentència és pública.

- Finalment el regidor d'Agrupació Deià vol expressar la seva preocupació per
la degradació cada vegada major de la Cala.
La Batlessa diu que com han comentat moltes vegades són molt conscients del
problema però que l'Ajuntament no pot fer més ja que és un tema de la
Demarcació de Costes, que està treballant en l'elaboració del projecte però que
és un tema complex.

I no havent més assumptes que tractar i essent les 11:05 hores, per Sra. Batlessa
es declara finalitzada la sessió estenent la present acta del contingut de la qual
como a Secretària dono fe.
Vist-i-Plau,
La Batlessa,

La Secretària,

Magdalena López Vallespir

Margarita Marqués Moyá

