ACTA DE SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DIA 28 D´OCTUBRE DE
2016.
A la Casa Consistorial de la Vila de Deià, a 28 d´octubre 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 comunica que no hi ha.

4- APROVACIÓ PROJECTE REORDENACIÓ
L´ACCESSIBILITAT DE LA CALA.

I

MILLORA

DE

La Batlessa dona compte del projecte definitiu de les obres de reordenació i
millora de l'accessibilitat de la Cala. Recorda que en la sessió plenària celebrada
el passat 2 de setembre es va aprovar l'avantprojecte i es van plantejar una sèrie
de qüestions i millores a tenir en compte en la mesura de lo possible en el
projecte.
El portaveu de Agrupació Deià comunica que estan molt contents amb amb que
al final el pont no es faci, si bé segueix havent-hi el tema del paviment de
polímer que no els agrada gens. Proposen arreglar el terreny de forma
provisional i deixar per més endavant si surten més subvencions la solució
definitiva.
La Batlessa respon que a ells tampoc els agrada aquest material i comenta que
potser una opció seria fer-ho de pedra seca. Caldrà demanar pressupost i veure
si es pot incloure com a millora. En cas que no sigui possible es comprometen a
llevar el paviment de polímer i arreglar-ho de forma provisional fins que es
trobi una solució.
Sotmès a votació, el projecte és aprovat per unanimitat.

5- APROVACIÓ PROJECTE DE DIPÒSIT D´AIGUA PER A CONSUM
HUMÀ A S´EMPELTADA.
La Batlessa dona compte del projecte per la construcció d´un dipòsit regulador
d'abastament d´aigua potable en S´Empeltada que s'ha elaborat amb l'objectiu
de presentar-ho a la convocatòria del Pla Anual d'impuls del turisme sostenible.
L´objectiu es que el dipòsit doni servei a tots el nuclis urbans del terme
municipal de Deià especialment durant l´estiu, quan el cabdal de les fonts es
mínim i la demanda es màxima.
El portaveu de l'oposició exposa que, una vegada revisat el projecte, la seva
proposta és ampliar-ho a 200 m3, ja que li pareix petit. S'acorda introduir-ho
com a millora.
Sotmès a votació el projecte és aprovat per unanimitat.

6APROVACIÓ PROJECTE RECUPERACIÓ DELS ESCARS DE LA
CALA.
La Batlessa explica que aquest projecte s'engloba dins del de regeneració de la
Cala, que per la seva complexitat s'ha dividit en dos. Com ja es va explicar el de
la regeneració de la Cala és molt costós i ho farà el Ministeri.
El Sr. Lluís Apesteguia exposa que no els agrada aquest projecte, ja que no
respecta el caràcter dels escars. Proposen retirar-ho i elaborar un altre amb més
temps. L'equip de govern està d'acord.

7- REGLAMENT DE SUPORT A L´ESTUDI DE L´AJUNTAMENT DE
DEIÀ.
El regidor Lluís Apesteguia dóna lectura a la seva proposta:
“ORDENANÇA DE SUPORT A L'ESTUDI DE L'AJUNTAMENT DE DEIÀ
PREÀMBUL
El 10 de desembre de 1948, l'Assemblea General de les Nacions Unides, reunida al Palau de
Chaillot de París, aprovà i proclamà la Declaració Universal dels Drets Humans. En el seu
article 26 diu clarament que “tota persona té dret a l'educació. L'educació serà gratuïta, si més
no, en la instrucció elemental i fonamental. La instrucció elemental serà obligatòria.
L'ensenyament tècnic i professional es posarà a l'abast de tothom, i l'accés a l'ensenyament
superior serà igual per a tots en funció dels mèrits respectius”.
La Constitució Espanyola de 1978 afirma en el seu article 27 que “tothom té dret a l'educació” i
que “els poders públics garantitzen el dret a tothom a l'educació”.
L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears clarifica encara més l'assumpte; en el seu article 26
diu que “totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions
d’igualtat”, tot afegint que “tots tenen dret a accedir en condicions d’igualtat als centres
educatius sostinguts amb fons públics”.

Allò que garanteix la igualtat en l'accès a l'educació és la gratuïtat en totes les etapes, tant pel
que fa a la matriculació com a l'adquisició del material imprescindible per cursar els estudis;
això es fa especialment palès a partir de l'educació secundària, sobretot a la universitària.
En el municipi de Deià, com a la resta de l'illa de Mallorca, la possibilitat d'accedir a treballs
ben remunerats sense que s'hi requereixi una formació prèvia ha fomentat que molts joves es
vegin atrets a deixar els estudis.
Els nostres joves són, juntament amb el nostre paisatge, la nostra principal garantia d'un futur
viable.
Per tot això, l'Ajuntament de Deià vol establir un sistema d'ajudes a l'estudi perquè els nostres
joves estiguin el més ben preparats possible, cadascú en el seu camp.

FONAMENT, NATURALESA I OBJECTE
Article 1. Aquesta ordenança cerca garantir l'equitat i la igualtat d'oportunitats de qualitat en
el ple desenvolupament mitjançant l'educació, regulant un sistema d'ajudes a l'estudi per
sufragar les despeses que se'n deriven en les seves etapes no obligatòries.
Aquesta actuació, considerada de foment de l'educació i de prestació de serveis socials,
s'emmarca en el règim competencial delegat contemplat a l'article 27.3.c de Bases de Règim
Local; amb aquesta finalitat, la Corporació Municipal de Deià consignarà en els seus
Pressuposts anuals les quantitats que resultin necessàries.
DESTINATARIS
Article 2. Els destinataris hauran de cursar:
a) Batxillerat.
b) Formació Professional Bàsica.
c) Formació Professional de grau mitjà.
d) Formació Professional de grau superior.
e) Un grau universitari.
f) Ensenyaments artístics professionals.
g) Ensenyaments esportius.
h) Ensenyaments artístics superiors.
i) Ensenyament d'idiomes.
Article 3. Els estudiants susceptibles d'acollir-se a aquestes ajudes hauran de cursar-se a
centres públics de les Illes Balears (exceptuant els estudis que no s'ofereixin a cap centre públic

d'aquesta comunitat autònoma, cas que podran cursar-se a centres públics de la resta de l'Estat
espanyol).
Article 4. Els estudiants susceptibles d'acollir-se a aquestes ajudes hauran de tenir entre 16 i 30
anys, dur empadronats al municipi de Deià almanco 4 anys consecutius previs a la data de
sol·licitud, i estar al dia de totes les seves obligacions amb l'Ajuntament de Deià (en el cas de ser
menors d'edat, ho hauran d'estar els seus progenitors o tutors legals).
REQUISITS ACADÈMICS
Article 5. Els estudiants que demanin aquestes ajudes hauran de matricular-se almanco el 40%
de les assignatures o crèdits quan els estudis tenguin una durada recomanada de 2 anys; el 30%
quan la durada recomanada sigui de 3 anys i el 20% quan sigui de 4 anys.
En cas de darrera matrícula, l'estudiant podrà accedir a les ajudes malgrat no arribar al
percentatge requerit.
Article 6. Cada estudiant just podrà obtenir ajudes per un sol dels estudis assenyalats a l'article
2, exceptuant les ajudes al Batxillerat, a la Formació Professional Bàsica i a la Formació
Professional de grau mitjà i als Ensenyaments d'idiomes, que podran compatibilitzar-se amb les
de la resta d'estudis (mai de forma simultània, excepte pel que fa a Estudis d'idiomes). Tampoc
no es podran obtenir ajudes per a segones titulacions.
Article 7. Aquestes ajudes aniran lligades a l'aprofitament per part de la persona estudiant; si
no superàs el 80% dels crèdits o assignatures matriculades, quedarà exclòs de les ajudes per dos
cursos consecutius. Si no se superassin almanco el 30% dels crèdits o assignatures
matriculades, l'estudiant en quedaria permanentment exclòs.
Article 8. Cada estudiant podrà rebre un màxim de 4 cursos d'ajudes, exceptuant les que es
rebin per Batxillerat, per la Formació Professional Bàsica i per la Formació Professional de grau
mitjà (pels quals, en qualsevol cas, no es podran rebre més de 3 cursos d'ajudes). Els cursos
d'exclusió per no haver superat el mínim de crèdits o assignatures matriculades computaran per
aquest màxim. Atenent a situacions especials degudament motivades, es podrà rebre de forma
extraordinària fins a 5 cursos d'ajudes.
OBJECTE I QUANTIA DE LES AJUDES
Article 9. La matrícula dels diferents estudis serà sufragat al 100%.
Article 10. El material necessari per a cursar els diferents estudis serà sufragat entre el 80 i el
100%; es tendrà en compte la disponibilitat pressupostària i la situació econòmica de l'estudiant
o la seva unitat familiar.

Article 11. Pel transport fins al centre d'estudi -exceptuant els casos en què hi hagi una opció
gratuïta-, l'Ajuntament de Deià atorgarà ajudes entre 100€ i 200€ anuals; per definir aquesta
quantitat es tendrà en compte la disponibilitat pressupostària, el cost mitjà del trajecte i la
situació econòmica de l'estudiant o la seva unitat familiar.
Article 12. Si els estudis no es poden realitzar a Mallorca, l'Ajuntament de Deià atorgarà
ajudes entre 400€ i 600€ anuals; per definir aquesta quantitat es tendrà en compte la
disponibilitat pressupostària, el cost mitjà del trajecte i la situació econòmica de l'estudiant o la
seva unitat familiar.
Article 12. Si els estudis no es poden realitzar a Mallorca, l'Ajuntament de Deià podrà atorgar
ajudes de fins a 900€ i 2.250€ anuals en concepte d'ajudes al lloguer per estudis. Per a definir la
quantitat, es tendrà en compte la disponibilitat pressupostària, el cost del lloguer i la situació
econòmica de l'estudiant o la seva unitat familiar.
Article 13. Durant els anys que durin els estudis, l'Ajuntament de Deià atorgarà ajudes
mensuals d'entre 200€ i 400€ mensuals -d'octubre a juny-, fins a un màxim de 3.600€ per
estudiant i curs, en concepte de lluita contra l'abandonament dels estudis. Per a definir la
quantitat, es tendrà en compte la disponibilitat pressupostària i la situació econòmica de
l'estudiant o la seva unitat familiar. Els menors d'edat queden exclosos d'aquesta ajuda, així
com els estudiants que compatibilitzin els seus estudis amb una feina que requereixi una
dedicació superior a la mitja jornada laboral i els estudiants d'idiomes que no cursin més de 20
hores setmanals.
Article 14. Aquestes ajudes podran ser acumulades però no seran excloents.
CONVOCATÒRIA I SOL·LICITUDS
Article 14. L'Ajuntament de Deià anunciarà cada any i durant el mes de novembre la
convocatòria de les ajudes pel curs entrant, amb excepció de les ajudes per al material, que es
convocaran pel mes de juliol per al curs finalitzat. Les convocatòries seran publicades al taulell
d'anuncis de l'Ajuntament de Deià, al seu web i a les seves xarxes socials. L'estudiant haurà
d'indicar a quines ajudes de les indicades als articles 9, 10, 11, 12 i 13 opta.
Article 15. Per a l'atorgament de les ajudes, l'Ajuntament de Deià podrà requerir la
documentació que consideri oportuna, que almanco constarà de la matrícula, l'expedient
acadèmic de l'any anterior (excepte per a primeres matrícules) i la declaració de renda de
l'estudiant i -si escau- de la resta de membres de la seva unitat familiar. La documentació
sol·licitada constarà, en qualsevol cas, en la convocatòria.

Article 16. Els expedients que restin incomplets en acabar el termini de presentació disposaran
d'un termini màxim i improrrogable de quinze dies per aportar aquells documents que
manquin, excepte els casos en que el centre d'estudi en que hagi formalitzat o hagi de
formalitzar la matrícula disposi d'un termini més ampli; en aquest cas, el termini serà el fixat
pel centre per a la matriculació.
Article 17. En la convocatòria l'Ajuntament de Deià publicarà els barems decidits per a
cadascuna de les ajudes.
Article 18. Els estudiants que incorrin en falsetats en les seves sol·licituds, a més d'allò
assenyalat en les lleis, quedaran exclosos de qualsevol altra convocatòria d'ajudes a l'estudi
d'aquest Ajuntament.
RESOLUCIÓ I AL·LEGACIONS
Article 19. Aprovada la llista provisional d'ajudes, es publicarà al Taulell oficial de
l'Ajuntament de Deià i al seu web, fixant un termini d'al·legacions de deu dies hàbils perquè els
interessats puguin formular les observacions o subsanacions que considerin oportunes. Si no hi
hagués cap al·legació transcorregut aquest termini, s'entendrà definitivament aprovada la
relació d'ajudes.
Si qualque ajuda és objecte d'al·legació, es postposarà el seu pagament fins que hagi estat
resolta, per a la qual cosa es tendrà un termini màxim de deu dies naturals.
DISPOSICIÓ ADICIONAL
L’Ajuntament de Deià crearà una partida pressupostària específica per al compliment d’aquesta
ordenança en els següents pressupostos municipals.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA
Aquesta ordenança serà d'aplicació a partir del curs següent a la seva aprovació.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA
La partida pressupostària per al compliment d’aquesta ordenança anirà creixent en la mesura
que ho permetin les lleis estatals autonòmiques i estatals fins que cobreixi la totalitat de
necessitats previstes, la qual cosa serà tinguda en compte en els articles 9 a 13.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança, que consta de 24 articles, una disposició addicional, una de transitòria i
una disposició final, entrarà en vigor, un cop l'haurà aprovat definitivament l'Ajuntament de
Deià i se n'haurà publicat el text íntegre en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, quan hagi
transcorregut el termini que preveu l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim local i l’article 102 de la Llei 20/2006, de15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears.”

Tal com es va acordar en la Comissió informativa es proposa modificar els
articles 3 i 4 de la proposta inicial.
DESTINATARIS
Article 3. Requisits generals dels beneficiaris.
A. Els sol·licitants de les ajudes econòmiques hauran de cumplir els següents requisits:
1. Tenir entre 16 i 30 anys.
2. Estar empadronat/da en el municipi de Deià almanco 4 anys consecutius previs a la
data de sol·licitud. Aquest requisit és aplicable al sol·licitant (pare, mare o tutor legal) i
a l´alumne o alumnes beneficiaris.
3. Estar al corrent en el compliment d'obligacions tributàries estatals, autonòmiques i amb
l'Ajuntament de Deià (en el cas de ser menors d´edat, ho hauran d´estar els seus
progenitors o tutors legals).
B. Els estudis susceptibles d´acollir-se a aquestes ajudes hauran de cursar-se a centres públics de
les Illes Balears (exceptuant els estudis que no s´ofereixen a cap centre públic d´aquesta
Comunitat Autònoma, cas que podran cursar-se a centres públics de la resta de l´Estat
Espanyol).

Article 4. Obligacions dels perceptors.
Els preceptors de la subvenció, a més de les obligacions específiques per a cada ajuda concreta,
estaran obligats a:
1. Realitzar l'activitat per la qual va ser concedida la subvenció, ajustant-se
als termes del projecte.

2. Acreditar davant aquest Ajuntament la realització de l'activitat i complir
amb els requisits i condicions que hagin determinat la concessió de l'ajuda.
3. Sotmetre's a les actuacions de comprovació i facilitar a l'Ajuntament
quants dades i documents se li requereixin.
4. Comunicar a l´Ajuntament les modificacions que poguessin sorgir en la realització del
projecte tan aviat com siguin conegudes i justificar-les adequadament.
6.- Comunicar a aquest Ajuntament l'existència de qualsevol altra subvenció o ajuda
per a la mateixa finalitat procedent d'altres administracions o entitats públiques .
5. Justificar adequadament la subvenció en els termes establerts per
aquest Reglament o les condicions concretes de concessió .

Tambè es proposa afegir aquest article:
Article 5. Criteris per atorgar les ajudes.
En el cas de el muntant de les sol·licituts aprovades superin la quantitat de la partida
pressupostària destinada a les ajudes, es realitzarà una redistribució proporcional entre les
mateixes.
Es proposa revisar l´apartat de OBJECTE I QUANTIA DE LES AJUDES (articles 9 a 13)
i afegir un article amb les despeses subvencionables:
Despeses subvencionables.
-

Matrícula
Material necessari per a cursar els estudis. (exemple llibres, material complementari;
quaderns, bolis, etc) – NO ordinadors, taules…
Transport
Lloguer

El Sr. Lluís Apesteguia diu que accepten la proposta. Reconeix que era un text
molt ambiciós i proposen modificar els articles 10 a 13 per fer-ho més realista,
amb el compromís que les partides pressupostàries vagin augmentant cada any
en funció de les possibilitats.
Amb les modificacions assenyalades es proposa l'aprovació del següent text:

“REGLAMENT DE SUPORT A L'ESTUDI. AJUNTAMENT DE DEIÀ
PREÀMBUL
El 10 de desembre de 1948, l'Assemblea General de les Nacions Unides, reunida al Palau de
Chaillot de París, aprovà i proclamà la Declaració Universal dels Drets Humans. En el seu
article 26 diu clarament que “tota persona té dret a l'educació. L'educació serà gratuïta, si més
no, en la instrucció elemental i fonamental. La instrucció elemental serà obligatòria.
L'ensenyament tècnic i professional es posarà a l'abast de tothom, i l'accés a l'ensenyament
superior serà igual per a tots en funció dels mèrits respectius”.
La Constitució Espanyola de 1978 afirma en el seu article 27 que “tothom té dret a l'educació” i
que “els poders públics garantitzen el dret a tothom a l'educació”.
L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears clarifica encara més l'assumpte; en el seu article 26
diu que “totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions
d’igualtat”, tot afegint que “tots tenen dret a accedir en condicions d’igualtat als centres
educatius sostinguts amb fons públics”.
Allò que garanteix la igualtat en l'accès a l'educació és la gratuïtat en totes les etapes, tant pel
que fa a la matriculació com a l'adquisició del material imprescindible per cursar els estudis;
això es fa especialment palès a partir de l'educació secundària, sobretot a la universitària.
En el municipi de Deià, com a la resta de l'illa de Mallorca, la possibilitat d'accedir a treballs
ben remunerats sense que s'hi requereixi una formació prèvia ha fomentat que molts joves es
vegin atrets a deixar els estudis.
Els nostres joves són, juntament amb el nostre paisatge, la nostra principal garantia d'un futur
viable.
Per tot això, l'Ajuntament de Deià vol establir un sistema d'ajudes a l'estudi perquè els nostres
joves estiguin el més ben preparats possible, cadascú en el seu camp.

FONAMENT, NATURALESA I OBJECTE
Article 1. Aquesta ordenança cerca garantir l'equitat i la igualtat d'oportunitats de qualitat en
el ple desenvolupament mitjançant l'educació, regulant un sistema d'ajudes a l'estudi per
sufragar les despeses que se'n deriven en les seves etapes no obligatòries.
Aquesta actuació, considerada de foment de l'educació i de prestació de serveis socials,
s'emmarca en el règim competencial delegat contemplat a l'article 27.3.c de Bases de Règim

Local; amb aquesta finalitat, la Corporació Municipal de Deià consignarà en els seus
Pressuposts anuals les quantitats que resultin necessàries.
DESTINATARIS
Article 2. Els destinataris hauran de cursar:
a) Batxillerat.
b) Formació Professional Bàsica.
c) Formació Professional de grau mitjà.
d) Formació Professional de grau superior.
e) Un grau universitari.
f) Ensenyaments artístics professionals.
g) Ensenyaments esportius.
h) Ensenyaments artístics superiors.
i) Ensenyament d'idiomes.

Article 3. Requisits generals dels beneficiaris.
A. Els sol·licitants de les ajudes econòmiques hauran de cumplir els següents requisits:
4. Tenir entre 16 i 30 anys.
5. Estar empadronat/da en el municipi de Deià almanco 4 anys consecutius previs a la
data de sol·licitud. Aquest requisit és aplicable al sol·licitant (pare, mare o tutor legal) i
a l´alumne o alumnes beneficiaris.
6. Estar al corrent en el compliment d'obligacions tributàries estatals, autonòmiques i amb
l'Ajuntament de Deià (en el cas de ser menors d´edat, ho hauran d´estar els seus
progenitors o tutors legals).
B. Els estudis susceptibles d´acollir-se a aquestes ajudes hauran de cursar-se a centres públics de
les Illes Balears (exceptuant els estudis que no s´ofereixen a cap centre públic d´aquesta
Comunitat Autònoma, cas que podran cursar-se a centres públics de la resta de l´Estat
Espanyol).

Article 4. Obligacions dels perceptors.
Els preceptors de la subvenció, a més de les obligacions específiques per a cada ajuda concreta,
estaran obligats a:

6. Realitzar l'activitat per la qual va ser concedida la subvenció, ajustant-se
als termes del projecte.
7. Acreditar davant aquest Ajuntament la realització de l'activitat i complir
amb els requisits i condicions que hagin determinat la concessió de l'ajuda.
8. Sotmetre's a les actuacions de comprovació i facilitar a l'Ajuntament
quants dades i documents se li requereixin.
9. Comunicar a l´Ajuntament les modificacions que poguessin sorgir en la realització del
projecte tan aviat com siguin conegudes i justificar-les adequadament.
6.- Comunicar a aquest Ajuntament l'existència de qualsevol altra subvenció o ajuda
per a la mateixa finalitat procedent d'altres administracions o entitats públiques .
10. Justificar adequadament la subvenció en els termes establerts per
aquest Reglament o les condicions concretes de concessió .

REQUISITS ACADÈMICS
Article 5. Els estudiants que demanin aquestes ajudes hauran de matricular-se almanco el 40%
de les assignatures o crèdits quan els estudis tenguin una durada recomanada de 2 anys; el 30%
quan la durada recomanada sigui de 3 anys i el 20% quan sigui de 4 anys.
En cas de darrera matrícula, l'estudiant podrà accedir a les ajudes malgrat no arribar al
percentatge requerit.
Article 6. Cada estudiant just podrà obtenir ajudes per un sol dels estudis assenyalats a l'article
2, exceptuant les ajudes al Batxillerat, a la Formació Professional Bàsica i a la Formació
Professional de grau mitjà i als Ensenyaments d'idiomes, que podran compatibilitzar-se amb les
de la resta d'estudis (mai de forma simultània, excepte pel que fa a Estudis d'idiomes). Tampoc
no es podran obtenir ajudes per a segones titulacions.
Article 7. Aquestes ajudes aniran lligades a l'aprofitament per part de la persona estudiant; si
no superàs el 80% dels crèdits o assignatures matriculades, quedarà exclòs de les ajudes per dos
cursos consecutius. Si no se superassin almanco el 30% dels crèdits o assignatures
matriculades, l'estudiant en quedaria permanentment exclòs.
Article 8. Cada estudiant podrà rebre un màxim de 4 cursos d'ajudes, exceptuant les que es
rebin per Batxillerat, per la Formació Professional Bàsica i per la Formació Professional de grau
mitjà (pels quals, en qualsevol cas, no es podran rebre més de 3 cursos d'ajudes). Els cursos
d'exclusió per no haver superat el mínim de crèdits o assignatures matriculades computaran per
aquest màxim. Atenent a situacions especials degudament motivades, es podrà rebre de forma
extraordinària fins a 5 cursos d'ajudes.

OBJECTE I QUANTIA DE LES AJUDES
Article 9. Despeses subvencionables.
-

Matrícula
Material necessari per a cursar els estudis. (exemple; llibres, material complementari;
quaderns, bolis, etc) – NO ordinadors, taules…
Transport
Lloguer

Article 10. La matrícula dels diferents estudis serà sufragat entre el 10% i el 100%.
Article 11. El material necessari per a cursar els diferents estudis serà sufragat entre el 10% i el
100%; es tendrà en compte la disponibilitat pressupostària i la situació econòmica de l'estudiant
o la seva unitat familiar.
Article 12. Pel transport fins al centre d'estudi -exceptuant els casos en què hi hagi una opció
gratuïta-, l'Ajuntament de Deià atorgarà ajudes entre 20€ i 200€ anuals; per definir aquesta
quantitat es tendrà en compte la disponibilitat pressupostària, el cost mitjà del trajecte i la
situació econòmica de l'estudiant o la seva unitat familiar.
Article 13. Si els estudis no es poden realitzar a Mallorca, l'Ajuntament de Deià atorgarà
ajudes entre 40€ i 600€ anuals; per definir aquesta quantitat es tendrà en compte la
disponibilitat pressupostària, el cost mitjà del trajecte i la situació econòmica de l'estudiant o la
seva unitat familiar.
Article 14. Si els estudis no es poden realitzar a Mallorca, l'Ajuntament de Deià podrà atorgar
ajudes de fins a 100€ i 2.250€ anuals en concepte d'ajudes al lloguer per estudis. Per a definir la
quantitat, es tendrà en compte la disponibilitat pressupostària, el cost del lloguer i la situació
econòmica de l'estudiant o la seva unitat familiar.
Article 15. Durant els anys que durin els estudis, l'Ajuntament de Deià atorgarà ajudes
mensuals d'entre 0€ i 400€ mensuals -d'octubre a juny-, fins a un màxim de 3.600€ per
estudiant i curs, en concepte de lluita contra l'abandonament dels estudis. Per a definir la
quantitat, es tendrà en compte la disponibilitat pressupostària i la situació econòmica de
l'estudiant o la seva unitat familiar. Els menors d'edat queden exclosos d'aquesta ajuda, així
com els estudiants que compatibilitzin els seus estudis amb una feina que requereixi una
dedicació superior a la mitja jornada laboral i els estudiants d'idiomes que no cursin més de 20
hores setmanals.
Article 16. Aquestes ajudes podran ser acumulades però no seran excloents.

CONVOCATÒRIA I SOL·LICITUDS
Article 17. L'Ajuntament de Deià anunciarà cada any i durant el mes de novembre la
convocatòria de les ajudes pel curs entrant, amb excepció de les ajudes per al material, que es
convocaran pel mes de juliol per al curs finalitzat. Les convocatòries seran publicades al taulell
d'anuncis de l'Ajuntament de Deià, al seu web i a les seves xarxes socials. L'estudiant haurà
d'indicar a quines ajudes de les indicades als articles 10, 11, 12, 13 i 14 opta.
Article 18. Per a l'atorgament de les ajudes, l'Ajuntament de Deià podrà requerir la
documentació que consideri oportuna, que almanco constarà de la matrícula, l'expedient
acadèmic de l'any anterior (excepte per a primeres matrícules) i la declaració de renda de
l'estudiant i -si escau- de la resta de membres de la seva unitat familiar. La documentació
sol·licitada constarà, en qualsevol cas, en la convocatòria.
Article 19. Els expedients que restin incomplets en acabar el termini de presentació disposaran
d'un termini màxim i improrrogable de quinze dies per aportar aquells documents que
manquin, excepte els casos en que el centre d'estudi en que hagi formalitzat o hagi de
formalitzar la matrícula disposi d'un termini més ampli; en aquest cas, el termini serà el fixat
pel centre per a la matriculació.
Article 20. En la convocatòria l'Ajuntament de Deià publicarà els barems decidits per a
cadascuna de les ajudes.
Article 21. Els estudiants que incorrin en falsetats en les seves sol·licituds, a més d'allò
assenyalat en les lleis, quedaran exclosos de qualsevol altra convocatòria d'ajudes a l'estudi
d'aquest Ajuntament.
RESOLUCIÓ I AL·LEGACIONS
Article 22. Aprovada la llista provisional d'ajudes, es publicarà al Taulell oficial de
l'Ajuntament de Deià i al seu web, fixant un termini d'al·legacions de deu dies hàbils perquè els
interessats puguin formular les observacions o subsanacions que considerin oportunes. Si no hi
hagués cap al·legació transcorregut aquest termini, s'entendrà definitivament aprovada la
relació d'ajudes.
Si qualque ajuda és objecte d'al·legació, es postposarà el seu pagament fins que hagi estat
resolta, per a la qual cosa es tendrà un termini màxim de deu dies naturals.
DISPOSICIÓ ADICIONAL
L’Ajuntament de Deià crearà una partida pressupostària específica per al compliment d’aquesta
ordenança en els següents pressupostos municipals.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA
Aquest reglament serà d'aplicació a partir del curs següent a la seva aprovació.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA
La partida pressupostària per al compliment d’aquest reglament anirà creixent en la mesura que
ho permetin les lleis estatals autonòmiques i estatals fins que cobreixi la totalitat de necessitats
previstes, la qual cosa serà tinguda en compte en els articles 10 a 14.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Reglament, que consta de 22 articles, una disposició addicional, una de transitòria i una
disposició final, entrarà en vigor, un cop l'haurà aprovat definitivament l'Ajuntament de Deià i
se n'haurà publicat el text íntegre en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, quan hagi
transcorregut el termini que preveu l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim local i l’article 102 de la Llei 20/2006, de15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears.”

Sotmès a votació és aprovat per unanimitat.

8- MOCIONS
-

Reglament de Protocol, d´honors i distincions de l´Ajuntament de
Deià, presentat per Agrupació Deià.

El portaveu de Agrupació Deià dóna lectura al text que es transcriu a
continuació:
“REGLAMENT DE PROTOCOL, D’HONORS I DE DISTINCIONS DE
L’AJUNTAMENT DE DEIÀ
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Tot exercint la potestat normativa prevista a la legislació estatal i autonòmica, s’aprova
aquest Reglament especial, per tal de regular el protocol, el cerimonial, els honors i les
distincions en l’àmbit de l’Ajuntament de Deià.

CAPÍTOL PRIMER
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Sobre l’objecte
Aquest Reglament té per objecte regular el règim jurídic i el procediment general
d'actuació de l'Ajuntament de Deià en relació amb els honors i les distincions que
vulgui atorgar.
Article 2. Sobre la naturalesa jurídica
Aquest Reglament, de conformitat amb el que disposa l'article 191 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, té naturalesa especial.
Article 3. Sobre la definició
a) Protocol: és l'ordenament i l'aplicació sistemàtica de les normes de cortesia en les
relacions oficials entre les institucions i els representants electes de la vila. Reconeix els
privilegis i les precedències de les autoritats en els actes oficials i el seu tractament. El
seu objectiu és donar dignitat als actes públics.
b) Cerimonial: el conjunt de formalitats que cal observar en la celebració d’un acte
oficial. En formen part els símbols o distintius de les autoritats municipals que, si
s'escau i per raó del seu càrrec, els poden portar en determinats actes, si s'escau. El seu
objectiu és donar solemnitat als actes públics.
c) Honors i distincions: atribucions de dignitat conferides a títol de reconeixement a les
persones físiques o jurídiques per raó dels seus mèrits.
Article 4. Sobre el catàleg d'honors i distincions
L'Ajuntament de Deià, en reconeixement de mèrits especials, qualitats i circumstàncies
singulars que concorrin en els guardonats, podrà conferir els honors i les distincions
següents:

a) Nomenaments honorífics:
1. Títol de fill predilecte o filla predilecta de Deià.
2. Títol de fill adoptiu o filla adoptiva de Deià.
3. Títols de batle/essa honorari/ària.
b) Distincions honorífiques:
1. Medalla d’or del municipi.
CAPÍTOL II. DEL PROTOCOL I CERIMONIAL
Article 5. Sobre l’objecte.
El protocol previst en aquest Reglament s’aplica en els actes organitzats per
l’Ajuntament de Deià i regula el cerimonial relatiu als actes públics, la presidència i la
precedència de les autoritats corporatives i la prelació dels seus assistents.
Article 6. Sobre l’àmbit d’aplicació.
En aquells actes públics municipals en els quals participen autoritats estatals o
autonòmiques, el protocol que regeix, en aquest cas, és la normativa
reguladora d’aquest tipus d’actes vigent.
Article 7. Sobre la presidència.
La presidència, de forma ordinària, és unipersonal i correspon al batle o la batlessa,
llevat que per assistència d’autoritats estatals o autonòmiques sigui a aquestes a
qui correspongui, segons la normativa vigent.
No obstant això, el batle o batlessa pot cedir la presidència i, si escau, organitzar una
presidència honorífica, quan per raó de respecte, jerarquia o rang, ho consideri oportú.
Article 8. Sobre la precedència.
L'ordenament i la prelació dels membres de la corporació, quan assisteixen a actes
oficials és la següent:

1. Batle o batlessa
2. Tinents i tinentes de batle o batlessa, per orde de nomenament
3. Portaveus dels grups municipals.
3. Regidors i regidores de l'equip de govern.
4. Resta de regidors i regidores, per orde de llei d'Hondt.
L’ordre dels membres de la corporació no s’altera fins i tot quan l’acte és de la
competència de qualcun d’ells, tret del cas que un membre de la corporació intervingui
en l’acte i formi part de la presidència de la mesa.
Aquesta precedència s’alterarà quan assisteixen a l’acte alts càrrecs de l’Estat, del
Govern de les Illes Balears, del Consell de Mallorca o d’altres comunitats autònomes o
ens locals. En aquest supòsit, cal ajustar-la al règim de prelacions establert en la
legislació estatal i autonòmica.
Així mateix, amb motiu de l’assistència d’invitats il·lustres, el batle o batlessa pot
establir un tracte de preferència per a aquests, en el règim de prelacions.
Article 9. Sobree l’assistència als actes de persones distingides pel municipi.
Les persones distingides per aquest Ajuntament amb nomenaments o distincions
honorífiques gaudeixen d’un lloc preferent en els actes oficials que celebri el consistori
quan, per raó de la naturalesa de l’acte, hagin estat invitats pel batle o batlessa. En
aquest cas, l'ordre de precedència serà el següent:
1. Batle o batlessa
2. Batles honoraris o batlesses honoràries.
3. Fills o filles predilectes de Deià.
4. Fills adoptius o filles adoptives de Deià.
5. Tinents i tinentes de batle o batlessa, per orde de nomenament
6. Portaveus dels grups municipals.
7. Regidors i regidores de l'equip de govern.
8. Resta de regidors i regidores, per orde de llei d'Hondt.
En els casos 2, 3 i 4, si n'hi hagués més d'un, s'ordenarien segons l’antiguitat
d'adquisició del títol.
Article 10. Sobre els símbols o distintius dels càrrecs.

En l’exercici del seu càrrec, i especialment en els actes oficials de caràcter general i/o
solemne, els membres de l’Ajuntament poden portar els símbols o distintius inherents a
la seva autoritat.
El batle o batlessa durà la vara de comandament, a més d’una insígnia que consistirà en
l’escut de Deià banyat en or.
Els regidors o regidores duran una insígnia que consistirà en l’escut de Deià banyat en
argent.
El Jutge o la Jutgessa de Pau de Deià durà una insígnia que consistirà en l’escut de Deià
banyat en argent.
Aquests distintius són lliurats durant l’acte de constitució de l’Ajuntament, excepte en
el cas del Jutge o la Jutgessa de Pau de Deià, a qui se li entregarà en prendre possessió
del càrrec.
Article 11. Sobre els tractaments.
El batle o batlessa de l’Ajuntament de Deià i la resta de membres de la corporació
tendran el tractament de Senyor o Senyora.
Article 12. Sobre les mostres de condol oficial.
La màxima mostra de condol serà la utilització del crespó negre, que es penjarà al balcó
central de l'Ajuntament quan es produeixi la mort d'alguns dels membres de la
corporació municipal, exalcaldes, exregidors, treballadors municipals, persones amb la
distinció de Fill o Filla Predilecta, Fill o Filla Adoptiva i Batle o Batlessa Honorària.
El crespó negre es col·locarà al balcó central de l'Ajuntament. Tanmateix, es posarà una
esquela als mitjans de comunicació i es portarà un ram de flors amb l'escut de
l'Ajuntament a la sala de vetlles.
Els membres de la corporació municipal acudiran conjuntament a la cerimònia de
comiat escollida per la família.

En casos excepcionals, en què la defunció d'un veí o veïna de Deià sigui colpidora, en
tant que mort a edat molt prematura o en accident fatídic, laboral o per violència de
gènere, es penjarà el crespó negre al balcó central de l'Ajuntament i la corporació
assistirà conjuntament a la cerimònia de comiat escollida per la família.
Article 13. Sobre la declaració de dol oficial.
El batle o batlessa determinarà, mitjançant Decret de Batlia, la declaració de dol oficial
quan circumstàncies o fets de transcendència local, nacional, estatal o internacional així
ho requereixin.
En el Decret de Batlia s'inclouran totes i cada una de les accions a desenvolupar, en
senyal de respecte o condolença pel dol declarat. Aquestes accions poden ser:
a) Suspendre tots els actes públics oficials, organitzats per l'Ajuntament a través de
qualsevol servei o regidoria, durant el temps que perduri el dol oficial decretat.
b) Qualsevol altra acció o activitat que incideixi en significar i difondre la declaració de
dol oficial decretat.
En qualsevol cas, en cas de dol oficial les banderes dels edificis municipals onejaran a
mitja asta.
En els casos en què la declaració de dol oficial vingui decretada o ordenada per
instàncies superiors de l'Administració Pública d'àmbit estatal, autonòmic o illenc,
s'actuarà conforme les indicacions de les preceptives declaracions, podent la Batlia
adherir-se a aquestes mateixes declaracions oficials, a través dels mitjans i actes
senyalats en els apartats precedents.
CAPÍTOL II. DELS HONORS I DISTINCIONS
Article 14. Del títol de Fill Predilecte o Filla Predilecta de Deià.
Amb el títol de fill adoptiu o filla adoptiva de Deià, constitueixen la màxima categoria
de les distincions municipals.
Només podrà recaure en persones físiques nades a Deià, la trajectòria personal o
professional de les quals mereixi la consideració i l'agraïment oficial per haver destacat

de forma extraordinària i amb indiscutible repercussió pública en la realització
d'activitats que hagin redundat en benefici del municipi o que l'hagin enaltit.
Es podrà concedir a títol pòstum.
La concessió del títol s'acompanyarà d'un diploma acreditatiu d'aquesta distinció.
Article 15. Del títol de Fill Adoptiu o Filla Adoptiva de Deià.
Amb el títol de Fill Predilecte o Filla Predilecta de Deià, constitueixen la màxima
categoria de les distincions municipals.
Només podrà recaure en persones físiques que no hagin nascut a Deià però hi hagin
residit durant almanco cinc anys, la trajectòria personal o professional de les quals
mereixi la consideració i l'agraïment oficial per haver destacat de forma extraordinària i
amb indiscutible repercussió pública en la realització d'activitats que hagin redundat en
benefici del municipi o que l'hagin enaltit.
Es podrà concedir a títol pòstum.
La concessió del títol s'acompanyarà d'un diploma acreditatiu d'aquesta distinció.
Article 16. Del títol de Batle Honorari o Batlessa Honorària.
La concessió del títol de Batle Honorari o Batlessa Honorària de l'Ajuntament de Deià
es podrà conferir a persones físiques, de qualsevol nacionalitat, com a mostra de l'alta
consideració que mereixen per part de l'Ajuntament.
La concessió del títol s'acompanyarà d’una vara de comandament, a més d’una insígnia
que consistirà en l’escut de Deià banyat en or.
Article 17. De la Medalla d’Or de Deià.
La Medalla d’Or de Deià és una manifestació que té per objecte premiar els mèrits
extraordinaris que concorrin en les persones físiques o jurídiques, públiques o privades,
de qualsevol nacionalitat, la trajectòria vital personal o col·lectiva de les quals hagi
tingut un ressò especial o una repercussió notable en els àmbits cultural, lingüístic,
artístic, científic, econòmic, social, polític o esportiu.

La medalla del municipi tindrà les característiques següents:
Anvers: escut institucional envoltat de les lletres “Ajuntament i poble de Deià”;
Revers: inscripció del nom i els llinatges de la persona a qui s'ha atorgat la medalla i la
data de concessió. Breu text de reconeixement.
La concessió de la Medalla s'acompanyarà d'un diploma acreditatiu d'aquesta distinció.
CAPÍTOL III. DEL PROCEDIMENT
Article 18. De la iniciació.
Els honors i les distincions prevists en aquest títol requeriran, perquè es puguin
concedir, la tramitació prèvia d'un expedient administratiu, la instrucció del qual
servirà per a determinar, justificar i fonamentar la concurrència en el candidat o la
candidata dels mèrits o les circumstàncies proposats per ser-ne beneficiaris.
El procediment s'iniciarà mitjançant un decret de Batlia, bé per iniciativa pròpia o a
requeriment d'un membre del ple, o responent a una petició raonada formulada per
altres administracions públiques o per qualque entitat o associació de Deià.
En el decret de Batlia que iniciï el procediment es nomenarà, entre els regidor/es de la
corporació, un instructor responsable de la tramitació. El batle o batlessa escollirà el
regidor o regidora que consideri oportú, excepte si el procediment s’ha iniciat a
requeriment d’un regidor o regidora, que llavors l’instruirà d’ofici.
Article 19. De la instrucció.
L'instructor de l'expedient ordenarà la pràctica de totes les proves, diligències i
actuacions que estimi necessàries per determinar amb precisió els mèrits del candidat o
de la candidata proposat, demanarà per a açò tots els informes, els antecedents o les
referències necessàries per acreditar la concurrència en el candidat o la candidata dels
mèrits, les qualitats i les circumstàncies singulars establerts en aquest Reglament.
Finalitzats els actes d'instrucció, una còpia fefaent dels quals haurà de quedar en
l'expedient, l'instructor, en el termini màxim d'un mes, ha de formular una proposta
motivada de resolució i l’ha de trametre a la Batlia acompanyada de l'expedient instruït.

La Batlia, una vegada hagi examinat les actuacions, podrà requerir noves diligències o
elevar-la, com a moció, al Ple de la corporació, perquè deliberi i emeti el seu vot.
El termini màxim per a la resolució de l'expedient serà de sis mesos, a comptar des de
l'inici de l'expedient.

Article 20. De la resolució.
La concessió dels honors i les distincions regulats en aquest títol requerirà l’acord exprés
en tal sentit del Ple de la corporació, adoptat per la unanimitat dels membres assistents.

Article 21. De l’execució.
La concessió dels honors i les distincions regulats en aquest Reglament, un pic aprovats
pel Ple de la corporació, es farà en un acte solemne que se celebrarà el 7 de novembre, dia
de la independència de Deià, a la Sala de Plens de l’Ajuntament o a qualsevol altre lloc
habilitat a aquest efecte, al qual assistiran la corporació en ple i les autoritats, les
representacions i els particulars que ho desitgin. Per motius extraordinaris i justificats
l’acte es podrà celebrar un altre dia.
En aquest acte, el regidor instructor o la regidora instructora llegirà un resum de
l’expedient, i el batle o batlessa de Deià lliurarà al guardonat els símbols o diploma
acreditatius de la distinció.
A més, en el cas dels Fills Predilectes i Adoptius i de els Filles Predilectes i Adoptives es
descobrirà un quadre encomanat a tal efecte, o un que el guardonat o la seva família hagi
volgut donar, que es penjarà a un lloc privilegiat de les Cases de la Vila.

Article 22. Del límit de reconeixements.
Només es podrà concedir més d’un nomenament i distinció a l’any, excepte quan es
concedeixin Medalles col·lectives per un mateix motiu o quan hi hagi circumstàncies
extraordinàries que ho motivin.

Article 23. Del Llibre de Registre d'honors i distincions.
El secretari o secretària de l'Ajuntament tindrà al seu càrrec la custòdia i la gestió del
Llibre de registre d'honors i distincions, que estarà dividit en tantes seccions com
nomenaments i distincions honorífiques es prevegin en el Reglament.
En aquest llibre s'inscriuran, per ordre cronològic, els honors i les distincions atorgats,
amb expressió de les dades identificatives del beneficiari i un breu resum de les
circumstàncies personals que hagin motivat la distinció.
Article 24. De la revisió.
Amb un expedient previ instruït amb idèntiques garanties com haurà calgut per atorgar
el nomenament o la distinció d’honor, l'Ajuntament podrà privar d'aquests
reconeixements, revocant-ne l'acte de la concessió, sense tenir en compte la data en què
haguessin estat conferits, decisió que a aquest efecte tindrà caràcter imprescriptible, als
guardonats que haguessin incorregut en accions o omissions que els fessin indignes
d'ostentar aquella distinció.
La revocació requerirà un acord plenari en aquest sentit, adoptat amb el mateix quòrum
requerit per a la concessió.
Article 25. Dels noms de carrers i edificis municipals
L’Ajuntament de Deià podrà posar, com a homenatge a qualque persona o institució, el
seu nom a un carrer o edifici municipal. Aquesta decisió correspon al ple, s’haurà de
prendre per unanimitat dels regidors assistents i, excepte casos molt excepcionals, es
farà amb caràcter pòstum i sempre amb almenys tres anys des del decés de l’homenatjat
o homenatjada.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
En cas de modificació de la legislació a què s'ha fet referència en aquest Reglament,
queden derogats, en virtut del principi de jerarquia normativa, tots els preceptes del
Reglament que resultin contraris o incompatibles amb la nova situació legislativa. A
aquest efecte, les referències fetes al dret positiu en aquest Reglament, s'entendran fetes
a les normes que en cada moment estiguin en vigor.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Els honors i les distincions atorgats per l'Ajuntament de Deià amb anterioritat a
l'entrada en vigor d'aquest Reglament computaran a l’efecte de la concessió de nous
honors i distincions, i seran inscrits en el Llibre registre d'honors i distincions regulat
en aquest Reglament.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Reglament, que consta de 24 articles, una disposició addicional, una de
transitòria i una disposició final, entrarà en vigor, un cop l'haurà aprovat
definitivament l'Ajuntament de Deià i se n'haurà publicat el text íntegre en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, quan hagi transcorregut el termini que preveu l'article 65.2
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 102 de la
Llei 20/2006, de15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.”
La Batlessa explica que el text els sembla bé si bé creuen que el títol del
Batle/essa honorari/ària dels articles 4 i 16 pot donar lloc a confusió i proposen
canviar-ho pel de Deianenc/a d´honor. Proposen també eliminar de l'article 16
la part on diu “La concessió del títol s'acompanyarà d’una vara de comandament”.
Agrupació Deià està d'acord.
Sotmès a votació és aprovat per unanimitat.

-

Moció presentada per Agrupació Deià, sobre l´inici d´un procés per a
l´adopció d´una bandera municipal.

El regidor Lluís dóna lectura a la moció que es transcriu a continuació:
“Una de les moltes funcions d’un ajuntament és la de fomentar el sentiment de
pertinença al poble que governa, i entre les múltiples eines de què disposa hi ha
l’establiment i promoció d’una simbologia municipal.
El municipi de Deià té escut oficial, però no compta amb altres símbols dels quals sí
disposen altres pobles i viles, com pot ser una bandera, que a més pot tenir una vocació
d’ús més popular.

Per això, i davant el desconeixement o inexistencia d’una senyera que hagi representat
Deià en la historia del nostre municipi, proposam els següents
ACORDS
1.- El ple de l’Ajuntament de Deià acorda obrir un procés participatiu que acabi amb
tràmits formals que marqui la legislació vigent per a l’adopció d’una bandera que
representi el poble i municipi de Deià.
2.- Es convocarà un procés obert en què la gent podrà presentar els seus dissenys. Es
podran fixar, si es considera oportú, unes normes o indicacions a seguir.
3.- Una comissió avaluadora escollirà els dissenys més adequats, que no seran menys de
tres. Aquesta comissió estarà integrada per un expert en vexil·lologia, un expert en
història i un membre de cada grup polític amb representació al ple de Deià.
4.- S’obrirà un procés de votació per a què la gent triï d’entre els dissenys considerats
adequats per la comissió.”
La Batlessa exposa que els sembla bé, si bé creuen que l'escut de Deià hauria de
ser requisit en la bandera ja que és signe molt distintiu.
Sotmès a votació el Ple per unanimitat ACORDA:
PRIMER- Obrir un procés participatiu que acabi amb tràmits formals que
marqui la legislació vigent per a l’adopció d’una bandera que representi el
poble i municipi de Deià.
SEGON- Es convocarà un procés obert en què la gent podrà presentar els seus
dissenys. Es podran fixar, si es considera oportú, unes normes o indicacions a
seguir. L’escut de Deià serà un requisit.
TERCER- Una comissió avaluadora escollirà els dissenys més adequats, que no
seran menys de tres. Aquesta comissió estarà integrada per un expert en
vexil·lologia, un expert en història i un membre de cada grup polític amb
representació al ple de Deià.

QUART- S’obrirà un procés de votació per a què la gent triï d’entre els dissenys
considerats adequats per la comissió.

9- PRECS I DEMANES:

-

Que passarà amb l'aparcament de Ca Vallés davant la negativa de la
Comissió de Patrimoni a la Modificació Puntual 1/2014 de les Normes
Subsidiàries respecte a aquest assumpte?

La Batlessa respon que ho han retirat de l'ordre del dia de la sessió de la
Comissió que se celebra avui i que la intenció de l'Ajuntament és tornar-ho a
presentar ja que creuen que no s'ha entès l'objectiu de la modificació. Ho
defensaran fins que puguin i en això consisteix el compromís amb la propietat
de Ca Vallés.

-

En un Ple anterior se'ns va dir que elaborarien unes bases que regulessin
les ajudes als esportistes.

La Batlessa respon que s'està treballant en elles i que es duran al Ple d'aprovació
del Pressupost.
-

Finalment dicen que s'han trobat rates mortes a la zona de l'amfiteatre,
demanem que es netegi i es vigili.

I no havent més assumptes que tractar i essent les 11:10 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

