Lluís Enric Apesteguia Ripoll (1 de 2)
Batle
Data Signatura: 30/10/2019
HASH: 257ba9a79d3161f13f1fa042a6dd689f

A la Casa Consistorial de la Vila de Deià, a 26 de setembre de 2019, essent les
19:00 hores, es reuneix l’Ajuntament en Ple al objecte de celebrar sessió pública
Ordinària en primera convocatòria baix la presidència del Sr. Batle, Lluís Enric
Apesteguía Ripoll i l’assistència dels Srs. Regidors citats prèviament en forma;
Sra. Tamara Sauerschell Payeras, Sra. María Cristina López Martí, Sra. Gabriele
Mariane Poppelreuter, Sr. Francisco Javier Salas Santos i Sr. Juan Puigserver
Rullán, assistits per la Secretària Accidental Sra. María Cristina Ramón Enseñat.
El Sr. Batle disculpa l’assistència del Sr. Josep Salas Jiménez, regidor
d’Agrupació DEIA.
Declarada oberta la sessió es passa a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del
dia:

Es dona compte de l’esborrany de l’acta remesa de la Sessió Ordinària de dia 25
de juliol i l’acta de la Sessió Extraordinària de dia 16 d’agost de 2019.
Sotmeses a votació són aprovades per unanimitat.

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

3.- COMUNICATS DE BATLIA.
El Sr. Batle dona compte dels comunicats de batlia.
En primer lloc, el Sr. Batle explica que a l’assemblea del pacte de batles i
batlesses els varen mostrar el pla de viabilitat d’aparcaments dissuassoris als
municipis d’entrada a la Serra per mourer-se en transport públic. També es vol
fer extensiu a la resta de pobles.
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María Cristina Ramón Enseñat (2 de 2)
Secretaria Accidental
Data Signatura: 31/10/2019
HASH: dc8ebb08cea9a3730cdd6bef58c87ed3

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 25 DE
JULIOL I DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 16 D’AGOST.

El dia següent, a la reunió de batles de la mancomunitat de la Serra de
Tramuntana varen parlar d’aquest tema, del qual es troben bastant excèptics
perquè no disposen de sól, a més si no va acompanyat d’una millora qualitativa
i quantitativa no ho veim clar. S’ha de fer un estudi específic dels pobles de la
Serra.
En segon lloc, el Sr. Batle explica que ahir va venir un taxador a veure el terreny
que hi ha a l’entrada del poble per fer un aparcament. Seran poques places.

4.PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DE
LA
MODIFICACIÓ
DE
L’ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PELS SERVEIS DE
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE DEIÀ.
El Sr. Batle explica que l’Ordenança que regulava el servei municipal de música
havia quedat desfasada, tant pel que fa als preus com perquè no tenia en
compte l’existència d’una Escola Municipal de Música.
Per tal d’actualitzar-la i incloure-hi deduccions de la taxa per raó d’ingressos,
proposam aquesta nova:
“ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PELS SERVEIS DE
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE DEIÀ

D'acord amb allò establert als articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’art. 106 de la
llei 7/1985, de 2 d’abril de bases de Regim Local i a l’art. 127 en relació amb l’art. 41)
amb dos del RDL 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Tex Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aquest ajuntament estableix el preu públic pels
serveis de l’Escola Municipal de Música, que es regeix per aquesta ordenança fiscal i les
normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 41 i següents de l’esmentat RDL.
2/2004, de 5 de març.
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Article 1.Fonament i naturalesa.

Article 2. Obligats al pagament.
Constitueix el fet imposable preu públic l'aprofitament especial dels serveis educatius
que s'especifiquen en els annexos. Obligats al pagament: Estan obligats al pagament
preu públic regulat per aquesta Ordenança les persones que es beneficiïn dels servei al
qual fa referència l’article anterior, i neix des que s'inicia la prestació del servei.
Article 3. Preu.
1r La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en la tarifa
continguda a l’apartat següent.
Any acadèmic 2019/2020

Matrícula anual (per persona o grup de germans
menors)
Bloc

Adults

Menors

47,5€/any

47,5€/any

Assignatura

Llenguatge musical
Música i moviment (3-6 anys)

15€/mes

Iniciació (7 anys)

20€/mes

Llenguatge musical

26€/mes

24€/mes

Coral jove

20€/mes

Batukada jove

20€/mes

Ball mallorquí

26€/mes

20€/mes

Coral adults

20€/mes

Batukada

20€/mes

Combos

26€/mes

26€/mes

Orquestra/Música de cambra

26€/mes

26€/mes

Banda

20€/mes

20€/mes

Taller instruments tradicionals

20€/mes

20€/mes

Instruments / cant
Carrer Porxo 4, 07179 Deià. (Illes Balears). Tel. 971639077. Fax: 971639388. ajuntament@ajdeia.net
www.ajdeia.net - https://ajdeia.sedelectronica.es

Codi Validació: JKHDF5QAGEGKL379DM3FEE72W | Verificació: http://ajdeia.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 48

Tallers grupals

46,5€/mes

Tallers ½ hora (fins a 8 anys)
1 hora

75€/mes

70€/mes

2n instrument 1 hora

120€/mes

110€/mes

½ d’instrument (fins 8 anys) + 1
ensenyament dels blocs «Llenguatge
musical» o «Tallers grupals»

48’5€/mes

48’5€/mes

½ d’instrument (fins 8 anys) + 2
ensenyaments dels blocs «Llenguatge
musical» o «Tallers grupals»

53€/mes

53€/mes

½ d’instrument (fins 8 anys) + 3
ensenyaments dels blocs «Llenguatge
musical» o «Tallers grupals»

57,75€/mes

57,75€/mes

Instrument + ensenyament dels blocs
«Llenguatge musical» o «Tallers
grupals»

77€/mes

72€/mes

Instrument + 2 ensenyaments dels
blocs «Llenguatge musical» o «Tallers
grupals»

82,5€/mes

82,5€/mes

Instrument + 3 ensenyaments dels
blocs «Llenguatge musical» o «Tallers
grupals»

86,25€/mes

86,25€/mes

Les quotes mensuals es pagaran senceres independentment de l’assistència de l’alumne a
classe.
Les altes i baixes dels alumnes s’efectuaran en els primers o darrers sis dies de cada mes.
En el cas de que les baixes s’efectuïn després dels sis primer dies del mes s’aplicaran la
mensualitat sencera del mes corresponent.
Baixes: Serà imprescindible sol·licitar i emplenar un full de baixa signat pel sol·licitant i
pel director de l’Escola de Música o persona delegada, per a que es formalitzi
correctament aquesta baixa.
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Packs

Article 4. Obligacions de pagament.
1r L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix en el moment
de la sol·licitud del Servei.
2n El pagament de l’esmentada taxa s’efectuarà a la recaptació municipal a través de
domiciliació bancària per part de l’Escola de Música com a bestreta del cost de la
concessió que ha d’aportar l’Ajuntament, sempre segons relació mensual d’alumnes que
confeccioni el personal directiu de l'escola de música.

Per a beneficiar-se d’aquestes bonificacions caldrà aportar el llibre de família i la/les
declaració/ons de la renda de l’any anterior, segons pertoqui.
6. Els serveis socials municipals podran plantejar l’exempció total o parcial del
pagament de quotes per altres raons, prèvia sol·licitud motivada de la persona
interessada, que haurà d’autoritzar la Batlia de l’Ajuntament.
Aquestes bonificacions o exempcions seran revisades anualment o a demanda de la
persona interessada.
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Article 5. Exempcions i bonificacions.
1. 10% de bonificació en matrícula i mensualitats per a les famílies nombroses amb
1 membre inscrit.
2. 10% de bonificació en matrícula (si no es tracta d’un grup de germans menors) i
mensualitat per a unitats familiars amb 2 o més membres inscrits.
3. 10% de bonificació en matrícula (si no es tracta d’un grup de germans menors) i
15% de bonificació en mensualitats per a unitats familiars amb 2 o més membres
inscrits si es tracta d’una família nombrosa.
4. 10% de bonificació en matrícula (si no es tracta d’un grup de germans menors) i
15% de bonificació en mensualitats per a unitats familiars amb 2 o més membres
inscrits si els seus ingressos no són superiors a 3’5 vegades el SMI (2019
44.100€).
5. 10% de bonificació en matrícula i mensualitats per a persones amb ingressos
anuals inferiors a 1’5 vegades el SMI (2019 18.900€).

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Aquesta ordenança deroga tota la normativa municipal anterior que fa referència als
preus públics o taxes del servei municipal de classes de música i a l’Escola Municipal de
Música.
DISPOSICIÓ FINAL.
1r.- La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estant en vigor fins a la seva
modificació o derogació expressa.
2n.- De conformitat amb allò disposat a l’esmentat art. 17 del esmentat RDL 2/2004, de
5 de març, el present acord provisional, s’exposarà al públic pel termini de trenta dies, a
fi que les persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions
que estimin oportunes. En cas de que no es presentin reclamacions, l’acord s’entendrà
definitivament aprovat i s’exposarà en el BOIB el text íntegre de l’ordenança.”
Sotmès a votació, el Ple per unanimitat ACORDA:

SEGON- Que aquest expedient sigui exposat al públic per termini de TRENTA
DIES 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.
TERCER.- Un cop aprovada definitivament aquesta modificació, s’habilita
l’ajuntament per publicar un text refós de l’Ordenança amb totes les
modificacions a la seva pàgina web.
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PRIMER- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança reguladora del
preu públic pels serveis de l’escola municipal de música de Deià.

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES LIMITAT
I CONTROLAT AMB PARQUÍMETRES I LES SEVES TAXES.

El Sr. Batle explica que actualment existeixen dues ordenances per a regular un
sol concepte, en algun cas amb termes repetitius i en altres fins i tot
contradictoris.
La gran quantitat de visitants, sobretot a l’època estival, també ha fet
recomanable l’actualització de la regulació municipal de l’aparcament.
La quantia de la taxa i de les sancions havia quedat desfasada, essent aquestes
segones completament irrisòries.
A la zona de sa Cala la possibilitat d’aparcar tot el dia ha causat problemes, atès
la necessitat d’estacionament especialment sensible en aquesta zona.
A més, el Pacte de Batles i Batlesses contra el Canvi Climàtic aconsella
excempcionar del pagament d’aquestes taxes els vehicles elèctrics.

“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’ESTACIONAMENT DE
VEHICLES LIMITAT I CONTROLAT AMB PARQUÍMETRES I LES SEVES
TAXES
Article 1. Concepte.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i de l’article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
conformement al que disposen els articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei d’Hisendes
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març; aquest Ajuntament
estableix la taxa per a l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies
públiques municipals delimitades com a zona blava, les normes de la qual s’atenen a allò
que estableix l’article 57 de l’esmentat Text Refós.
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Per això proposam aquesta nova:

Article 2. Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial
dels terrenys d’ús públic i local per a l’estacionament de vehicles de tracció mecànica
dins les zones que, a l’efecte, es determinin i amb les limitacions que pugui establir
l’autoritat competent.
2. Els propietaris dels vehicles següents no estan subjectes a la taxa regulada per
aquesta Ordenança:
a) Motocicletes i ciclomotors de dues rodes.
b) Els vehicles estacionats a zones reservades per a la seva categoria o activitat.
c) Els vehicles del servei públic de taxi, quan el conductor hi sigui.
d) Els vehicles en servei oficial, degudament identificats, propietat d’organismes de
l’Estat, Comunitat Autònoma, illa o municipi, que estiguin destinats directament i
exclusiva a la prestació dels serveis públics de la seva competència quan realitzin
aquests serveis.
e) Els vehicles de les representacions diplomàtiques i consulars acreditades a Espanya,
externament identificats amb plaques de matrícula diplomàtica i consular, com també
els vehicles assignats al servei d’una oficina consular dirigida per un funcionari
consular honorari. Tot això a condició de reciprocitat.

g) Els vehicles propietat de minusvàlids que disposin de l’acreditació oficial de dita
condició.
h) Els vehicles elèctrics.
Article 3. Subjectes passius contribuents i responsables.
a) Són subjectes passius els conductors que estacionin els vehicles en els termes
previstos a l’article anterior, apartat 1r.
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f) Els vehicles destinats a l’assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat Social o a
la Creu Roja i les ambulàncies.

b) Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General
Tributària.
c) Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei General Tributària.
Article 4. De la quota tributària.
La quota tributària es determinarà d’acord amb les tarifes següents:
1 abril – 31 octubre

1 novembre – 31 març

Zona Deià
30 minuts (mínim)

0’70€

0’50€

120 minuts (màxim)

2’80€

2’00€

Zona Cala Deià
60 minuts (mínim)

1’40€

Exempta

240 minuts (màxim)

5’60€

Exempta

Fracció mínima

0’05€

Aquesta quota tributaria serà d’aplicació de dilluns a diumenge amb els següents
horaris:
- De dia 01 d’abril a 31 d’octubre de les 10.00 a les 20.00 h.
- De dia 01 de novembre a 31 de març de les 10.00 a les 18.00 h.
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Elements comuns

Article 5. Declaració i ingrés.
1. L’Ajuntament fixarà i senyalitzarà amb color blau els vials, zones i/o places en què
seran d’aplicació les normes de la present Ordenança per tal que els usuaris en tinguin
el degut coneixement. Aquesta senyalització es farà horitzontalment i verticalment,
segons allò que disposi el Reglament General de Circulació.
Els espais reservats a càrrega i descàrrega, fora de l’horari destinat a aquesta funció,
també quedaran regulats per aquesta ordenança.
La Batlia queda habilitada per a determinar mitjançant l’oportuna resolució les vies
públiques que se sotmetran a aquest règim i la seva agrupació en zones i subzones, així
com les modificacions que resultin necessàries. Així mateix, queda habilitada per
excloure determinades zones per motius d’interès públic com puguin ser festes o actes
multitudinaris.
2. El pagament de la taxa es realitzarà:

Aquests tiquets s’hauran d’adquirir en els llocs habilitats a l’efecte. Per a acreditar
l’esmentat pagament, aquest tiquet s’haurà d’exhibir a la part interior del parabrisa, de
forma totalment visible des de l’exterior.
La Batlia quan es donin les circumstàncies que així ho aconsellin per a l’interès
municipal podrà implantar altres sistemes d’acreditació del pagament.
Articles 6. Infraccions.
Es consideraran infraccions a aquesta ordenança: estacionar sense tiquet, no posar el
tiquet a un lloc adequat i visible, tenir estacionat el vehicle per un temps superior a
l’indicat al tiquet o exhibir un tiquet d’una altra zona tarifària o d’un altre municipi.
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Mitjançant l’adquisició dels efectes municipals valorats, ‘tiquets d’estacionament’,
corresponents a la zona on s’estacioni. Els tiquets s’obtindran introduint monedes o
amb targeta de crèdit a màquines expenedores especialment habilitades a llocs propers i
visibles, i s’hi indicarà clarament el dia, mes, hora i minuts màxims en què es permetrà
l’estacionament, així com la quantitat pagada.

Article 7. Sancions.
S’estableix el següent quadre de denuncies, codis i imports de les mateixes per
incompliment de les normes d’aparcament al Reglament general de circulació:
Art. 94.2b Estacionar el vehicle en una zona habilitada per l’autoritat municipal amb
limitació horària sense col·locar el distintiu que ho autoritza: 80€.
Art 94-2b Estacionar el vehicle en una zona habilitada per l’autoritat municipal
excedint el temps màxim d’estacionament permès per l’ordenança municipal: 40€.
Els infractors amb residència fora del territori espanyol hauran d’abonar la denúncia a
l’acte, aplicant el 50% de descompte, en els termes que estableix la normativa general
vigent.
Segons la Llei de Seguretat Vial, tots els infractors que abonin les denúncies abans de 20
dies de la notificació tindran dret a la reducció del 50% del valor de la infracció.

Una sanció per tenir estacionar el vehicle per un temps superior a l’indicat al tiquet,
sempre i quan aquest temps no excedeixi els 60 minuts, l’usuari podrà anul·lar la
tramitació de la denúncia obtenint un segon tiquet especial de 6€ en què ha de constar
l’hora de la seva impressió.
Aquest bitllet, amb el primer i l’avís de sanció, seran introduïts a la ranura especialment
habilitada a la màquina expenedora o entregats a les dependències de la Policia Local.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Amb l’aprovació d’aquesta ordenança es deroguen l’Ordenança Municipal Reguladora
del Servei Públic d’Ordenació i Regulació de l’Aparcament de vehicles a la via pública
(ORA) i l’Ordenança Reguladora del preu públic per l’autorització per a
l’estacionament de de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques del terme
municipal de Deià, ambdues publicades al BOIB de dia 28 de febrer de 2009.
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Article 8. Anul·lació de sanció.

DISPOSICIÓ FINAL
1r.- La present modificació d’ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i sempre per al curs fiscal
posterior a la seva aprovació, estant en vigor fins a la seva modificació o derogació
expressa.
2n.- De conformitat amb allò disposat a l’esmentat art. 17 del esmentat RDL 2/2004, de
5 de març, el present acord provisional, s’exposarà al públic pel termini de trenta dies, a
fi que les persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que estimin oportunes. En cas de que no es presentin reclamacions, l’acord
s’entendrà definitivament aprovat i s’exposarà en el BOIB el text íntegre de
l’ordenança.”
El regidor del PI, el Sr. Francisco Javier Salas explica que tot això ha d’anar
seguit d’una vigilància humana.
Sotmès a votació, el Ple per unanimitat ACORDA:

SEGON- Que aquest expedient sigui exposat al públic per termini de TRENTA
DIES 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.

TERCER.- Un cop aprovada definitivament aquesta modificació, s’habilita
l’ajuntament per publicar un text refós de l’Ordenança amb totes les
modificacions a la seva pàgina web.
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PRIMER- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora
de l’estacionament de vehicles limitat i controlat amb parquímetres i les seves
taxes.

6. – PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE LA
TAXA
PER
RECOLLIDA,
TRACTAMENT
I
ELIMINACIÓ
D’ESCOMBRARIES.
El Sr. Batle explica que amb el nou ús d’un nou gran número d’habitatges del
municipi com habitatges amb ús turístics (tant en la modalitat d’Habitatges
turístics de vacances com en el d’habitatges destinats a les Estades turístiques
en habitatge) cal contemplar aquesta realitat en les diferents ordenances fiscals.
Per això, s’ha pres com a referència en darrer cens d’habitatges que paguen la
taxa de fems (610) i les dades de la Direcció General de Turisme del Govern de
les Illes Balears sobre Habitatges turístics de vacances a Deià (7) i d’habitatges
destinats a les Estades Turístiques en habitatge (97). El preu per a la nova
modalitat s’ha calculat tenint en compte la doble naturalesa d’aquests
habitatges, que no deixen de ser-ho malgrat el seu ús turístic; per això, s’ha
calculat un preu entre els dels habitatges i els de pensions.
Aquesta nova taxa ha permès baixar la tarifa a la resta d’habitatges amb ús
únicament residencial.
S’ha aprofitat per fer una modificació de l’article 5è per tal d’eliminar-ne termes
en desús.

“MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES
Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.s) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a
19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la recollida, tractament i
eliminació dels residus sòlids urbans, que es regirà per la present Ordenança.
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Per això proposam aquesta:

Article 2n. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis següents:
a) Recollida domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans d’habitatges,
allotjaments i locals o establiments.
b) Tractament i eliminació d’escombraries i residus esmentat a l’apartat a).
c) Neteja de pous negres.
d) Neteja de carrers particulars.
2. A aquests efectes, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids
urbans les restes i les deixalles alimentàries o els detritus que procedeixen de la
neteja normal de locals o d'habitatges.
3. No tenen la consideració d’escombraries domiciliàries els residus que, per al seu
tractament, requereixin l’adopció de mesures especials, higièniques,
profilàctiques o de seguretat següents, tals com:
a) Residus urbans d’indústries, hospitals i laboratoris.
b) Escòries i cendres de calefaccions centrals.
c) Runes d’obres.

Article 3r. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats
a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin
els habitatges i els locals situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en
què el servei es realitzi, bé sigui a títol de propietari o d'usufructuari, d'inquilí,
d'arrendatari o, fins i tot, de precari.
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari
dels habitatges o locals, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes
sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
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d) D’altres tòxics o perillosos.

Article 4t. Responsables
1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a
tals en els articles 37 i 39 de l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5è. Beneficis fiscals
1. Gaudiran d'exempció aquells contribuents que obtingui uns ingressos anuals
inferiors al salari mínim interprofessional.
2. Per a gaudir d’exempció, caldrà adreçar la corresponent sol·licitud al
Departament de Serveis Socials, acreditant els ingressos i les condicions
familiars.
3. Vist l’informe de Serveis Socials, el Batle acordarà la concessió o denegació del
benefici fiscal sol·licitat i es notificarà a l’interessat.
4. Si es concedís l’exempció, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici en què s’ha
sol·licitat.
Article 6è. Quota tributària

2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:

ESTABLIMENT

TARIFA

Habitatge particular

129, 05€

Pastisseries

988,36€

Comestibles

909,29€
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1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es
determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria
del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats.

Forns

909,29€

Altres locals comercials

423,01€

Cafeteries i bars

1.186,04€

Restaurants 1a categoria

2.767,41€

Resta de restaurants

1.383,71€

Hotels de 4 i 5 estrelles

10.674,32€

Resta d’hotels

3.455,82€

Pensions,
d’interior,
refugis

hostals, turisme 513,95€
agroturismes,

Habitatges
vacances

turístics

de 309€

Habitatges destinats a Estades 159,71€
Turístics en habitatge (llicència
bimensual)
Embotelladores

4.348,81€

Quioscs bars

691,85€

Bancs

423,01€
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Habitatges destinats a Estades 309€
Turístics en habitatge (llicència
anual)

Article 7è. Acreditament
1. La taxa s’acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï
la realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de
recepció obligatòria, quan el servei municipal de recollida d'escombraries
domiciliàries en els carrers o llocs on figurin els habitatges o locals utilitzats pels
contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament.
2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes
s'acreditaran el primer dia de cada any natural i el període impositiu
comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la
recepció del servei per haver desocupat el local.
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’article 14.5 de l’Ordenança General.
Article 8è. Règim de declaració i ingrés
1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s'acrediti per primera
vegada la taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en
matrícula i presentaran, a aquest efecte, la declaració d'alta corresponent i
ingressaran, simultàniament, la quota que els correspongui, segons el que
estableix el punt 3 de l’article anterior.

El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, en el període que determini
l’Ajuntament.
Article 9è. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa
reguladora en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els
articles 51 a 54 de la l’Ordenança General.
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2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de
les dades que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions
corresponents, que tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de
la data en què s'hagi realitzat la declaració, o s’hagi produït la variació.

DISPOSICIÓ FINAL
1r.- La present modificació d’ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i sempre per al curs fiscal
posterior a la seva aprovació, estant en vigor fins a la seva modificació o derogació
expressa.
2n.- De conformitat amb allò disposat a l’esmentat art. 17 del esmentat RDL 2/2004, de
5 de març, el present acord provisional, s’exposarà al públic pel termini de trenta dies, a
fi que les persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que estimin oportunes. En cas de que no es presentin reclamacions, l’acord
s’entendrà definitivament aprovat i s’exposarà en el BOIB el text íntegre de
l’ordenança.”
Sotmès a votació, el Ple per unanimitat ACORDA:
PRIMER- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora
de la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries.

TERCER.- Notificar aquesta modificació a l’Agència Tributària de les Illes
Balears.
QUART.- Un cop aprovada definitivament aquesta modificació, s’habilita
l’ajuntament per publicar un text refós de l’Ordenança amb totes les
modificacions a la seva pàgina web.

7.PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DE
L’ORDENANÇA
FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ D’ESPAIS I
MATERIALS DE L’AJUNTAMENT DE DEIÀ.
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SEGON- Que aquest expedient sigui exposat al públic per termini de TRENTA
DIES 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.

El Sr. Batle explica que la creixent demanda dels espais i materials municipals
en recomanen la seva utilització; a més, la necessitat de conscienciar als
ciutadans del valor d’allò públic i de la despesa invisible que es produeix amb
l’ús d’espais i materials públics recomana la fixació d’una taxa que tot i no
pretendre cobrir la totalitat del cost derivat de la cessió sí tengui aquest efecte
conscienciador.
A més, l’ús lucratiu dels espais públics clarament ha de ser gravat amb una
taxa.
Per tot això proposam aquesta nova:
“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA
UTILITZACIÓ D’ESPAIS I MATERIALS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT
DE DEIÀ
Art. 1.- Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst als arts. 57 i 20 del RDL 2/2004, de 5 de març, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la utilització privativa d’espais municipals.

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la utilització privativa d’espais i materials
municipals. L’obligació de pagament neix, amb caràcter general, en el moment de la
sol·licitud del material, l’equipament i dels serveis que contempla aquest preu.
Art. 3.- Subjecte passiu.

Són subjectes passius del preu, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix la Llei General Tributària que
sol·licitin la utilització dels espais.
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Art. 2.- Fet imposable.

Art. 4.- Responsables.

Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques o jurídiques a què es refereix la Llei General Tributària.
Art. 5.- Beneficis fiscals.

L’Ajuntament, els centres educatius, els partits polítics amb representació municipal i
les entitats, associacions o clubs sense afany de lucre es troben exempts del pagament
dels preus que regula aquesta ordenança. Així mateix, sempre es prioritzaran les
peticions que procedeixin de les entitats del municipi de Deià o del propi Ajuntament de
Deià, que tenen un caire públic, sobre les de particulars.

L’Ajuntament també podrà exempcionar del pagament dels preus que regula aquesta
ordenança a persones físiques o jurídiques que organitzin activitats sense afany de lucre
d’interès públic general.

Art. 6.- Quota tributària.

La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les tarifes que es detallen. Les
tarifes dels serveis regulats en aquesta taxa són les següents:
SALA POLIVALENT ANTONI VIVES DE SA TANCA

Actes i activitats puntuals privades: 50€. Les persones empadronades a Deià tendran
una bonificació del 50%. La fiança serà de 50€.
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Els Serveis Socials municipals, prèvia sol·licitud de l’interessat, faran un informe per
exempcionar parcial o totalment del pagament dels preus prevists, que en tot cas
aprovarà la Batlia.

Activitats regulars amb afany de lucre: 10€ al mes per cada dia a la setmana que es
realitzi l’activitat. La fiança serà de 50€.

Exposicions: una setmana 50€, dues setmanes 150€. Estaran exempts de pagament els
residents que no haguin exposat anteriorment i tendran prioritat d'ús de la sala per
sobre els que ho haguin fet en altres ocasions. La fiança serà de 50€.
AMFITEATRE

Actes i activitats puntuals privades: 50€. Les persones empadronades a Deià tendran
una bonificació del 50%. La fiança serà de 50€.

Activitats amb afany de lucre: 300€ i 100€ de fiança. No es permetran activitats per a
més de 200 persones els mesos de juliol i agost.
PISTES DE FUTBOL

SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT

Actes i activitats puntuals privades: 50€. Les persones empadronades a Deià tendran
una bonificació del 50%. La fiança serà de 50€.

Activitats regulars amb afany de lucre: 10€ al mes per cada dia a la setmana que es
realitzi l’activitat. La fiança serà de 50€.
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Per activitats amb afany de lucre: 1€ per cada persona d’aforament màxim previst entre
el 15 de maig i el 15 de juny i el 15 de setembre i el 15 d’octubre i 0,5€ per cada persona
d’aforament màxim previst la resta de l’any; i 500€ de fiança. No es permetran aquestes
activitats per a més de 200 persones entre el 15 de juny i el 15 de setembre.

Exposicions: una setmana 50€, dues setmanes 150€. Estaran exempts de pagament els
residents que no haguin exposat anteriorment i tendran prioritat d'ús de la sala per
sobre els que ho haguin fet en altres ocasions.

Casaments: 100€. Les persones empadronades a Deià tendran una bonificació del 100%.
MIRADOR DE CAN CORRACA

Per actes i activitats puntuals privades: 50€. Les persones empadronades a Deià tendran
una bonificació del 50%. La fiança serà de 50€.

Casaments: 200€. Les persones empadronades a Deià tendran una bonificació del 100%.
MATERIAL MUNICIPAL

Cadires: 1€ per cadira com a fiança.
Taules: 2€ per taula com a fiança.
Projector: 100€ com a fiança.
Equip de música: 100€ com a fiança.
Tassons i plats reutilitzables: 0’5€ per tassó o plat reutilitzable com a fiança.

DESPESES RELACIONADES

Si una activitat amb afany de lucre produeix una despesa extraordinària a l’Ajuntament
de Deià, un tècnic municipal en farà un pressupost i el sol·licitant haurà d’abonar-ne el
cost en concepte extraordinari de taxa.

Per activitats de justificat interès municipal es podrà bonificar el 50% d’aquest
pagament només si es realitzen entre el 15 d’octubre i el 15 de maig, i sempre d’acord a
una resolución motivada per part de la batlia.

Carrer Porxo 4, 07179 Deià. (Illes Balears). Tel. 971639077. Fax: 971639388. ajuntament@ajdeia.net
www.ajdeia.net - https://ajdeia.sedelectronica.es

Codi Validació: JKHDF5QAGEGKL379DM3FEE72W | Verificació: http://ajdeia.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 22 de 48

Altre material municipal: 50€ com a fiança.

Article 7.- Pagament.

El preu per la utilització de l’espai s’haurà de pagar en el moment de la sol·licitud de la
utilització. En el cas de denegació se reintegrarà l’import ingressat.
Article 8.- Gestió.

El sol·licitant és fa responsable del bon ús de l’espai i/o el material cedit per
l’Ajuntament. L'Ajuntament de Deià pot actuar d’ofici contra el sol·licitant que en faci
un mal ús o el destini a una finalitat diferent a la sol·licitud.

La fiança es retornarà una vegada acabada l’activitat o retornat el material, sempre
després que un treballador municipal n’hagi comprovat el bon estat. Els desperfectes que
s’ocasionin hauran de ser abonats pel sol·licitant segons el pressupost que hagi elaborat
un professional adient. Si hi ha fiança dipositada, de la qual s’extrauria en principi la
quantitat a abonar, no fos suficient, es practicarà liquidació complementària.

L’autorització de l’ús de l’espai i altres qüestions (claus, per exemple) serà recollida pel
sol·licitant a les oficines municipals en el dia i l’hora que li sigui assignada. Així mateix
el retorn de l’espai es farà de la mateixa manera.

Les sol·licituds es tramitaran per rigorós ordre de Registre d’Entrada.

La sol·licitud de qualsevol cessió d’espai municipal per a la realització d’activitats de
caràcter lucratiu haurà d’acreditar mitjançant una declaració responsable que compleix
els requisits legals per desenvolupar les activitats, especialment s’haurà d’acreditar
l’alta a la seguretat social dels professionals que duguin a terme l’activitat. En aquest
sentit s’entendrà que una activitat té caràcter lucratiu si es cobra un preu als assistents
a la mateixa, independentment de si l’entitat que sol·licita l’espai tengui caràcter
lucratiu o no.
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L’Ajuntament es reserva el dret de denegar alguna petició, especialment en cas de
coincidència de dates, o per altres raons de forma motivada.

Qualsevol interpretació d’aquesta Ordenança així com els criteris extrems que no
estiguin incorporats en aquesta Ordenança, són de l’Autoritat Municipal.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Amb l’aprovació d’aquesta ordenança es deroga l’Ordenança reguladora de la taxa per
utilització de la sala magna i el mirador de Can Corraca per a noces.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Aquesta ordenança no s’aplicarà a les peticions que hagin tengut entrada registrada a
l’Ajuntament de Deià abans de la seva aprovació inicial, excepte pel que fa a la fiança.
DISPOSICIÓ FINAL.

2n.- De conformitat amb allò disposat a l’esmentat art. 17 del esmentat RDL 2/2004, de
5 de març, el present acord provisional, s’exposarà al públic pel termini de trenta dies, a
fi que les persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que estimin oportunes. En cas de que no es presentin reclamacions, l’acord
s’entendrà definitivament aprovat i s’exposarà en el BOIB el text íntegre de
l’ordenança.”
Sotmès a votació, el Ple per unanimitat ACORDA:
PRIMER- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora
de la taxa per a la utilització d’espais i materials municipals de l’Ajuntament de
Deià.
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1r.- La present modificació d’ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i sempre per al curs fiscal
posterior a la seva aprovació, estant en vigor fins a la seva modificació o derogació
expressa.

SEGON- Que aquest expedient sigui exposat al públic per termini de TRENTA
DIES 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.
TERCER.- Un cop aprovada definitivament aquesta modificació, s’habilita
l’ajuntament per publicar un text refós de l’Ordenança amb totes les
modificacions a la seva pàgina web.

8.PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DE
L’ORDENANÇA
FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER CLASSES DE LLENGUA CATALANA.
El Sr. Batle explica que per tal de promoure el coneixement i ús del català,
llengua pròpia de les Illes Balears i per tant del poble de Deià, i per mor de la
diversitat d’orígens i lingüística que conviu al nostre municipi, proposam
l’aprovació d’aquesta nova:
“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER CLASSES DE
LLENGUA CATALANA

D'acord amb allò establert als articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’art. 106 de la
llei 7/1985, de 2 d’abril de bases de Regim Local i a l’art. 127 en relació amb l’art. 41)
amb dos del RDL 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Tex Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aquest ajuntament estableix el preu públic pels
serveis d’Oferta Formativa de Llengua Catalana, que es regeix per aquesta ordenança
fiscal i les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 41 i següents de l’esmentat
RDL. 2/2004, de 5 de març.
Article 2. Obligats al pagament.
Estan obligats als pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança les persones que
es beneficiïn dels serveis o activitats realitzats per aquest Ajuntament als que fa
referència l’article anterior, de forma directa o per concessió de servei.
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Article 1.Fonament i naturalesa.

Article 3. Quantia.
La quantia pels cursos semestrals de català és la següent:
Matrícula i material: 30€
Classes (dues hores setmanals, descomptant dies festius):
Nivell A2: 20€ mensuals
Nivell B1 i B2: 25€ mensuals
Nivell C1: 30€ mensuals
Les quotes mensuals es pagaran completes, independentment de l’assistència o
l’absència de l’alumne a classe.
Les altes i baixes dels alumnes s’efectuaran en els primers o darrers sis dies de cada mes.
En el cas de que les baixes s’efectuïn després dels sis primer dies del mes s’aplicaran la
mensualitat sencera del mes corresponent.
Baixes: Serà imprescindible sol·licitar i emplenar un full de baixa signat pel sol·licitant
per a que es formalitzi correctament aquesta baixa.
Article 4. Obligacions de pagament.

2º El pagament de l’esmentada taxa s’efectuarà a través de domiciliació bancària, sempre
segons relació mensual d’alumnes.
Article 5. Exempcions i bonificacions.
1. 10% de bonificació en matrícula i mensualitats per a les famílies nombroses.
2. 10% de bonificació en matrícula i mensualitats per a persones amb ingressos
anuals inferiors a 1’5 vegades el SMI (2019 18.900€).
Aquestes bonificacions no seran acumulables.
Per a beneficiar-se d’aquestes bonificacions caldrà aportar el llibre de família i la/les
declaració/ons de la renda de l’any anterior, segons pertoqui.

Carrer Porxo 4, 07179 Deià. (Illes Balears). Tel. 971639077. Fax: 971639388. ajuntament@ajdeia.net
www.ajdeia.net - https://ajdeia.sedelectronica.es

Codi Validació: JKHDF5QAGEGKL379DM3FEE72W | Verificació: http://ajdeia.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 26 de 48

1º L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix en el moment
de la sol·licitud del servei.

3. Els serveis socials municipals podran plantejar l’exempció total o parcial del
pagament de quotes per altres raons, prèvia sol·licitud motivada de la
persona interessada, que haurà d’autoritzar la Batlia de l’Ajuntament.
Aquestes bonificacions o exempcions seran revisades anualment o a demanda de la
persona interessada.
DISPOSICIÓ FINAL.
1r.- La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estant en vigor fins a la seva
modificació o derogació expressa.
2n.- De conformitat amb allò disposat a l’esmentat art. 17 del esmentat RDL 2/2004, de
5 de març, el present acord provisional, s’exposarà al públic pel termini de trenta dies, a
fi que les persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions
que estimin oportunes. En cas de que no es presentin reclamacions, l’acord s’entendrà
definitivament aprovat i s’exposarà en el BOIB el text íntegre de l’ordenança.”
Sotmès a votació, el Ple per unanimitat ACORDA:

SEGON- Que aquest expedient sigui exposat al públic per termini de TRENTA
DIES 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.
TERCER.- Un cop aprovada definitivament aquesta modificació, s’habilita
l’ajuntament per publicar un text refós de l’Ordenança amb totes les
modificacions a la seva pàgina web.
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PRIMER- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora
de la taxa per classes de llengua catalana.

9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA
SOBRE L´ÚS DEL FOC ALS NUCLIS URBANS DEL MUNICIPI DE DEIÀ.
El Sr. Batle explica que els cinc nuclis urbans de Deiá es troben enclavats dins
una de les àrees forestals més importants de la serra de Tramuntana i qualsevol
activitat relacionada amb el foc dins aquests pot representar un risc de
propagació a la forest.
Algunes d'aquestes zones estan definides com zona d'alt risc (ZAR): zones en
les que la freqüència o virulència dels incendis forestals i la impotància dels
bens amenaçats facin necessàries mesures especials de protecciò contra
incendis.
La normativa autonòmica de prevenció d'incendis, decret 125/2007, de 5
d'octubre, pel qual es dicten normes sobre l'ús del foc i es regula l'exercici de
determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc d'incendi forestal,
deixa un cert buit pel que fa a l'ús del foc dins les zones urbanes.
Per això i a l'espera que aquesta mancança sigui pal·liada es considera necessari
implementar unes mínimes mesures de prevenció des del seny i dins de les
competències municipals.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
TÍTOL I OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Article 1. Objecte
Aquesta ordenança té com a objectiu complementar les normes de prevenció d'incendis
forestals vigents a la nostra comunitat autònoma, regulant l'ús del foc a l'aire lliure
dins les zones urbanes del municipi de Deiá durant tot l'any.
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“ORDENANÇA REGULADORA SOBRE L'ÚS DEL FOC ALS NUCLIS
URBANS DEL MUNICIPI DE DEIÀ

Article 2. Àmbit d'aplicació
Serà aplicable exclusivament als nuclis urbans de Deiá, Llucalcari, Sa Cala,
S'Empeltada y Ses Coves de Can Puigserver, especialment dins el termini que es
determini a l'ordre anual de prevenció d'incendis de la CAIB com a època de màxim risc
(normalment del 1 de maig fins al 15 d'octubre), i també la resta de l'any però amb
horaris i condicions diferents.
TÍTOL II CONDICIONS PER A L'ÚS DEL FOC
Article 3. Cremes
Únicament es podran cremar restes vegetals i fustes NO tractades estant exclòs
qualsevol altre tipus de residu. L’Ajuntament promocionarà altres tipus de forma per a
eliminar les restes de poda.
Article 3.1

•
•
•
•

S'ha d'esbrossar i podar voltant dels habitatges per evitar la continuïtat de la
vegetació.
Hi ha d'haver una separació adient entre les copes dels arbres (o els arbusts)
perqué el foc no pugui avançar.
S’ha d’evitar que la vegetació estigui en contacte amb l'estructura de la casa.
La massa vegetal ha d'estar lluny de tendals, finestres, portes i terrats per
evitar que el foc afecti a l'habitatge.

Article 4
Per a l'eliminació de residus vegetals, s'hauran de complir les següents condicions:
a) Durant l'època de màxim risc: Comunicació a l'ajuntament: quan per motius raonats
els residus vegetals no es puguin traslladar al punt verd s'haurà de notificar a
l'ajuntament la intenció de dur a terme la crema dels mateixos. Aquesta notificació es
farà a les oficines municipals mitjançant un IMPRÈS NORMALIZAT del qual es
quedarà còpia l'administrat. S'hi faran constar les dades de l'administrat, el lloc i les

Carrer Porxo 4, 07179 Deià. (Illes Balears). Tel. 971639077. Fax: 971639388. ajuntament@ajdeia.net
www.ajdeia.net - https://ajdeia.sedelectronica.es

Codi Validació: JKHDF5QAGEGKL379DM3FEE72W | Verificació: http://ajdeia.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 29 de 48

Es tendran en compte las següents mesures per a la prevenció d'íncendis forestals a las
zones urbanes properes o dins el bosc:

dates en què es farà el foc, les condicions generals de seguretat i l'acceptació de les
mateixes per part del notificant. Totes les notificacions d'ús del foc s'hauran de
presentar com a mínim amb una setmana d'antelació sobre l'activitat prevista i s'haurà
de dur còpia de la mateixa mentre s'estigui efectuant l'activitat notificada a efectes de
comprovació per les autoritats competents.
Fora de l'època de màxim risc no serà necessaria cap notificació al Ajuntament.

b) Horari de les cremes: l'ús del foc per a eliminar restes vegetals estarà restringit a la
franja horària entre les 6 h. i les 10 h. durant l'època de màxim risc, en les dates que
s'hagin fet constar a la notificació. En altres èpoques la Batlia podrà limitar de forma
justificada l’horari de crema a través de la preceptiva resolució.
c) Durant tot l'any queda completament prohibit la realització de cremes en dies de
vent.
d) S'haurà d'avisar al telèfon 112 els dies i hores de les cremes durant l'època de màxim
risc.
e) En tot moment el foc estarà vigilat i es tindran a l'abast mitjans suficients per apagar
qualsevol propagació involuntària del foc.

Article 5. Ús recreatiu del foc
S'entén com a ús recreatiu del foc l'encesa a l'aire lliure de barbacoes, foguerons per
cuinar o forns de llenya sense mata-espires als fumerals. Per fer un ús recreatiu del foc
en zones urbanes, s'hauran de complir les següents condicions:
a) En tot moment el foc estarà vigilat i es tindran a l'abast mitjans suficients per apagar
qualsevol propagació involuntària del foc.
b) En cap cas es podrà abandonar el foc si aquest no es troba completament apagat.
S'haurà de tenir especialment en les cendres i altres restes provinents de l'activitat.
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f) En cap cas es podrà abandonar el foc si aquest no es troba completament apagat

Els focs d'artifici i pirotècnics han de ser autoritzats per la conselleria de medi ambient
i, per tant, queden exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquesta ordenança.
TÍTOL III RESPONSABILITAT DELS AUTORS DEL FOC
Article 6
Els autors del foc són responsables de tots els fets que es produeixin com a conseqüencia
de l’ús del mateix.
Article 7
Malgrat el compliment per part dels autors del foc de totes les condicions establertes als
articles 4 i 5, si el foc es propagués originant un incendi, els autors seràn responsables
de qualsevol tipus de dany que es produís.
TÍTOL IV CONTROL DE L’ÚS DEL FOC
Article 8

TÍTOL V FALTES I LES SEVES SANCIONS
Article 9
Correspon a l’Ajuntament la correcció de les infraccions que es cometin respecte de les
normes de la present Ordenança i la seva normativa complementària. Les infraccions a
què es refereix el present títol es classifiquen, d’acord amb la seva entitat, en lleus, greus
i molt greus.
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Les autoritats competents, seràn responsables de controlar i verificar les condicions en
que es duen a terme les cremes, procedint, en cas d'incompliment de les condicions
establertes als articles 4 i 5, a la paralització del foc, sense perjudici de les sancions que
es puguin imposar de conformitat amb el que disposa aquesta Ordenança.

Article 10
Constitueix falta lleu la següent:
La realització de cremes en zones urbanes dins l’horari establert en aquesta Ordenança
sense haver-ho comunicat prèviament a l'ajuntament.
Article 11
Són faltes greus les següents:
L'inompliment de les condicions d'ús del foc establertes als articles 4 i 5 d'aquesta
ordenança.
Les infraccions lleus quan concorrin les circumstàncies agreujants de reincidència o
reiteració.
La reincidència tendrà aquesta consideració quan l’infractor hagi estat sancionat per
una o més faltes lleus de les mateixes característiques durant el període d’un any
anterior al de la infracció sobre la qual operi aquesta circumstància agreujant.
La reiteració quan ho hagi estat per dues o més faltes lleus de diferents característiques,
durant el mateix període.
Article 12

Les infraccions greus quan hi concorrin les circumstàncies agreujants de reincidència o
reiteració.
Article 13
Les infraccions a què es refereixen els articles anteriors seran corregides mitjançant les
següents sancions:
a) Les faltes lleus amb multa de 30 a 150 euros.
b) Les faltes greus amb multa de 151 a 1.000 euros.
c) Les faltes molt greus amb multa de 1.001 a 3.000 euros.

Carrer Porxo 4, 07179 Deià. (Illes Balears). Tel. 971639077. Fax: 971639388. ajuntament@ajdeia.net
www.ajdeia.net - https://ajdeia.sedelectronica.es

Codi Validació: JKHDF5QAGEGKL379DM3FEE72W | Verificació: http://ajdeia.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 32 de 48

Són faltes molt greus les següents:

Les sancions s’imposaran tenint en compte les circumstàncies del responsable, grau de
la culpa, reiteració, participació i benefici obtingut, grau del dany produït al medi
ambient, perill en que s’hagi posat la salut i seguretat de les persones i grau del perill
d’incendi.
TÍTOL VI MESURES PROVISIONALS
Article 14
Quan s’hagi iniciat un procediment aplicador de sancions, l’Ajuntament podrà adoptar
i exigir mesures de correcció, seguretat o control que impedeixin la continuació de la
producció del dany.
Article 15
No es podrà adoptar cap mesura provisional sense el tràmit d’audiència prèvia als
interessats, excepte que concorrin raons d’urgència que aconsellin la seva adopció
immediata, basades en la producció d’un dany greu per a la salut humana, la seguretat o
el medi ambient, o l’existència d’un perill d’incendi; en qualsevol cas, la mesura
provisional imposada haurà de ser revisada o ratificada una vegada donada l’audiència
als interessats. En el tràmit d’audiència previst en aquest apartat, es donarà als
interessats un termini màxim de quinze dies perquè puguin aportar les al·legacions,
documents o informacions que estimin convenients.

1r.- La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i sempre per al curs fiscal
posterior a la seva aprovació, estant en vigor fins a la seva modificació o derogació
expressa.
2n.- De conformitat amb allò disposat a l’esmentat art. 17 del esmentat RDL 2/2004, de
5 de març, el present acord provisional, s’exposarà al públic pel termini de trenta dies, a
fi que les persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions
que estimin oportunes. En cas de que no es presentin reclamacions, l’acord s’entendrà
definitivament aprovat i s’exposarà en el BOIB el text íntegre de l’ordenança”.
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DISPOSICIÓ FINAL.

Sotmès a votació, el Ple per unanimitat ACORDA:
PRIMER- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança reguladora sobre
l’ús del foc als nuclis urbans del municipi de Deià.
SEGON- Que aquest expedient sigui exposat al públic per termini de TRENTA
DIES 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.
TERCER.- Un cop aprovada definitivament aquesta modificació, s’habilita
l’ajuntament per publicar un text refós de l’Ordenança amb totes les
modificacions a la seva pàgina web.

10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE
LES ZONES D’APARCAMENT RESTRINGIT (ZAR) I LES SEVES TAXES.

L’existència de Zones d’Aparcament Restringit va suposar un avanç
significatiu, però el sistema de targetes existent ha resultat inadequat per la
gran població flotant del municipi els mesos d’estiu i per la picaresca existent.

Per això proposam aquesta nova:
“ORDENANÇA REGULADORA DE LES
RESTRINGIT (ZAR) I LES SEVES TAXES

ZONES

D’APARCAMENT
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El Sr. Batle explica que la dificultat d’aparcament a Deià és una de les principals
problemàtiques per als residents.

Article 1. Concepte.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i de l’article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
conformement al que disposen els articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei d’Hisendes
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març; aquest Ajuntament
estableix l’Ordenança Reguladora de les Zones d’Aparcament Restringit (ZAR) i les
seves taxes, les normes de la qual s’atenen a allò que estableix l’article 57 de l’esmentat
Text Refós.
Article 2. Fet regulat.

1. Constitueix el fet regulat i imposable de la taxa la utilització privativa o
l’aprofitament especial dels terrenys d’ús públic i local per a l’estacionament de vehicles
de tracció mecànica dins les zones que, a l’efecte, es determinin i amb les limitacions que
pugui establir l’autoritat competent.

2. Els propietaris dels vehicles següents no estan subjectes a la regulació d’aparcament i
a la taxa d’aquesta Ordenança:
a) Motocicletes i ciclomotors de dues rodes.
b) Els vehicles estacionats a zones reservades per a la seva categoria o activitat.

d) Els vehicles en servei oficial, degudament identificats, propietat d’organismes de
l’Estat, Comunitat Autònoma, illa o municipi, que estiguin destinats directament i
exclusiva a la prestació dels serveis públics de la seva competència quan realitzin
aquests serveis.
e) Els vehicles de les representacions diplomàtiques i consulars acreditades a Espanya,
externament identificats amb plaques de matrícula diplomàtica i consular, com també
els vehicles assignats al servei d’una oficina consular dirigida per un funcionari
consular honorari. Tot això a condició de reciprocitat.
f) Els vehicles destinats a l’assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat Social o a
la Creu Roja i les ambulàncies.

Carrer Porxo 4, 07179 Deià. (Illes Balears). Tel. 971639077. Fax: 971639388. ajuntament@ajdeia.net
www.ajdeia.net - https://ajdeia.sedelectronica.es

Codi Validació: JKHDF5QAGEGKL379DM3FEE72W | Verificació: http://ajdeia.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 35 de 48

c) Els vehicles del servei públic de taxi, quan el conductor hi sigui.

g) Els vehicles propietat de minusvàlids que disposin de l’acreditació oficial de dita
condició.
h) Els vehicles que paguen l’impost de circulació al municipi de Deià.
Article 3. Delimitació de la zona.

Es determinen les següents zones d’aparcament restringit: Es Puig, Es Clot, Sa Vinya
Vella, s’Empeltada, Cala Deià i Llucalcari.

L’Ajuntament fixarà i senyalitzarà amb color taronja els vials, zones i/o places en què
seran d’aplicació les normes de la present Ordenança per tal que els usuaris en tinguin
el degut coneixement. Aquesta senyalització es farà horitzontalment i verticalment,
segons allò que disposi el Reglament General de Circulació.
Article 4. Acreditacions o autoritzacions per a estacionar a la zona ZAR.

L’Ajuntament tramitarà els següents tipus d’acreditació o autoritzacions:

b) Targeta d’abonament ZAR no numerada però amb la matrícula del vehicle autoritzat.
Aquesta targeta s’ha de col·locar al vehicle, concretament, al parabrises davanter de
forma clarament visible, i durarà el temps pel qual es pagui la taxa, per fraccions d’un
mes i amb un màxim d’un any. Tendrà un color de gama freda.
c) Autoritzacions puntuals.
Article 5. Taxa ZAR.

Fet imposable: constitueix el fet imposable de la taxa l’accés a la zona de circulació
restrictiva determinada així com l’expedició i regulació de les targetes ZAR.

Carrer Porxo 4, 07179 Deià. (Illes Balears). Tel. 971639077. Fax: 971639388. ajuntament@ajdeia.net
www.ajdeia.net - https://ajdeia.sedelectronica.es

Codi Validació: JKHDF5QAGEGKL379DM3FEE72W | Verificació: http://ajdeia.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 36 de 48

a) Targeta del municipi numerada i amb la matrícula del vehicle autoritzat. Aquesta
targeta s’ha de col·locar al vehicle, concretament, al parabrises davanter de forma
clarament visible, i es renovarà cada dos anys. Tendrà un color de gama càlida.

No estan subjectes a aquesta taxa els titulars dels vehicles que tenen donat d'alta
l'impost de circulació a Deià. Per aquesta condició, els serà concedida la targeta
recollida a l’apartat a) de l’article 4.
Article 6. Subjectes passius i responsables.

1. Són subjectes passius els titulars dels vehicles que sol·licitin autorització per a obtenir
una targeta ZAR i poder estacionar per l’esmentada zona.
2. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General
Tributària.
3. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei General Tributària.
Article 7. Accés a la targeta d’abonament ZAR.
Per tal de regular l’accés a aquest abonament, es recullen els distints supòsits que
tendran dret a obtenir la targeta d’abonament ZAR, prèvia sol·licitud i pagament de la
taxa adient.

a. Les persones empadronades a aquest municipi no hauran d’acreditar cap vinculació
amb l’habitatge.

b. En cas de llogaters, hauran d’acreditar l’esmentada condició mitjançant el contracte
legal i vigent.

c. Els hotels que disposin d’habitatge per al seu personal, aquest tendrà dret a una
targeta temporal pel temps que duri el seu contracte laboral.
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1. Els vehicles de les persones que viuen a Deià i que fan ús d’un vehicle que no té donat
d'alta l’impost de circulació de vehicles a Deià:

2. Per a propietaris d’un habitatge a Deià.

a. Hauran d’acreditar l’esmentada condició mitjançant el preceptiu rebut de béns
immobles.

3. Per a familiars de persones residents a Deià.

a. Exclusivament podran tenir accés a aquest abonament els familiars de veïnats
empadronats a Deià, dins de la zona ZAR, que acreditin, mitjançant informe dels
Serveis Socials d’aquest Ajuntament, la necessitat d’accedir tant per acompanyament
com per assistència.

Mitjançant un informe dels Serveis Socials, es podrà gaudir de gratuïtat total o parcial
de l’abonament, en cas que es motivi l’esmentada necessitat.
Article 8. Quota tributària.

Mesos

Quantitat

1

20

2

25

3

30

4

35

5

40

6

45
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1.a. La taxa per a l’obtenció de la targeta dels supòsits recollits a l’article 15 es podran
obtenir amb el previ pagament de l’import del quadre de tarifes següents:

7

50

8

50

9

50

10

50

11

50

12

50

Article 9.

Es consideren veïns residents exclusivament les persones que es troben, en la data de
sol·licitud, empadronades a aquest municipi. La baixa de l’empadronament serà motiu
de retirada de les targetes i/o acreditacions que hagin estat expedides fent ús de la
condició de veïnat.
Article 10.

Article 11. Exempcions i bonificacions.

1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligades al
pagament de les taxes regulades per a l’aprofitament inherent als serveis públics de
comunicacions que explotin directament i per tots els que immediatament interessin a la
seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
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Per Decret de Batllia, es podran concedir targetes d’abonament per a la zona
d’estacionament limitat i/o de la zona ZAR, fora dels supòsits regulats, quan existeixin
raons justificades per a la seva concessió.

Article 12. Denegació.

No s’expedirà la targeta de l’Ajuntament acreditativa de vehicle de resident ni es
concedirà si el titular del vehicle no té completament liquidades les obligacions fiscals
amb l’Ajuntament de Deià. Aquestes obligacions fiscals inclouen els imposts, les taxes i
els preus públics.
Article 13. Còpia.

Si s’extravia una targeta, el seu titular en podrà sol·licitar una còpia pagant 20€.
CAPÍTOL I. INFRACCIONS I SANCIONS
Article 14.

2. La desaparició del motiu o vincle que ha permès l’accés a una targeta, acreditació o
abonament ocasionarà la suspensió i retirada de la mateixa. La policia local d’ofici podrà
intervenir aquestes targetes sense que afecti a la possible incoació d’expedient
sancionador per incompliment de la normativa reguladora.

3. La suspensió i retirada regulada als apartats anteriors no donarà dret a devolució de
les taxes municipals i podrà generar responsabilitat sancionadora administrativa en cas
que es consideri.
Article 15. Manipulació i/o alteració.

Es prohibeix la manipulació i/o alteració de les targetes. Si es detecta aquest fet, la
policia local procedirà a la retirada immediata de la targeta.
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1. L’incompliment de les obligacions i deures amb l’Ajuntament ocasionarà la suspensió
de les targetes ZAR.

La sanció, previ expedient administratiu, serà de 200€.
Article 16. Absència de targeta o mala col·locació.

S’estableix el següent quadre de denuncies, codis i imports de les mateixes per
incompliment de les normes d’aparcament al Reglament general de circulació:

Art 154-5B No obeir un senyal de prohibició o restricció: 80€.

Els infractors amb residència fora del territori espanyol hauran d’abonar la denúncia a
l’acte, aplicant el 50% de descompte, en els termes que estableix la normativa general
vigent.

Segons la Llei de Seguretat Vial, tots els infractors que abonin les denúncies abans de 20
dies de la notificació tindran dret a la reducció del 50% del valor de la infracció.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

DISPOSICIÓ FINAL

1r.- La present modificació d’ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i sempre per al curs fiscal
posterior a la seva aprovació, estant en vigor fins a la seva modificació o derogació
expressa.

2n.- De conformitat amb allò disposat a l’esmentat art. 17 del esmentat RDL 2/2004, de
5 de març, el present acord provisional, s’exposarà al públic pel termini de trenta dies, a
fi que les persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar les
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Amb l’aprovació d’aquesta ordenança es deroga l’Ordenança reguladora de les zones
d'aparcament restringit en casc urbà.

reclamacions que estimin oportunes. En cas de que no es presentin reclamacions, l’acord
s’entendrà definitivament aprovat i s’exposarà en el BOIB el text íntegre de
l’ordenança.”
El regidor del PI, Sr. Juan Puigserver Rullán explica que ha vist que hi ha
empreses que tenen treballadors amb tarjeta. Hi ha tràfic de targetes. Li
agradaria una solució ben plantejada, però ben controlada per la policia.
Sotmès a votació, el Ple per unanimitat ACORDA:
PRIMER- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança reguladora per
ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció,
enderrocs, barreres, puntals i cavallets, bastiments i altres instal·lacions
anàlogues.
SEGON- Que aquest expedient sigui exposat al públic per termini de TRENTA
DIES 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.

11.- MOCIÓ D’AGRUPACIÓ DEIA PER A LA DECLARACIÓ DE
L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA.

“MOCIÓ D’AGRUPACIÓ DEIA
L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

PER

A

LA

DECLARACIÓ

DE

L'Ajuntament de Deià reconeix que el planeta, així com els éssers vius i els ecosistemes,
es troben en greu perill, prova d'això són els recents informes sobre l'estat de la
biodiversitat del IPBES i sobre l'escalfament global de 1,5 ºC del IPCC, que alerten d'un
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TERCER.- Un cop aprovada definitivament aquesta modificació, s’habilita
l’ajuntament per publicar un text refós de l’Ordenança amb totes les
modificacions a la seva pàgina web.

rumb que porta a l'extinció d'una gran part dels ecosistemes terrestres. Un milió
d'espècies estan amenaçades per l'activitat humana. També s'està a prop del punt de no
retorn front al canvi climàtic. No respondre davant la crisi ecològica i civilitzatòria
suposaria la mort de milions de persones, a més de l'extinció irreemplaçable d'espècies
imprescindibles per a la vida a la Terra, donades les complexes interrelacions
ecosistèmiques.

En aquest sentit acceptem la veritat de la crisi climàtica sobre la gravetat de la situació.
Admetre les evidències científiques, així com, el camí de reducció de les emissions
proposat és l'única manera de protegir l'existència d'un futur per al municipi. La
ciutadania ha d'entendre la urgència i irreversibilitat d'aquesta lluita i l'Ajuntament de
Deià pot tenir un paper clau en la formació, educació i informació sobre el necessari fre a
les emissions i realitzar una vital adaptació a les conseqüències de l'increment de la
temperatura global.

Declarar l'emergència climàtica requereix assumir el compliment de compromisos
polítics reals i vinculants, molt més ambiciosos que els actuals, amb la consegüent
assignació de recursos per fer front a aquesta crisi. Un full de ruta vinculant capaç de
garantir les reduccions de gasos d'efecte hivernacle anuals necessàries, abandonar els
emissions netes de carboni el més aviat millor, de manera urgent i prioritària, en línia
amb les indicacions de l'informe del IPCC per limitar l'augment de les temperatures
globals a 1,5 ºC. Un estat d'emergència implica redirigir tots els recursos disponibles
dels ajuntaments per afrontar la crisi climàtica amb els problemes associats que
comporta.

La declaració d'emergència climàtica suposa iniciar un procés d'educació, formació i
conscienciació a tota la població sobre la veritat de la crisi ecològica i l'enorme canvi
necessari per a frenar l'emergència. Davant d'aquesta emergència l'Ajuntament es
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combustibles fòssils, apostar per una energia 100% renovable i reduir a zero les

compromet a iniciar aquest procés de transformació social i assegurar la plena
consecució dels següents objectius generals.

L’AJUNTAMENT DE DEIÀ ES COMPROMET A:

1. Establir els compromisos polítics, normatives i recursos necessaris per garantir
reduccions de gasos d'efecte hivernacle per arribar al balanç net zero no més tard de
2040 i, si pot ser, abans de 2035, així com aturar la pèrdua de la biodiversitat i restaurar
els ecosistemes com única resposta possible per evitar un col·lapse de tots els sistemes
naturals, inclòs l'humà.

2. Abandonar els combustibles fòssils, apostant per una energia 100% renovable de
manera urgent i prioritària. Per això l’Ajuntament de Deià analitzarà com aconseguir
aquest objectiu i proposar els plans d'actuació necessaris, entre d'altres, frenar noves
infraestructures fòssils, aconseguir autoconsum elèctric amb 100% renovables i una
mobilitat sostenible el més aviat millor, crear espais per als vianants, fomentar la
bicicleta i altres mitjans de transport no contaminants, reduir la demanda d'energia fins
consums sostenibles, promoure l'augment de l'eficiència energètica i de les
instal·lacions renovables, crear espais educatius i la informació a la població sobre
l'emergència climàtica, aconseguir una política de residu 0, evitar els bancs amb què
a la gestió enfocada a la recuperació de la terra fèrtil i el fre de l'erosió.

3. Cal avançar, entre altres, en una economia local i de proximitat, que impulsi la
sobirania alimentària, silvicultura, agricultura i ramaderia ecològica i de proximitat.
Arribant el més aviat possible al ple subministrament agroecològic.

4. Iniciar la necessària adaptació de Deià a la crisi climàtica, amb les conseqüències de
l'increment de la temperatura global, les onades de calor, la irregularitat de les
precipitacions, l'augment del nivell del mar i altres manifestacions que ja s'estan
manifestant.
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treballa el municipi que financen projectes basats en combustibles fòssils. Donar suport

5. La justícia, la democràcia i la transparència han de ser pilars fonamentals de totes les
mesures que s'apliquin, per la qual cal establir un mecanisme de presa de decisions
ciutadanes de caràcter vinculant amb competències en matèria de vigilància, seguiment
i control de les mesures adoptades. Per a això serà necessari establir indicadors i
objectius verificables i quantificables. Es fa necessari garantir que aquest mecanisme
integri especialment la visió de gènere i d'altres col·lectius vulnerables.

6. Col·laborar en les mobilitzacions i activitats per a conscienciar sobre el perill del
canvi climàtic i en les reivindicacions concretes i generals que reivindiquin mesures per
a posar-hi fre.”
Sotmès a votació, el Ple per unanimitat ACORDA:
PRIMER.- Establir els compromisos polítics, normatives i recursos necessaris
per garantir reduccions de gasos d'efecte hivernacle per arribar al balanç net
zero no més tard de 2040 i, si pot ser, abans de 2035, així com aturar la pèrdua
de la biodiversitat i restaurar els ecosistemes com única resposta possible per
evitar un col·lapse de tots els sistemes naturals, inclòs l'humà.

SEGON.- Abandonar els combustibles fòssils, apostant per una energia 100%
analitzarà com aconseguir aquest objectiu i proposar els plans d'actuació
necessaris, entre d'altres, frenar noves infraestructures fòssils, aconseguir
autoconsum elèctric amb 100% renovables i una mobilitat sostenible el més
aviat millor, crear espais per als vianants, fomentar la bicicleta i altres mitjans
de transport no contaminants, reduir la demanda d'energia fins consums
sostenibles, promoure l'augment de l'eficiència energètica i de les instal·lacions
renovables, crear espais educatius i la informació a la població sobre
l'emergència climàtica, aconseguir una política de residu 0, evitar els bancs amb
què treballa el municipi que financen projectes basats en combustibles fòssils.
Donar suport a la gestió enfocada a la recuperació de la terra fèrtil i el fre de
l'erosió.
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renovable de manera urgent i prioritària. Per això l’Ajuntament de Deià

TERCER.- Cal avançar, entre altres, en una economia local i de proximitat, que
impulsi la sobirania alimentària, silvicultura, agricultura i ramaderia ecològica i
de proximitat. Arribant el més aviat possible al ple subministrament
agroecològic.

QUART.- Iniciar la necessària adaptació de Deià a la crisi climàtica, amb les
conseqüències de l'increment de la temperatura global, les onades de calor, la
irregularitat de les precipitacions, l'augment del nivell del mar i altres
manifestacions que ja s'estan manifestant.

CINQUÈ.- La justícia, la democràcia i la transparència han de ser pilars
fonamentals de totes les mesures que s'apliquin, per la qual cal establir un
mecanisme de presa de decisions ciutadanes de caràcter vinculant amb
competències en matèria de vigilància, seguiment i control de les mesures
adoptades. Per a això serà necessari establir indicadors i objectius verificables i
quantificables. Es fa necessari garantir que aquest mecanisme integri
especialment la visió de gènere i d'altres col·lectius vulnerables.

SISÈ.- Col·laborar en les mobilitzacions i activitats per a conscienciar sobre el
reivindiquin mesures per a posar-hi fre.
El regidor del PI, Francisco J. Salas proposa que, a mesura que es pugui es vagin
substituint els vehicles municipals per vehicles elèctrics, posar més punts de
recàrrega de vehicles elèctrics i vetllar perquè la gent no aparqui als existents.

12.- PRECS I DEMANES.
- El regidor del PI, Juan Puigserver explica que hi ha una caixa de distribució a
s’Empeltada de 400 volts que s’haura de tapar abans que passi alguna cosa, ja
que és la nostra responsabilitat. Hauríem de parlar amb la companyia elèctrica
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perill del canvi climàtic i en les reivindicacions concretes i generals que

per arreglar-ho. Ho vaig mirar amb na Gaby, la regidora d’Agrupació DEIA i
tenc constancia que l’aixeca quan cau.
El regidor del PI, Francisco J. Salas demana que l’ajuntament la selli i posi un
precinte municipal.
- El regidor del PI, Juan Puigserver explica que hi ha dues arquetes a Can
Fussimany a les que l’ajuntament va posar un ciment ràpid que està mig
asfaltat. Haurien d’estar destapades i a nivell, és el creuament de Son Canals i
Can Fussimany on es creuen dues línees d’alta tensió, és molt perillós. S’hauria
de mirar un arreglo provisional o algun definitiu com una carta a ENDESA.
El Batle contesta que s’aprofitarà per incloure aquest punt, ja que s’està
preparant uns escrits per uns cablejats que pengen.
- El regidor del PI, Juan Puigserver explica que a Son Canals, davora s’Era de
Can Fussimany hi ha una bateria de contadors d’aigua preparada, però que a
Gesba o els mateixos veinats han posat tubs i estan enlaire pendent d’arreglar.
Hauríem de pressionar a Gesba perquè ho facin, fa mig any que està així. Quan
es rompen a Can Fussimany es perden molts de litres, hi ha un excés de pressió
d’aigua pública i rebenta les bateries.
El Batle contesta que s’avisarà a Gesba perquè ho arreglin i sinó ho farem
nosaltres i els repercutirem el cost de les actuacions.

- El regidor del PI, Juan Puigserver explica que té una proposta d’estudi dels
camps magnètics del transformador de telefònica que hi ha a la vora de l’escola,
que a la llarga pot donar càncer i proposa posar-hi una gàbia de faraday.
El Batle demana si li pot passar el contacte, ja que es podria fer a tots els punts
d’emissió.
El regidor del PI, Juan Puigserver demana que segons l’informe que ens facin,
podríem demanar d’acord a l’eficiència energètica, una protecció dels camps
magnètics posant una gabia de faraday i obligar a les empreses a que ho facin.
- El regidor del PI, Juan Puigserver demana que es netegi el parc de l’escola
setmanalment.
El Batle diu que es farà.
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- El regidor del PI, Juan Puigserver explica que Protecció Civil té un
desfibrilador que esà romput, es pot demanar un nou o arreglar aquest?
El Batle contesta que va parlar amb el cap de protecció civil per fer un renting,
tot i que surti una mica més car per poder tenir-lo sempre en condicions a l’hora
d’utilitzar-lo. Ho faríem per tots els que tenim.

- El regidor del PI, Juan Puigserver explica que els arrambadors de fusta del
poble estan que cauen per falta de manteniment o podrits i demana que
s’arreglin.
- El regidor del PI, Juan Puigserver explica que a les passarel·les, a part de
taulons corcats, n’hi ha que no estan ben encaixats, que hi ha una zona a on es
mou la passarel·la i s’hauria de fer una revisió davant l’Hotel La Residencia i
principi de s’Empeltada. També hi ha un punt mort a on crec que hi falta llum i
per regulació ha d’estar il·luminat.
- El regidor del PI, Juan Puigserver demana que l’ajuntament tengui la flota
municipal de cotxes a un aparcament fixo.

Finalment, el batle aixeca la sessió a les 21:18 hores estenent la present acta del
contingut de la qual como a Secretària dono fe.
Vist-i-plau,
El Batle,
Lluís Enric Apesteguía Ripoll

La Secretària Accidental,
María Cristina Ramón Enseñat
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- El regidor del PI, Juan Puigserver explica que a manteniment falten hores de
feina i no es suplirà amb més personal, s’hauria de fer un estudi de totes les
mancances actuals i esternalitzar els serveis per posar-ho al dia i així només
s’hauria de mantenir.
El Batle explica que per part de l’equip de govern s’ha verificat que solucionant
problemes no ens posam al dia, hem parlat amb Estel Nou perquè hi ha un
solapament de feines.
El regidor del PI, Francisco J. Salas explica que es podrien fer clavegueres netes,
les passarel·les, els hidrants,…, que és una falta de lideratge que hi ha a
manteniment.
El Batle explica que es podria fer un pla de xoc i després de dedicar-nos al
manteniment.

