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ACTA DE SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DIA 28 DE
NOVEMBRE DE 2019.
A la Casa Consistorial de la Vila de Deià, a 28 de novembre de 2019,
essent les 18:00 hores, es reuneix l’Ajuntament en Ple a l’objecte de
celebrar sessió pública extraordinària 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, Sr.
Josep Salas Jiménez, Sra. Gabriele Mariane Poppelreuter, Sr.
Francisco Javier Salas Santos i Sr. Juan Puigserver Rullán, assistits
per la Secretària Accidental Sra. María Cristina Ramón Enseñat.
Declarada oberta la sessió, el Sr. Batle fa esment en que tots els
regidors, tant l'oposició com el consistori s'han posat d'acord en fer
les següents declaracions institucionals.

1. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONTRA LES VIOLÈNCIES
MASCLISTES.
El Batle dona compte de la declaració que es transcriu a continuació:
“DECLARACIÓ
MASCLISTES

INSTITUCIONAL

CONTRA

LES

VIOLÈNCIES

Declaració Institucional en motiu del 25 de novembre del 2019 “Per
una Mallorca Lliure de Violències Masclistes” Reaccionem!!
Des de l’any 1999 que l’ONU va declarar el
Internacional per l’eliminació de la violència
Moviment Feminista d’arreu del món i moltes
ressò d’aquesta data, alhora, que refermam el
la lluita contra la violència envers les dones.

25 de novembre Dia
contra les dones, el
institucions ens feim
nostre compromís en

Cada any, les dades de dones assassinades per violència masclista
són esgarrifoses, de la mateixa manera que ho són les dades de
dones que denuncien patir violència per part de les seves parelles o
ex parelles, les Illes Balears cada any som la comunitat autònoma
amb la taxa de denúncia més elevada. En dades de la Fiscalia
General de l’Estat, és preocupant també les dades de violència de

Codi Validació: 5LC7J4PGEW46X5G3NMDH9QXEP | Verificació: http://ajdeia.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 9

María Cristina Ramón Enseñat (2 de 2)
Secretaria Accidental
Data Signatura: 10/12/2019
HASH: dc8ebb08cea9a3730cdd6bef58c87ed3

Seguidament, es passa a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del
dia:

gènere en la població adolescent, com també són esgarrifoses les
dades d’agressions sexuals, és per això que des de tots els àmbits, i
sobretot des del municipalisme i des del Consell hem de treballar per
prevenir i eradicar la violència contra les dones, hem de treballar
per construir municipis lliures de violències masclistes.
La legislació internacional, estatal i autonòmica és extensa i defineix
clarament la violència envers les dones, com aquella que es fruit de
la discriminació de les dones pel fet de ser dones. Enguany es
celebra el 40 aniversari de la CEDAW (Convenció sobre l’eliminació
de totes les formes de discriminació de la violència envers les dones
de Nacions Unides) i el 2020 es celebra el 25 aniversari de la
Conferència Mundial sobre les Dones de Nacions Unides a Beijing.
En tots aquests anys s’ha avançat en drets de les dones arreu del
món, però no s’ha aconseguit eradicar la violència envers les dones,
és per això que ens cal incrementar els esforços, i capgirar els
elements culturals, econòmics i polítics que la sostenen.

Enguany la campanya que impulsa el Consell de Mallorca, ens
convida a Reaccionar davant les violències masclistes. Per això es
posa l’accent en saber detectar la violència i en no mirar cap a una
altra banda, per això convidam a tots els veïns i veïnes del nostre
poble, a totes les entitats, associacions, clubs esportius, etc. A
Reaccionar i fer front a les violències masclistes, a acompanyar a les
dones que pateixen violència i a aïllar els violents.
Per això Davant les violències Masclistes reaccionam i convidam a
tothom a reaccionar.
I per tot això refermam el nostre compromís:
1.- Ens comprometem a posar fi a totes les formes de discriminació
contra totes les dones i nines.
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En els objectius del desenvolupament sostenible de Nacions Unides
pel 2030, l’objectiu 5 accentua el compromís per acabar en totes les
formes de violència envers les dones i nines, tant en l’àmbit públic
com privat. El 2016 es va aprovar a les Illes Balears el pacte social
contra les violències masclistes i en el 2017 en el Congrés dels
Diputats es va aprovar el pacte d’Estat contra la Violència de
Gènere. Tant el Consell de Mallorca, com els municipis de Mallorca
estam compromesos amb la lluita per l’eradicació de les violències
masclistes i assumim els objectius i els reptes de Nacions Unides i
dels diferents pactes contra les violències masclistes.

2.- Ens comprometem a impulsar les mesures del pacte d’estat
contra les violències masclistes.
3.- Ens comprometem a treballar en el si de la Comissió Sectorial per
una Mallorca Lliure de Violències Masclistes, col·laborant amb els
altres ajuntaments i amb totes les institucions creant sinèrgies per
eradicar les violències envers els dones i nines.
4.- Ens comprometem a recolzar les associacions de de dones i al
moviment feminista, ja que són agents claus per una Mallorca Lliure
de Violències Masclistes.
5.- Ens comprometem a construir des de tots els àmbits un Deià i
una Mallorca Feminista i Lliure de Violències Masclistes.”

2. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LA PARTICIPACIÓ
DELS ENS LOCALS EN L'ASSIGNACIÓ DEL FONS DE
L'IMPOST DE TURISME SOSTENIBLE.
El Batle dona compte de la declaració que es transcriu a continuació:

Els articles 19 i 20 de la Llei 2/2016, de 30 de març, de l'Impost
sobre Estades Turístiques a les Illes Balears i de mesures d'impuls
del turisme sostenible estableixen el fons per afavorir el turisme
sostenible que es nodreix de la recaptació total de l'Impost sobre
Estades Turístiques a les Illes Balears, les finalitats a les quals es
poden dedicar aquests recursos econòmics i crea la Comissió
d'Impuls del Turisme Sostenible com a òrgan encarregat de proposar
els projectes que s'han d'executar amb càrrec al fons per afavorir el
turisme sostenible.
L'experiència acumulada els darrers anys de funcionament de
l'impost, de dotació del fons, de reunions de la Comissió i d'elecció
de projectes convida a repensar i introduir canvis en aquests
diversos mecanismes. Els ajuntaments han vist com, en diverses
convocatòries de presentació de projectes a ser finançats per aquest
fons, els seus projectes pràcticament eren exclosos. El Govern de les
Illes Balears ha trobat, en el fons, una forma per finançar la seva
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“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LA PARTICIPACIÓ DELS
ENS LOCALS EN L’ASSIGNACIÓ DELS FONS DE L’IMPOST DE
TURISME SOSTENIBLE

política d'inversions, desnaturalitzant el seu caràcter finalista i
adreçat a compensar les externalitats negatives associades al
turisme. Moltes de les entitats socials i econòmiques que participen
en la Comissió han aixecat la seva veu contrària a com s'elegeixen
els projectes i a què s'estan dedicant els recursos recaptats a través
de l'impost.
La introducció de criteris objectius a la normativa de l'Impost sobre
Estades Turístiques, determinant percentatges mínims de recaptació
que han de quedar a la zona turística que l'ha generada o que han
d'anar a projectes impulsats pels ajuntaments o determinant
percentatges mínims de recaptació que han d'anar a les finalitats
bàsiques de l'impost com ara la protecció, preservació,
modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari i marí,
serien una via per evitar les tensions i confrontacions que s'han anat
generant al voltant de l'elecció dels projectes a finançar per l'impost.
Per tot això
1.- Instam el Govern de les Illes Balears a impulsar, de forma
consensuada amb els consells insulars i la Federació d'Entitats
Locals de les Illes Balears, una modificació normativa relativa a
l'Impost de Turisme Sostenible a través de la qual es fixin criteris
objectius en l'elecció dels projectes finançats pel fons per afavorir el
turisme sostenible.

a) L'establiment d'un percentatge mínim dels recursos dedicats a
projectes presentats pels ajuntaments.
b) L'establiment d'un percentatge mínim de la recaptació generada a
cada zona turística serveixi per finançar projectes d'aquesta zona,
tenint en compte també les zones on els turistes exerceixen una
pressió malgrat no pernoctar-hi.
c) L'establiment d'un percentatge mínim dels recursos que aniran
dedicats a les finalitats fonamentals de l'impost com ara la protecció,
preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural,
agrari i marí.
3.- Instam el Govern de les Illes Balears a impulsar una modificació
normativa relativa a la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible que
garanteixi que perquè els projectes siguin aprovats es necessiti un
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2.- Instam Govern de les Illes Balears que, dins els criteris objectius
per a l'elecció dels projectes finançats pel fons per afavorir el
turisme sostenible que s'han d'introduir a la normativa de l'Impost
sobre Estades Turístiques, s'estudiï:

suport ample i una majoria qualificada, no essent suficient el vot dels
representants del Govern de les Illes Balears.”
3. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER A LA DEROGACIÓ DE
LA LLEI DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE
L'ADMINISTRACIÓ LOCAL.
El Batle dona compte de la declaració que es transcriu a continuació:
“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER A LA DEROGACIÓ DE LA LLEI
DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ
LOCAL
La Llei 27/2013, de 23 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local va suposar la reforma de la llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, de
manera que ha suposat un atac frontal a l’autonomia local i a la seva
capacitat de prestar serveis a la ciutadania. També a la consideració
que fins ara s’havia tingut del municipi com a govern polític,
convertint-lo en un mer gestor de decisions alienes. Els Ajuntaments
han estat les administracions públiques que han patit les polítiques
d’austeritat més agressives i insolidàries.

La coneguda com a Llei Montoro consagra una visió exclusivament
economicista de les funcions de l’Estat, i en especial de les Entitats
Locals, en citar l’estabilitat pressupostària com a principi rector que
ha de presidir les actuacions de totes les Administracions públiques
en comptes l’atenció en els ciutadans/es i la qualitat en la prestació
de serveis en el centre de la reforma. Paradoxalment, aquesta
mesura d’estalvi s’estableix damunt de l’Administració Local, l’única
que es manté sense dèficit públic i que a hores d’ara té, i només en
el cas de les Illes Balears, 500 milions d’euros segrestats als bancs -2
milions en el cas de Deià-.
El text és, a més, un atac a la Carta Europea de l’Autonomia Local.
La crisi econòmica i la seva superació planteja nous reptes per a les
entitats locals, reptes que, units a la necessària derogació de la Llei
per a la Reforma Local, obren un escenari que ha d’estar

Codi Validació: 5LC7J4PGEW46X5G3NMDH9QXEP | Verificació: http://ajdeia.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 9

La reforma plantejada va privar les entitats locals de les
competències en matèria de prestació dels serveis socials i de
promoció i reinserció social, així com en altres competències que
havien anat assumint per satisfer les demandes que la ciutadania els
plantejava: sanitat, consum, igualtat, polítiques d’ocupació, etc.

protagonitzat per les propostes, el diàleg i el consens polític per a
resoldre amb eficàcia els problemes que venen arrossegant les
entitats locals i que els seus primers afectats són els ciutadans i
ciutadanes.
El principal objectiu ha de ser aplicar el principi de subsidiarietat.
Les entitats locals són les administracions més properes a la
ciutadania. Per això reforçar el seu caràcter democràtic i millorar la
seva capacitat per a prestar serveis han de ser les prioritats.
Així, instam al govern de l’Estat i a les Corts espanyoles a:
1. Derogar la Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local, que tant maltracta i menysprea a les Entitats
Locals.
2. Que les Entitats Locals disposin dels estalvis disponibles per
poder realitzar inversions, prestació de serveis i contractació de
personal, en qualsevol de les competències municipals.
3. Derogar la regla de despesa a les entitats locals sanejades.

5.- Aprovar una Llei de Règim Local que reforci l’autonomia local,
que garanteixi un sistema de finançament estable i proporcional a
unes competències ben definides dels ens locals i aquelles que no
essent pròpies, previ conveni, puguin desenvolupar-se sense
comprometre l’estabilitat pressupostària amb garanties de control i
de transparència en la gestió pública. Recuperar, per tant,
l’autonomia local que proclama la Constitució i que les Entitats
Locals han perdut en els darrers anys.
6.- Impulsar, des del consens, una nova Llei de les Hisendes Locals
que doti d’estabilitat, rigor i recursos les competències assumides
per les entitats locals, de manera coordinada amb la de finançament
autonòmic, definint amb claredat la participació de les hisendes
locals en els Tributs de l’Estat (PIE) i en els de les Comunitats
Autònomes (PICAs).”
4. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA
30 D'OCTUBRE DE 2019
Es dona compte de l’esborrany de l’acta remesa de la Sessió
Ordinària de dia 30 d'octubre.
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4. Eliminar la taxa de reposició d’efectius en l’administració local i
que sigui lliure en cas d’estar sanejades.

Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat.
5. RESOLUCIONS DE BATLIA.
La Corporació es dóna per assabentada de les resolucions de Batlia.
El regidor del PI, el Sr. Francisco J. Salas demana que se li enviin les
resolucions per correu electrònic.

6. COMUNICATS DE BATLIA.
El Sr. Batle explica que quan varen entrar al consistori, als comptes
corrents hi havia a un 17.354,51 € i a l'altre 39.261,52 € i del
romanent de tresoreria, a un banc tenim 800.000 € i a l'altre
591.162,53 €.
Ara, del BBVA ens han comunicat que ens cobraran per tenir aquests
diners al banc i Bankia, de moment no ens cobraran perquè amb ell
tenim algunes assegurances. El Banc Central Europeu els cobra per
tenir aquests diners i per tant, no els interessa.
He parlat amb Mapfre que ens faran un interès, no té cap risc i ses
condicions són favorables.

En el ple ordinari de l’ajuntament de dia 5 de juliol de 2019 d'acord
amb l'article 38 c del ROF, és competència del ple el nomenament
dels representants de la corporació davant els òrgans col·legiats.
Es va nomenar com a representants de la Fundació Robert Graves a
la regidora d'Agrupació DEIA, la Sra. Maria Cristina López Martí i
com a suplent, el Batle Lluís Enric Apesteguia Ripoll.
Els estatuts de la Fundació Robert Graves estipulen que el
representant de l'Ajuntament de Deià és el batle.
Per tant, es proposa al ple, modificar l'acord de ple data 5 de juliol de
2019 i nomenar com a representant de l'ajuntament a la Fundació
Robert Graves el Batle Lluís Enric Apesteguia Ripoll i com a suplent
la regidora, la Sra. Maria Cristina López Martí.
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7. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ACORD DE PLE DE
DATA 5 DE JULIOL DE 2019 EN EL SENTIT DE NOMENAR EL
SR. BATLE COM A REPRESENTANT DE LA FUNDACIÓ
ROBERT GRAVES.

Sotmés a votació, per unanimitat, el ple acorda:
Primer.- Nomenar com a representant de l'ajuntament a la Fundació
Robert Graves el Batle Lluís Enric Apesteguia Ripoll i com a suplent
la regidora, la Sra. Maria Cristina López Martí.
Segon.- Notificar el nomenament a la Fundació Robert Graves.

8. PRECS I PREGUNTES
- El regidor del PI, Juan Puigserver demana quina empresa duu el
control de la depuradora i si un pic a la setmana podrien veure coses
de la depuradora.
El Sr. Batle li contesta que la depuradora és propietats del Govern.
Es va parlant amb Abaqua per saber els resultats de les analítiques,
olors, no hi ha problema per parlar amb ells. A més, creiem que la
nostra depuradora està arribant al límit de la seva capacitat i els ho
hem fet saber.
- El regidor del PI, Juan Puigserver demana quina subvenció dona
l'ajuntament a la Fundació Robert Graves.
El Sr. Batle li contesta 30.000 €

El Sr. Batle li contesta que és un patronat format per set
representants del Govern, un del Consell, un de l'ajuntament, un de
la família i uns adherits.
El director Guillem Graves va proposar crear una comissió executiva
per no haver de ser-hi tots, formada per la directora general del
Govern, el Batle de l'Ajuntament de Deià i ell, per tant, tenim certa
capacitat d'organització.
La Secretària de la Fundació és la Secretària de l'ajuntament.
El Consell, que no havia fet cap aportació, ara hi posarà 30.000 €, el
Govern feia una aportació de 40.000 € en forma de compra de
l'immoble, però enguany acaba i supòs que continuarà com aportació
econòmica.
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El regidor del PI, Juan Puigserver demana si la gestió de la Fundació
passa per una empresa externa encara.

-El regidor del PI, Francisco J. Salas demana si podrien tenir una
tauleta per grup.
El Sr. Batle li contesta que la poden comprar amb l'assignació
econòmica que tenen per grup.
Finalment, el batle aixeca la sessió a les 18:52 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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