
 
 
 
 

 
 
 
ACTA DE SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DIA 14 DE NOVEMBRE 
DE 2014. 
 
A la Casa Consistorial de la Vila de Deià, a 14 de novembre de 2014, essent les 
9:30 hores, es reuneix l’Ajuntament en Ple a l’objecte de celebrar sessió pública 
ordinària en primera convocatòria baix la Presidència de la Sra. Batlessa 
Magdalena López Vallespir, i l’assistència dels Srs. Regidors citats prèviament 
en forma, que es diran a continuació: Sr. Francisco Arbona Alba (P.P), Sr. Jaime 
Mariano Vives (P.P.), Sr. Javier Deyá Caamaño (P.P), Sr. LLuís Apesteguía 
Ripoll (Agrupació DEIA) i Sra. Francisca Deyá Ferriol (Agrupació DEIA), 
assistits per la Secretària- interventora de la Corporació: Sra. Margarita Marqués 
Moyá. 
 
Excusa la seva assistència la Sra. Cristina López Martí (Agrupació Deià). 
 
Declarada oberta la sessió es passa a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del 
dia: 
 
 

1- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DIA 5 DE SETEMBRE DE 2014. 

 
Es dona compte de l’acta remesa de la sessió del Ple ordinari de dia 5 de 
setembre. Es aprovada per unanimitat. 
 
El portaveu de la oposició, el Sr. Lluís Apesteguía, aprofita per fer públic el seu 
agraïment a l'equip de govern per haver ajornat el Ple a causa de la seva 
operació que li hagués impedit assistir si s'hagués realitzat la sessió el divendres 
passat. 
 
 

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



 
 
 
 

 
 
 
 

3- COMUNICATS DE BATLIA. 
 
La Sra. Batlessa informa que l'Associació Projecte Home ha demanat a 
l'Ajuntament una col·laboració d'un (1) euro per habitant i que després del seu 
estudi es proposa una aportació per part del municipi de mil (1.000) euros. 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat, pel que l'Ajuntament 
de Deià habilitarà una partida al pressupost municipal i destinarà la quantitat 
de mil (1.000) euros anuals a l'Associació Projecte Home. 
 
A continuació, la Batlessa informa de l'adjudicació del contracte d'obres per a la 
“Restitució de terrenys de Llucalcari” a l'empresa AMER E HIJOS S.A., que s'ha 
realitzat per un procediment obert, tramitat amb caràcter d'urgència. 
 
 

4- MODIFICACIÓ PUNTUAL 1/2014 NORMES SUBSIDIÀRIES DE 
DEIÀ. APARCAMENTS. 

 
                                                                                              
El portaveu de la oposició intervé per explicar que el seu partit votarà en contra 
perquè els preocupen les conseqüències que pugui tenir l'aprovació d'aquesta 
modificació, atès que suposarà un augment de locals comercials de 600 metres 
quadrats, la qual cosa representa una superfície enorme per a aquest municipi. I 
això, diu, incrementarà el problema de l'escassetat de pàrquing en el poble.  
 
La Batlessa respon que "ús comercial" no solament es refereix a comerços- 
tendes sinó també a bars, oficines...A més, ara s'està debatent i aprovant el canvi 
d'ús del sòl i la competència per a la concessió de les llicències correspondrà en 
tot cas a l'Ajuntament, que les atorgarà o denegarà en funció de si s'adapten o 
no a la legalitat. 
 
En primer lloc, a l'efecte de la seva exposició al públic, se sotmet a votació 
l'aprovació inicial dels dos Convenis Urbanístics que formen part de les Normes 
i estan inclosos en la seva documentació, que afecten a les parcel·les del carrer 
Porxo, nº 19 i a la parcel·la cadastral 99982-20 del Carrer Teix de Deià, la  



 
 
 
 

 
 
 
finalitat dels quals és la cessió de forma gratuïta a l'Ajuntament de les parcel·les 
qualificades com a aparcament públic. El resultat de la votació és el següent: 
 

- 4 vots a favor dels regidor del P.P. 
- 2 vots en contra dels regidors d´Agrupació Deià. 

 
Per tant, el Ple pren el següent ACORD: 
 

- Aprovar inicialment els Convenis Urbanístics que formen part de la 
modificació puntual 1/2014 de les Normes Subsidiàries de Deiá, 
l'aprovació definitiva dels quals queda supeditada a la d'aquestes 
normes. 

- Obrir un període d'exposició al públic mitjançant la seva inserció el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

 
En segon lloc, se sotmet a votació l'aprovació inicial de la modificació puntual 
1/2014 de les Normes Subsidiàries de Deià, sent el resultat el següent: 
 

- 4 vots a favor dels regidors del P.P. 
- 2 vots en contra dels regidors d´Agrupació Deià. 

 
Per tant, el Ple ACORDA: 
 

- Aprovar inicialment la Modificació Puntual 1/2014 de les Normes 
Subsidiàries de Deiá. 

- Obrir un període d'exposició al públic mitjançant la seva inserció el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

 
 
 

5- MOCIONS: 
 

- Moció presentada pel P.P. sobre “Declaració Institucional 25 de 
novembre dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les 
dones”. 

 



 
 
 
 

 
 
 
Es dóna lectura a la moció presentada pel P.P. sobre la declaració institucional 
del 25 de novembre com a dia internacional per a l'eliminació de la violència 
contra les dones, que es transcriu a continuació. 
 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 25 NOVEMBRE 2014 
DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA 
LES DONES 
 
Reunits en sessió plenària ordinària, la qual tingué lloc el dia 25 de novembre de l’any 
2014, hem aprovat la Declaració Institucional següent amb motiu del 25 de novembre, 
Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones. 
 
En la Conferència Mundial de Beijing, ja es va reconèixer la violència contra les dones 
com un obstacle per a la igualtat, el desenvolupament i la pau dels pobles, que impedeix 
que les dones gaudeixin dels drets humans i llibertats fonamentals. 
 
L’eradicació de les vulneracions dels drets humans i llibertats fonamentals és un mandat 
normatiu derivat dels tractats internacionals de les Nacions Unides i la Unió Europea, 
ratificats per el Govern d’Espanya, per tant ha de ser tractada amb màxima prioritat en 
les agendes de les diverses administracions públiques com a garants dels drets de les 
dones. 
 
Lluny del mite que en les generacions més joves, la desigualtat entre dones i homes i la 
violència contra les dones estan ja superades, la realitat ens mostra que la incidència de 
la violència de gènere en la població juvenil és preocupant. 
 
Les dades indiquen un augment de l’assetjament sexual per part dels al·lots en edat 
adolescent, una major violència en les relacions de festeig i una baixada en l’edat de la 
interposició de les denúncies. És imprescindible promoure polítiques i actuacions 
adreçades a la sensibilització social i a una educació en el valor de la igualtat, així com 
també, l’eradicació de la desigualtat estructural que encara avui persisteix en la nostra 
organització social. És molt clar: com més igualtat, menys violència. 
 
Reiteram, una vegada més, la nostra condemna ferma de qualsevol expressió de 
violència contra les dones i el nostre suport institucional i incondicional a les dones 
víctimes i als seus fills i filles. Cal recordar les 43 dones mortes assassinades enguany a  



 
 
 
 

 
 
 
Espanya i, especialment, les de les Illes Balears: Olha Yuriyiuna, Rosa Maria Martínez 
i Isabel Barceló. 
 
És per això que l’ajuntament de Deià manifesta el compromís com a administració 
pública de compartir la lluita contra la violència de gènere per mitjà de polítiques i 
actuacions públiques dirigides a promoure la igualtat entre dones i homes, com un valor 
social inqüestionable per a una societat que se sustenti sobre la defensa dels drets 
inalienables i irrenunciables per a la igualtat i la dignitat de totes les persones.  
 
En coherència amb aquest compromís, i des de la unitat de tota la corporació local, 
serveixi aquesta declaració institucional per fer palesa una responsabilitat compartida 
com a institució pública i com a poble a fi d’aconseguir una societat lliure de violència 
contra les dones.           
 
Sotmesa a votació, la moció és aprovada per unanimitat dels membres presents. 
 
 
- Moció presentada per Agrupació Deià sobre “La fumigació amb insecticida 
agressiu i no selectiu contra la processionària del pi”. 
 
El regidor d´Agrupació Deià Sr. Lluís Apesteguía intervé per expressar la seva 
voluntat de retirar aquesta moció atès que ja s'han acabat les campanyes de 
fumigació. 
 

MOCIÓ SOBRE LA FUMIGACIÓ AMB INSECTICIDA AGRESSIU I NO 
SELECTIU CONTRA LA PROCESSIONÀRIA DEL PI 
 
 
El Govern té previst dur a terme una campanya de fumigació amb un insecticida 
agressiu i poc selectiu en contra de la processionària del pi, durant les properes 
setmanes i fins a mitjans de novembre. 
 
En concret, els plans del Govern és fumigar les zones de pinar amb avioneta i helicòpter 
amb un insecticida anomenat DIMILIN Oleoso B, el principi actiu del qual, el 
diflubenzuron és un potent inhibidor del desenvolupament dels estadis de larva. Tot i  



 
 
 
 

 
 
 
que només estigui present a aquest producte amb una concentració del 1,5% i que el pla 
de fumigació evita les finques inscrites al CBPAE (+ 100 metres a la rodona) i les 
caseres registrades, creim que es corre un risc innecessari ja que existeixen alternatives 
viables com el Bacilus turingensis, prou efectiu i de vida activa de curta durada, que 
està permès en agricultura ecològica. A més, denúncies presentades els darrers dies 
mostren que no sempre s'ha guardat la distància amb els nuclis habitats, ni tan sols 
amb centres escolars. 
 
Posam en dubte la necessitat d'aplicar aquest insecticida no només per la seva 
persistència al medi ambient sinó també pel perill de deriva que suposa la seva fumigació 
aèria per als nostres cultius ecològics. Ademés, encara que el DIMILIN Oleoso B es 
descriu com a compatible amb les abelles, varis estudis científics (Adamson et al. 2005, 
Devillers i Pham-Delegue 2002, Tasei 2001, Thompson et al. 2005, Thompson et al. 
2007) demostren que dosis menors a les letals afecten a la vida de l'insecte (efectes 
damunt el rendiment de la colònia, mortalitat de les larves i ous, et.) i per tant poden 
tenir un efecte no menyspreable damunt les seves poblacions. 
 
Deià no està al llistat de pobles fumigats, però és absurd considerar-lo un ecosistema 
apart o aliè a aquestes fumigacions, quan pobles veïnats com Bunyola o Valldemossa sí 
les patiran. 
 
Del document de TRACSATEC destacam el següent: 

“9.ZONA DE TRATAMIENTO Y SUPERFICIE TRATADA 
 
La superficie total a tratar será de 27.028 ha, distribuidas de la siguiente manera: 

- MALLORCA 24.059 ha 
 
- MENORCA 2.969 ha 
 
La relación de municipios con superficie de pinar objeto de tratamiento aéreo dentro del 
presente proyecto es la siguiente: 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

- Mallorca: Alaró, Alcudia, Algaida, Andratx, Ariany, Artà, Binissalem, Bunyola, 
Calvià, Campos, Capdepera, Costitx, Esporles, Felanitx, Inca, Lloret de Vistalegre, 
Llubí, Llucmajor, Manacor, Mancor de la Vall, Mariade la Salut, Marratxí, Montuïri, 
Muro, Palma, Petra, Porreres, Sant Llorenç des Cardassar, Santa Eugenia, Santa 
Margalida, Santa Maria del Camí, Santanyí, Selva, Senselles, Ses Salines, Sineu, Son 
Servera y Valldemossa. 
 
- Menorca: Alaior, Ciutadella, Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Ferreries y Maó 
 
En los polígonos de tratamiento que se adjuntan, se han eliminado los núcleos de 
población, las colmenas de asentamientos apícolas, los cultivos agrícolas ecológicos y las 
masas de agua, estableciéndose una franja de seguridad o buffer de 100 m, tal y como 
marca el anejo VI del Real Decreto 1311/2012, de 14 de setiembre, por el que se establece 
el marco de actuación para conseguir el uso sostenible de los productos fitosanitarios”. 
 
Trobareu tota la informació sobre el pla al següent enllaç així com mapes de les zones a 
fumigar:   
 
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST149ZI177601&id=17760
1 
 
 Per tot això, proposam el següents: 
 

ACORDS: 

 1.- L'Ajuntament de Deià insta al Govern de les Illes Balears a no utilitzar insecticides 
agressius i no selectius contra la processionària del pi. 

2.- L'Ajuntament de Deià insta al Govern de les Illes Balears a utilitzar mitjans més 
racionals i selectius pel tractament de la processionària del pi. 
 
 
S´acorda per unanimitat la retirada d'aquesta moció. 
 



 
 
 
 

 
 
 
- Moció presentada per Agrupació Deià sobre “Declaració municipi 
antitaurí”. 
 
El Sr. Lluís dóna lectura a la moció que es transcriu a continuació: 
Atès que Deià és un poble sensible envers els animals i el tracte que han de rebre i que 
aquest tipus d’espectacle ens omple de vergonya i d’indignació, en tant que és 
manifestament contrari a la tendència evolutiva que estan demostrant la resta de països 
civilitzats del món.  
 Atès que és una voluntat manifesta d’aquest Consistori fomentar els valors del respecte 
a la natura i als éssers vius, la cura del medi ambient en totes les seves vessants, 
l’educació basada en el respecte, la convivència i representativitat en la societat, i que 
aquests espectacles no estan en consonància amb els esmentats valors i contribueixen a 
fomentar una educació contraria al respecte a la vida en totes les seves formes i 
expressions, fomentant la cosificació dels animals.  
 Atès que més de 92 municipis de l’Estat ja s’han declarat favorables als drets dels 
animals. I del reconeixement en considerar als animals com a organismes dotats de 
sensibilitat psíquica, a més de física. 
  
En virtut de l’exposat, ACORDAM: 
 
 Primer.- Declarar Deià municipi amic dels animals i respectuos amb els seus drets. 
 
Segon.- Que Deià esdevingui poble antitaurí, contrari a la pràctica de les curses de toros 
i a l’exercici de qualsevol tipus de violència envers els animals que els pugui causar 
estats d’ansietat, por, maltractament, patiment o qualsevol dany físic o psicològic. 
 
Tercer.- Manifestar la nostra voluntat que no es celebrin curses de toros ni altres 
espectacles on es produeixi la mort o s’infligeixi estrès psicofísic a un animal en cap 
plaça de toros de les Illes Balears, així com que aquests espais es converteixin en 
equipaments públics o tinguin altres finalitats, en consonància als acords d’aquesta 
moció. 
 
Quart.- Sol·licitar al Parlament de les Illes Balears la redacció d’una nova Llei 
autonòmica de Protecció Animal que reguli la protecció integral dels animals tant 
domèstics com salvatges i que prohibeixi la tauromàquia en totes les seves formes, així 
com qualsevol espectacle que produeixi patiment a un animal. 



 
 
 
 

 
 
Cinquè.- Fer arribar aquesta moció al Parlament de les Illes Balears, al Govern de les 
Illes Balears, al Consell de Mallorca, Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears i a 
les entitats que treballen pel benestar animal de les Illes Balears. 
  
 
La Batlessa assenyala que l'equip de govern ha pensat molt en aquesta moció i 
que han introduït petites variacions en els acords 2, 3 i 4, que es transcriuen a 
continuació, a l´efecte d'ampliar l'àmbit de protecció de la mateixa a tots els 
animals i no solament al toro: 
 
2- Que Deià esdevengui contrari a l´exercici a qualsevol tipus de violència 
envers els animals que els pugui causar estats d´ansietat, por maltractament, 
patiment o qualsevol dany físic o psicològic. 
 
3- Manisfestar la nostra voluntad de que no es celebrin espectacles en els quals 
es produeixi la mort o s'infligeixi estrès psicofísic a un animal. 
 
4- Sol·licitar al Parlament de les Illes Balears la redacció d´una nova Llei 
autonòmica de Protecció Animal que reculli la protecció integral dels animals 
tant domèstics com salvatges i que prohibeixi qualsevol espectacle que 
produeixi patiment a un animal. 
 
 
Sotmesa a votació, s´aprova per unanimitat amb les esmenes del PP. 
 
 
 
- Moció presentada per Agrupació Deià sobre “Suport en la lluita contra 
l´ebola”. 
 
 
El Sr. Lluís dóna lectura a la moció que es transcriu a continuació:  
 
L'epidèmia d'ebola de 2014 és el major brot epidèmic d'aquesta malaltia, originat el 
desembre de 2013 a Guinea i extès posteriorment a Libèria, Serra Leona, Nigèria, el 
Senegal, els Estatuts Units, Espanya i Malí. Cap el 10 d'octubre de 2014, segons 
l'Organització Mundial de la Salut (OMS), s'havien registrat 8.400 infeccions i 4.033  



 
 
 
 

 
 
 
morts a tot el món per mor d'aquest brot, la majoria d'ells als països de l'Àfrica 
Occidental; segons les autoritats mèdiques, si no es controla prest aquest brot, el 
número d'afectats podria créixer de forma aritmètica, poguent arribant als 10.000 nous 
casos setmanals el novembre. 
 
Diverses organitzacions, entre elles els Centres per al Control i Prevenció de Malalties, 
la Comissió Europea i la Comunitat Econòmica dels Estats d'Àfrica Occidental, han 
donat fons per ajudar a contrarestar la seva propagació. Aquest brot és el més greu dels 
registrats, tant pel que fa a malalts com a difunts, amb una taxa de mortalitat de prop 
del 70%. Segons el Comité d'Emergències convocat per l'OMS, s'han complit les 
condicions per a declarar una emergència de salut pública d'importància internacional. 
 
Per tot això proposam els següents 
 
ACORDS 
  
1.- L'Ajuntament de Deià vol explicitar el seu suport i agraïment a les entitats i 
persones que treballen en la cooperació per al desenvolupament, de forma molt especial 
als que estan lluitant contra la crisi de l'ebola a l'Àfrica Occidental. 
  
2.- L'Ajuntament de Deià habilitarà una partida de 6.000€ que transferirà a Metges del 
Món i Creu Roja, a parts iguals, per a ajudar-los en la lluita contra l'ebola a l'Àfrica 
Occidental. 
 
3.- L'Ajuntament de Deià demana que els governs del món treballin per a acabar amb la 
pobresa i l'expoli d'Àfrica, raó final de l'epidèmia d'ebola i de tants altres mals que 
sofreix aquest continent. 
  
 
 
El portaveu de la oposició explica que consideren que la quantitat que destina 
l'Ajuntament de Deià és molt baixa i que representa un percentatge molt petit 
del pressupost. Per això proposen destinar una partida de 6.000 euros. 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
La Batlessa respon que Creu Roja ja rep d'aquest Ajuntament una aportació 
anual de 3.900 euros, per la qual cosa l'equip de govern proposa destinar una 
partida de 3.000 euros directament a “Metges del Món”. 
 
Per tant, proposen l'aprovació de la moció amb aquesta modificació a l'apartat 
segon, que passaria a dir:  
 
2- L'Ajuntament de Deià habilitarà una partida de 3.000€ que transferirà a 
Metges del Món. 
 
 
Se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat amb l'esmena del P.P. 
 
 
6- PRECS I DEMANES. 
 
El Sr. Lluís dóna lectura als següents precs i preguntes: 
 
1- El passat 6 d'octubre vàrem registrar aquestes preguntes sobre el 
subministrament d'aigua a l'estiu i encara no n'hem obtingut resposta: 
- Quants camions-cisterna d'aigua potable s'han duit aquest estiu per emplenar 
els dipòsits municipals? 

- Quants de kilolitres s'han duit? 

- Quin cost ha tengut per a l'Ajuntament o per a l'empresa concessionària? 

- Quines empreses han subministrat l'aigua? 

 

La Batlessa diu que estan a l'espera que GESBA els faci arribar la informació, i 
que la remetran per escrit quan la tenguin. 
 
2- A can Bailon han posat una barrera dins el torrent. L'Ajuntament n'és 
conscient? És legal? 
  
La Batlessa diu que no ho sabien, però que evidentment és un fet il·legal. 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
3- Al camí dels Ribassos hi ha una reixa protectora (un tram que va posar 
Protecció Civil i un altre a petició nostra), però després del botador de son 
Bauçà hi ha un bocí també perillós, tant per la timba com per la irregularitat del 
camí. Creim que s'hi hauria de posar remei. 
  
La Batlessa explica que no s'ha fet perquè aquest tros és privat, però que ara que 
s'està elaborant el pressupost municipal per 2015 es destinarà una partida per al 
seu manteniment. Per tant, ho tendran en compte i prendran les mesures 
adients. 
 
4- El botador del camí dels Ribassos, abans d'arribar a son Bauçà des del Clot, 
està rompuda. S'hauria d'arreglar, i millor si es fa en forma d'escala i no en 
vertical. 
 
La Batlessa diu que ho tendran en compte i prendran les mesures adients. 
 
5- El camí de sa Cala a son Bujosa és difícil de trobar per la quantitat de mates 
que el tapen. S'haurien de retallar. 
 
La Batlessa diu que ho tendran en compte i prendran les mesures adients. 
 
6- L'any passat vàrem aprovar una moció en contra de les fumigacions, i en un 
dels acords demanàvem al Consell que no fumigàs les carreteres del nostre 
terme municipal, però tot i així ho va fer; enguany se li ha recordat? 
 
La Batlessa explica que el Consell ha decidit no fumigar cap carretera, ni a Deià 
ni enlloc de Mallorca. 
 
7- Fins quan es mantendrà a la senyora Ventura Muntaner com a càrrec de 
confiança? 
 
La Batlessa diu que s'acabarà amb aquesta situació, però que encara no tenen 
data fixa. 
 
8- Saben de què són les obres que s'estan fent a la nova casa de sa Pedrissa, 
davant sa Marineta? 



 
 
 
 

 
  
 
 
La Batlessa respon que és una casa agrícola, i que té tots els permisos. 
 
9- Hem rebut queixes d'obres que comencen abans de les 8:00 del matí. Quina és 
la normativa de renous a l'hivern respecte l'horari? 
  
La Batlessa explica que l´horari és de 8:00 a 18:00 hores i si cap veí detecta que 
es fa renou en un altre horari ho ha de comunicar a l'Ajuntament. 
 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, i sent les 11:00 hores, per la Sra. 
Batlessa es declara finalitzada la sessió estenent la present acta, del contingut de 
la qual como a Secretaria dono fe. 
 
Vist-i-Plau,         
La Batlessa,                                                            La Secretària, 
Magdalena López Vallespir                              Margarita Marqués Moyá 
 
 
 
 


