ACTA DE SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DIA 4 DE MAIG DE 2018.
A la Casa Consistorial de la Vila de Deià, a 4 de maig de 2018, essent les 9:30
hores, es reuneix l’Ajuntament en Ple a l’objecte de celebrar sessió pública
ordinària en primera convocatòria baix la Presidència de la Sra. Batlessa
Magdalena López Vallespir, i l’assistència dels Srs. Regidors citats prèviament
en forma, que es diran a continuació: Sr. Francisco Arbona Alba (Junts x Deià),
Sra. Margarita Ripoll Deyá (Junts x Deià), Sr. Lluís Apesteguía Ripoll
(Agrupació DEIA), la Sra. Cristina López Martí (Agrupació Deià) i la Sra. Blanca
Lobo Jaume (Agrupació DEIA), assistits per la Secretària-interventora
Accidental de la Corporació: Sra. María Cristina Ramón Enseñat.
El Sr. Jaime Mariano Vives, regidor de Junts x Deià excusa la seva assistència.
Declarada oberta la sessió es passa a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del
dia:
1- APROVACIÓ ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE 9 DE MARÇ DE 2018.
Es dona compte de l’esborrany de l’acta remesa de la sessió ordinària de 9 de
març de 2018.
Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat.

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

3.- COMUNICATS DE BATLIA.
La Batlessa explica que el pregoner de les festes de Sant Joan de 2018 serà el Sr.
Miquel Jaume Romaguera, més conegut al poble com en Miquel Secretari. Ja se
li ha notificat i està molt content de fer-ho.
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4.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
1/2018 PER MITJÀ DE BAIXES DE CRÈDITS DE DESPESES D’ALTRES
APLICACIONS
PRESSUPOSTÀRIES
NO
COMPROMESES
CORRESPONENT A LA CONSIGNACIÓ DE L’APLICACIÓ DE LA
DESPESA PEL SERVEI D’EDUCADOR DE CARRER, PER IMPORT DE
7.765,58
€.
La Batlessa recorda que com ja se va explicar a la comissió informativa, es tracta
d’un canvi de consignació de partida. Dita contractació s’havia de fer a través
de la Mancomunitat de Tramuntana, peró degut a una sèrie de circumstàncies
s’ha hagut de fer directe.
El regidor de l’oposició, Lluís Apesteguía demana quantes hores surten així.
La Batlessa explica que les mateixes que estaven previstes, 10 hores setmanals i
passa a donar compte de l’expedient:
Vist l'expedient elaborat pels serveis municipals, i trobant conforme als
objectius del mateix, es proposa l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment la proposta de concessió de CRÈDITS
EXTRAORDINARIS en la forma següent:
Quantitat utilitzada per mitjà de baixa d’una aplicación pressupostària del
Pressupost vigente i no comprometa SET MIL SET-CENTS SEIXANTA-CINC
ERUOS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (7.765,58 €).
SEGON.- El crèdit extraordinari que s’acorda és el següent:
Aplicació
presssupostària DESCRIPCIÓ
326/22799
Servei educador de carrer
Total

Consig.
Inicial
0,00
0,00

Modificació
7.765,58
7.765,58

Consig.
Definitiva
7.765,58
7.765,58

TERCER.- Referent a l'estat de despeses o crèdits inicials del Pressupost de
despeses, pel que es refereix a l’aplicació pressupostària que ha Sofert
minoració, quedarà d’aquesta manera:
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Aplicació
Consig.
Consig.
presssupostària DESCRIPCIÓ
Inicial Modificació Definitiva
920/4660
A altres ens que agrupin municipis 13.100
- 7.765,58
5.334,42
Total
13.100
- 7.765,58
5.334,42

QUART.- Sotmetre aquest expedient de modificació de crèdits a informació
pública pel termini de QUINZE DIES HÀBILS previ anunci en el B.O.I.B., i en el
Tauler d'Anuncis d'aquesta Casa Consistorial, i un cop transcorregut el termini,
cas de no presentar-se cap reclamació contra el mateix, es considerarà aprovat
definitivament. Tot això de conformitat al que preveuen els articles 169-1, i 1772 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Sotmes a votació, queda aprovat per unanimitat dels assistents, tres regidors de
Junts x Deià i tres regidors d´Agrupació DEIA.
Per tant, el Ple per tres vots a favor de l'equip de govern i tres vots a favor de
l'oposició ACORDA:
PRIMER.- Aprovar inicialment la proposta de concessió de CRÈDITS
EXTRAORDINARIS en la forma següent:
Quantitat utilitzada per mitjà de baixa d’una aplicación pressupostària del
Pressupost vigente i no comprometa SET MIL SET-CENTS SEIXANTA-CINC
ERUOS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (7.765,58 €).
SEGON.- El crèdit extraordinari que s’acorda és el següent:
Aplicació
presssupostària DESCRIPCIÓ
326/22799
Servei educador de carrer
Total

Consig.
Inicial
0,00
0,00

Modificació
7.765,58
7.765,58

Consig.
Definitiva
7.765,58
7.765,58

TERCER.- Referent a l'estat de despeses o crèdits inicials del Pressupost de
despeses, pel que es refereix a l’aplicació pressupostària que ha Sofert
minoració, quedarà d’aquesta manera:
Aplicació
Consig.
Consig.
presssupostària DESCRIPCIÓ
Inicial Modificació Definitiva
920/4660
A altres ens que agrupin municipis 13.100
- 7.765,58
5.334,42
Total
13.100
- 7.765,58
5.334,42
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QUART.- Sotmetre aquest expedient de modificació de crèdits a informació
pública pel termini de QUINZE DIES HÀBILS previ anunci en el B.O.I.B., i en el
Tauler d'Anuncis d'aquesta Casa Consistorial, i un cop transcorregut el termini,
cas de no presentar-se cap reclamació contra el mateix, es considerarà aprovat
definitivament. Tot això de conformitat al que preveuen els articles 169-1, i 1772 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

5.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE
L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN EL SENTIT
D’AFEGIR A L’APARTAT D’EXEMPCIONS I BONIFICACIONS A
L’ARTICLE 3ER, APARTAT D) “ES CONSIDERARAN PERSONES AMB
MINUSVALIDESA LES QUE TINGUIN AQUESTA CONDICIÓ LEGAL EN
GRAU IGUAL O SUPERIOR AL 33%” I APLICAR UNA BONIFICACIÓ PER
A VEHICLES ELÈCTRICS.
La Batlessa recorda que tal i com es va parlar a la comissió informativa només
es fan dues modificacions a l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica i proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Afegir a l’article tercer, apartat d) “es consideraran persones amb
minusvalidesa les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al
33 %”
SEGON: Aplicar una bonificació per a vehicles elèctrics.
El regidor de l’oposició, Lluís Apesteguía explica que han mirat altres
ordenances i la majoria distingeixen entres vehicles elèctrics i híbrids, a més
d’explicar els percentatges que apliquen.
La Batlessa proposa bonificar els vehicles híbrids un 50 % i els vehicles 100%
elèctrics una bonificació d’un 75 %.
El text passaria a ser el següent:
“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA
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FONAMENT LEGAL I FET IMPOSABLE
Article 1er
1. De conformitat amb el que es disposa en els articles 60-2 i 93 i següents de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes locals, s'estableix l'IMPOST
SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA, que gravarà els vehicles d'aquesta
naturalesa, aptes per circular per les vies públiques, qualssevol que sigui la seva classe i
categoria.
2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagués estat matriculat en els
registres públics corresponents i mentre no hagi causat baixa en els mateixos. A l'efecte
d'aquest impost també es consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals
i matrícula turística.
3. No estan subjectes a aquest impost els vehicles que havent estat donats de baixa en els
registres per antiguitat del seu model, poden ser autoritzats per circular
excepcionalment en ocasió d'exhibicions, certàmens o carreres limitades als d'aquesta
naturalesa.
SUBJECTE PASSIU
Article 2on
Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les Entitats al
fet que es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, al nom de la qual consti el
vehicle en el permís de circulació.
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Article 3er
1. Estaran exempts de l'impost:
a) Els vehicles oficials de l'Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la
defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, Agents diplomàtics
i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels
respectius països, externament identificats i a condició de reciprocitat en la seva extensió
i grau.
Així mateix, els vehicles dels Organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i
dels seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.
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c) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l'assistència sanitària, que
pertanyin a la Creu Vermella.
d) Els cotxes d'invàlids o els adaptats per a la seva conducció per disminuïts físics,
sempre que no superin els 12 cavalls fiscals i pertanyin a persones invàlides o
disminuïdes físicament. Es consideraran persones amb minusvalidesa les que tinguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 %
i) Els autobusos urbans adscrits al servei de transport públic en règim de concessió
administrativa atorgada pel municipi de la imposició.
f) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïda de la Cartilla d'Inspecció
Agrícola.
g) Els vehicles històrics, o aquells que tinguin una antiguitat mínima de vint-i-cinc
anys explicats a partir de la data de la seva fabricació gaudissin d'una bonificació del
1000 per 1000 en la quota de l'impost. Cas de no conèixer-se aquesta data es prendrà
com tal la de la seva primera matriculació o, en defecte d'això, la data en què el
corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.
h) Els vehicles híbrids tendran un 50 % de bonificació en l’impost i els vehicles 100%
elèctrics tendran una bonificació d’un 75 %.
2. Per poder gaudir de les exempcions al fet que es refereixen les lletres d) i f) de
l'apartat 1 del present article els interessats hauran d'instar la seva concessió indicant
les característiques del vehicle, la seva matrícula i causa del benefici. Declarada aquesta
per l'Administració municipal s'expedirà un document que acrediti la seva concessió.
BASES I QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 4rt
L'impost s'exigirà conformement al següent quadre de tarifes:
A) TURISMES
De menys de 8 cavalls fiscals
De 8 a 12 cavalls fiscals
De més de 12 fins a 16 cavalls fiscals
De més de 16 cavalls fiscals

17’67 €
47’71 €
100’72 €
125’46 €

B) AUTOBUSOS
De menys de 21 places
De 21 places a 50 places
De més de 50 places

116’62 €
166’10 €
207’62 €
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C) CAMIONS
De menys d'1.000 kg de càrrega útil
D'1.000 a 2.999 kg de càrrega útil
De més de 2.999 kg a 9.999 kg de càrrega útil
De més de 9.999 kg de càrrega útil

59’19 €
116’62 €
166’10 €
207’62 €

D) TRACTORS
De menys de 16 cavalls fiscals
De 16 a 25 cavalls fiscals
De més de 25 cavalls

24’74 €
38’87 €
116’62 €

I) REMOLCS I SEMIREMOLCS
De menys d'1.000 kg de càrrega útil
D'1.000 a 2.999 kg de càrrega útil
De més de 2.999 kg de càrrega útil

24’74 €
38’87 €
116’62 €

F) MOTOCICLETES/CICLOMOTORS
Ciclomotors 49’9 c. c.
Motocicletes fins a 125 c. c.
Motocicletes de més de 125 c. c. fins a 250 c. c.
Motocicletes de més de 250 c. c. fins a 500 c. c.
Motocicletes de més de 500 c. c. fins a 1.000 c. c.
Motocicletes de més d'1.000 c. c.

6’18 €
6’18 €
10’60 €
21’20 €
42’41 €
84’81 €

PERÍODE IMPOSITIU I ESDEVINC
Article 5º
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte en el cas de primera
adquisició dels vehicles. En aquest cas el període impositiu començarà el dia en què es
produeixi aquesta adquisició.
2. L'impost es reporta el primer dia del període impositiu.
3. L'import de la quota de l'impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos
de primera adquisició o baixa del vehicle.
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RÈGIMS DE DECLARACIÓ I D'INGRÉS
Article 6º
La gestió, liquidació, inspecció i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via
de gestió tributària correspon a l'Ajuntament del domicili que consti en el permís de
circulació del vehicle.
Article 7º
1. Els qui sol·licitin davant la Prefectura provincial de trànsit la matriculació, la
certificació d'aptitud per circular o la baixa definitiva d'un vehicle, hauran d'acreditar,
prèviament, el pagament de l'impost.
2. A la mateixa obligació estaran subjectes els titulars dels vehicles quan comuniquin a
la Prefectura provincial de trànsit la reforma dels mateixos, sempre que alteri la seva
classificació a l'efecte d'aquest impost, així com també en els casos de transferència i de
canvi de domicili que consti en el permís de circulació del vehicle.
3. Les Prefectures provincials de trànsit no tramitaran els expedients de baixa o
transferència de vehicles si no s'acredita prèviament el pagament de l'impost.
Article 8º
El pagament de l'impost haurà de realitzar-se dins del primer trimestre de cada exercici
per als vehicles que ja estiguessin matriculats o declarats aptes per a la circulació. En
cas de nova matriculació o de modificació el vehicle que alteri la seva classificació a
efectes tributaris, el termini del pagament de l'impost o de la liquidació complementària
serà de trenta dies a partir del següent al de la matriculació o rectificació.
Article 9º
1. Anualment es formarà un Padró en el qual figuraran els contribuents afectats i les
quotes respectives que es liquidin per aplicació de la present Ordenança, el qual serà
exposat al públic per quinze dies a l'efecte de reclamacions preu anuncio en el Butlletí
Oficial de la Província i edictes en la forma acostumada en la localitat.
2. Transcorregut el termini d'exposició al públic, l'ajuntament resoldrà sobre les
reclamacions presentades i aprovarà definitivament el Padró que servirà de base per als
documents cobradors corresponents.
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Article 10º
Les quotes liquidades i no satisfetes en el període voluntari, es faran efectives per la via
de constrenyiment, conformement a les normes del Reglament General de Recaptació.
PARTIDES FALLIDES
Article 11º
Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que no hagin
pogut fer-se efectives pel procediments de constrenyiment, para la declaració del qual es
formalitzarà l'oportú expedient d'acord amb el previngut en el vigent Reglament
General de Recaptació.
INFRACCIONS I SANCIONIS
Article 12º
En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que a
les mateixes corresponguin en cada cas, s'estarà al que es disposa en els articles 77 i
següents de la Llei General Tributària, conforme s'ordena en l'article 12 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Els qui a la data de començament d'aplicació de l'Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica gaudeixin de qualsevol classe de benefici fiscal en l'Impost citat en primer lloc
fins avui de la seva extinció i, si no tinguessin terme de gaudi, fins al 31 de desembre de
1992, inclusivament.
VIGÈNCIA
La present Ordenança, regirà a partir de l'exercici de 1990 i successius, fins que
s'acordi la seva modificació o derogació.
APROVACIÓ
La present modificació de l'Ordenança que va ser aprovada inicialment per
l'Ajuntament Ple en sessió de data tres de març de 2000, entrarà en vigor el dia de la
seva publicació en el BOIB.”
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Sotmes a votació, queda aprovat per unanimitat dels assistents, tres regidors de
Junts x Deià i tres regidors d´Agrupació DEIA.
Per tant, el Ple per tres vots a favor de l'equip de govern i tres vots a favor de
l'oposició ACORDA:
PRIMER- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora
de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
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- Notificar aquesta modificació a l’Agència Tributària de les Illes
Balears.

6.- MODIFICACIÓ DE LA TAXA PER ENTRADES DE VEHICLES
MITJANÇANT LES VORAVIES I LES RESERVES DE VIA PUBLICA PER
APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE
QUALSEVOL TIPUS EN EL SENTIT D’ACTUALITZAR-LA.
La Batlessa recorda que tal i com es va parlar a la comissió informativa, a Deià
no tenim normativa per a guals, però darrerament ens han sorgit casos i
proposa que a l’article 7. Tarifes, es reguli la taxa a raó de 50 euros per metre
lineal:
El regidor de l’oposició Lluís Apesteguía, proposa que a l’article 2. Fet
imposable llevar la frase “reserves de via public per aparcament exclusiu,
parada de vehicles” i a l’article 7. Tarifes, proposa que com a punt primer
deixar l’enunciat de la següent manera “Per entrada de vehicles” i eliminar la
resta de l’enunciat i llevar el punt segon.
El text passaria a ser el següent:
“TAXA PER ENTRADES DE VEHICLES MITJANTÇANT LES VORAVIES I LES
RESERVES DE VIA PÚBLICA PER APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA
DE MERCADERIES DE QUALSEVOL TIPUS.
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Article 1er.- CONCEPTE
De conformitat amb el previst a l’article 20.4 de la Llei39/1998 de 28 de desembre
Reguladora de les Hisendes Locals, i en harmonia amb el disposat a la Llei 25/1998, de
13 de juliol de Taxes Locals i Prestacions Patrimonials de caràcter Públic, aquest
Ajuntament de Deia procedeix a transformar el Preu Públic per Ocupació de terrenys
d’ús públic local per entrades de vehicles a traves de les voravies i reserves de via
pública per aparcament ,carrega i descarrega de mercaderies de qualsevol tipus, en Taxa
del mateix nom la qual es regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual
s’ajusten al que disposa l’article 58 de l’esmentada Llei 39/1988.
Article 2on.- FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa, la utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic local mitjançant l’entrada de vehicles a través de les voravies i càrrega
i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
Article 3er.- SUBJECTE PASSIU
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què
es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que disfrutin, utilitzin o aprofitin
especialment el domini públic local en benefici particular, en qualsevol dels supòsits
prevists en la present ordenança.
Article 4rt.- RESPONSABLES
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les
persones físiques i jurídiques a que es refereix els articles 38 i 39 de la Llei General
Tributària.
2.- Són responsables subsidiaris els Administradors de les Societats, els Síndics,
Interventors o liquidadors de fallides, concursos, Societats i Entitats en general, en els
supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària.
Article 5è.- EXEMPCIONS SUBJECTIVES
Gaudiran d’exempcions subjectives aquells contribuents que hagin estat declarats
pobres per precepte legal i els inscrits en el Padró de beneficència coma a pobres.
Article 6è.- QUOTA TRIBUTÀRIA
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada prenent com a
referència el valor que tendrà en el mercat la utilitat derivada de l’esmentada utilització
o aprofitament si els bens afectats no fossin de domini públic.
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Article 7è.- TARIFES
La tarifa de la taxa serà la següent:
Per cada pas a l’interior d’una finca o solar que serveixi per a entrada de qualsevol
vehicle 50 € per metre a l’any.
Article 8è.- BONIFICACIONS DE LA QUOTA
No se concedirà bonificació alguna de l’import de la quota tributària assenyalada a la
tarifa de la taxa.
Article 9è.- MERITACIÓ
Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir:
a) Quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial.
b) Quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, que no se realitzarà
o tramitarà sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.
c) Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei o l’activitat
administrativa no es presti o desenvolupi, es procedirà a la devolució de l’import
corresponent.
Article 10è.- DECLARACIÓ D’INGRÉS
Es formarà un padró de les persones subjectes al pagament de la taxa, el qual aprovat
inicialment per l’ajuntament, s’anunciarà al públic per quinze dies en el BOIB, a efectes
de reclamacions.
El període impositiu coincideix amb l’any natural, i la taxa es merita el primer dia de
període impositor.
L’import de la taxa es prorratejarà per trimestres naturals en els casos d’inici o
cessament en la utilització privativa o l’aprofitament especial.
Les altes que es produeixen sortiran efectes des del trimestre següent a aquell en què es
duguin a terme Per part de l’administració es procedirà a notificar als subjectes passius
la liquidació corresponent a l’alta en el padró amb expressió de:
a) Els elements essencials de la liquidació.
b) Els mitjans d’impugnació que puguin ser exercits, amb indicació dels terminis i
organismes en que hauran de ser interposats.
c) Lloc, termini i forma en que ha de ser satisfet el deute tributari.
d) Les baixes hauran de ser formulades pels subjectes passius i una vegada comprovades
per l’administració, produiran l’eliminació respectiva del padró amb efectes a partir del
trimestre següent a aquells en que haguessin estat presentades.
e) Les quotes corresponents a aquesta taxa seran objecte de rebut únic qualsevol que
sigui el seu import, és a dir, de pagament anual.
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f) Les quotes liquidades i no satisfetes dins el període voluntari seran exigides per la via
d’apremi, d’acord amb el que estableix el RGR.
Article 11è. OBLIGACIÓ DE PAGAMENT
a) Tractant-se de concessions de nous aprofitament de la via pública, en el moment de
sol·licitar la corresponent llicència.
b) Tractant-se de concessions d’aprofitament ja autoritzats i prorrogats el dia primer de
cada un dels períodes naturals de temps assenyalats a les tarifes.
El pagament de la taxa es realitzarà:
a) Tractant-se de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe a la recaptació
municipal, sempre abans de retirar la corresponent llicència.
Aquest ingrés tendrà caràcter de dipòsit previ, de conformitat amb el que disposa
l’article 47.1 de la Llei 39/1988, quedant elevat a definitiu en concedir-se la llicència
corresponent.
b) Tractant-se de concessions d’aprofitament ja autoritzats i prorrogats, una vegada
incloses en els padrons d’aquesta taxa, per anys naturals en els oficines de recaptació.
Article 12è. INFRACCIONS I SANCIONS
En tot el relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions que a
les mateixes corresponguin en cada cas, s’estarà al que disposen els articles 77 i
següents de la Llei General Tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el BOCAIB i
començarà a aplicar-se a partir del dia primer de gener de 1999, quedant en vigor dins a
la seva modificació o derogació expressa.”
Sotmès a votació, queda aprovat per unanimitat dels assistents, tres regidors de
Junts x Deià i tres regidors d´Agrupació DEIA.
Per tant, el Ple per tres vots a favor de l'equip de govern i tres vots a favor de
l'oposició ACORDA:
PRIMER- Aprovar inicialment la modificació de la taxa per entrades de
vehicles mitjançant les voravies i les reserves de via pública per aparcament,
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus.
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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 definitivamente.

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER
REGULAR LA PROMOCIÓ, VENDA I CONSUM DE BEGUDES
ALCOHÒLIQUES.
La Batlessa explica que fruit del treball de les diferents comissions dels plans
municipals sobre drogues i amb l’objectiu d’unificar els criteris i la normativa
dels municipis de Mallorca sobre aquest tema, després de diverses
modificacions a partir de les propostes fetes pels municipis, el treball conjunt
amb FELIB, Conselleria de Salut i Conselleria d’Interior, i la revisió per part dels
jurídics del servei de Cooperació Local i del d’Activitats Classificades del
Consell de Mallorca, ens envien el text definitiu que es transcriu a continuació:
“ORDENANÇA DE MESURES PER REGULAR LA PROMOCIÓ, VENDA I
CONSUM DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El consum abusiu de l’alcohol és, segons l’OMS (Organització Mundial de la Salut), un
greu problema de salut pública, està directament relacionat amb el desenvolupament de
moltes malalties. En els països desenvolupats, s’estima que el consum abusiu d’alcohol
és el tercer factor de risc per a la salut, és per això que les institucions treballen per
unificar esforços en la promoció de la salut comunitària i en estratègies per promoure
actituds saludables i regular la comercialització de productes que poden afectar la salut
de les persones i en particular la dels infants i joves.
Segons les dades de les darreres enquestes (ESTUDES 2014) de la població de les Illes
Balears, l’edat mitjana d’inici al consum d’alcohol és de 13’8 anys, la prevalença de
consum de begudes alcohòliques entre els estudiants d’ensenyament secundari de 14 a
18 anys, alguna vegada en la vida és de 78’8 %, pel que fa a la prevalença en els darrers
30 dies el percentatge se situa en 68’8 %.
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Des de fa un temps, s’estan generalitzant pautes de consum on predomina el consum
intensiu, sobretot durant els caps de setmana i a les festes. Dins aquest patró de
consum, el de més de cinc copes en períodes breus de temps (“bingedrinking”) segons les
dades de l’estudi un 26’3 % dels joves practiquen aquesta modalitat de consum. Aquest
“consum”, s’associa també a un major ús de drogues il·legals (policonsum).
Cal destacar especialment el que s’ha popularitzat amb el nom de “botellón”, tant pel
que suposa una conducta de risc en un ampli sector de joves, com per l’impacte
mediambiental que produeix. La prevalença, respecte a aquesta activitat a les Illes
Balears els darrers 30 dies, és del 18’9 % .
Les reunions massives de joves en places, parcs públics, amb l’alcohol ‘com a
vehiculitzador’, constitueixen en si mateixes un fenomen de moda. Entre els factors que
contribueixen a aquesta situació hi ha la facilitat que troben els menors per aconseguir
begudes alcohòliques i la baixa percepció que el seu consum, fins i tot abusiu, comporti
risc per al consumidor o el seu entorn.
Pel que fa a l’accessibilitat a l’alcohol, les dades de l’enquesta assenyalen que els
establiments on majoritàriament han comprat o han aconseguit l’alcohol, en els darrers
30 dies, són els bars un 26’9 % i els supermercats amb un 23’6 %, en el cas que l’hagin
comprat ells mateixos, essent menors d’edats, (14 a 17 anys) arriba fins a un 80 % en
els bars i a un 60 % en els supermercats.
La situació es caracteritza, per tant, per un elevat consum de begudes alcohòliques, amb
tendència a fer un consum molt concentrat en un temps curt i que afecta totes les edats,
però de manera més preocupant als joves, que comencen a edats molt primerenques. A
més cal afegir l’existència d’una percepció de risc reduïda per part de la població, la qual
cosa afavoreix un increment progressiu del consum i sovint ocasiona problemes diversos
en l’àmbit de la llar, la convivència veïnal i a l’augment del risc d’accidents.
La Constitució espanyola dins dels principis rectors de la política social i econòmica
conté els principis i directrius que inspiren l’acció administrativa art. 43.2 amb relació a
la protecció de la salut a través de mesures preventives i de les prestacions i serveis
necessaris.
L'Ajuntament, com a òrgan d'administració i govern del municipi, exerceix la seva
activitat per a garantir i fomentar els drets individuals i col·lectius dels veïns,
reconeguts per la Constitució i les lleis, així com fer respectar i complir els deures i
obligacions, legítimament establerts, en benefici de l'interès general.
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Per a complir aquesta missió, té la potestat de dictar ordenances per tal de vetllar per la
convivència, protegir la salut pública, racionalitzar l’ús dels espais públics municipals i
garantir l’aprofitament, per part de tots els ciutadans i ciutadanes, de les vies i els espais
públics, perquè les activitats d’un sector de la ciutadania no suposin un perjudici greu
per a la tranquil·litat i el descans dels altres.
Amb les finalitats esmentades als apartats anteriors, aquesta ordenança regula una sèrie
de mesures, encaminades específicament a fomentar i promoure la convivència i el
civisme a l’espai públic, identifica quins són els béns jurídics tutelats, preveu quines són
les normes de conducta en cada cas, sanciona les que poden pertorbar, lesionar o
deteriorar tant la mateixa convivència ciutadana com els béns que es troben a l’espai
públic, que li han de servir de suport i tipifica, si escau, mesures específiques
d’intervenció.
En aquest marc constitucional i dins de les competències atribuïdes per la legislació
vigent als ajuntaments, es dicta la present ordenança, que prioritza la política
preventiva en relació a infants i joves, introdueix mesures per regular els mecanismes de
control, així com les prohibicions i limitacions de les activitats promocionals,
publicitàries, de subministrament, venda i consum d’aquestes substàncies. També
pretén dotar d’un marc estratègic amb capacitat de detectar i intervenir amb els
adolescents i joves consumidors d’alcohol amb l’objectiu de reduir els riscos i danys
secundaris al consum i/o reduir al mínim el consum, així com de prevenir el consum als
menors d’edat amb la finalitat de permetre el desenvolupament íntegre de la persona.
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte i finalitat de l’ordenança
La present ordenança té com a objecte el desenvolupament de les normes que regulen les
limitacions a la publicitat, venda, i consum de begudes alcohòliques, en l’àmbit de les
competències que corresponen a l’ajuntament de Deià, d’acord amb la legislació estatal i
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Es també finalitat d’aquesta ordenança,
fomentar l’educació per la salut i la prevenció del consum abusiu d’alcohol i altres
drogues, especialment en el cas dels menors.
Article 2. Fonaments legals
1.
Aquesta ordenança s’ha elaborat d’acord amb les competències establertes a:
- l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, i l’article 29 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears;
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-

2.

la Llei orgànica 3/1986, de 14 d’abril de mesures especials en matèria de salut
pública, i la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat;
la Llei 34/1988, d’11 de novembre general de publicitat.;
el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis
complementàries;
la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici
d’activitats a les Illes Balears;
la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears.

La potestat de tipificar infraccions i sancions que, amb la finalitat d’ordenar les
relacions de convivència ciutadana, s’estableix en els articles 139 i següents de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i a l’article 32.3 de la
Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana.

Per a la correcta aplicació de l’ordenança, s’ha de tenir en compte la Llei
39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Tot això sense perjudici del que puguin disposar les lleis autonòmiques, que en el seu
dia es dictin, sobre promoció, venda i consum de begudes alcohòliques.
3.

Article 3. Àmbit d’aplicació
1.
Àmbit d’aplicació objectiva:
a)
Aquesta ordenança s’aplica a tot el terme municipal de Deià.
b)
Particularment, l’ordenança és d’aplicació en tots els espais i edificis públics, en
els espais destinats a l’ús o al servei públic de titularitat municipal, i també a
construccions, instal·lacions, mobiliari urbà i la resta de béns i elements de
domini públic municipal que hi estan situats a dins.
c)
Així mateix, l’ordenança s’aplica en aquells altres espais, construccions,
instal·lacions, vehicles o elements que estiguin destinats a un ús o a un servei
públic de titularitat diferent a la municipal. Quan pertoqui, l’ajuntament ha
d’impulsar la subscripció de convenis específics amb els titulars de tals espais,
construccions, instal·lacions, vehicles o elements a fi de dotar de la cobertura
jurídica necessària a la intervenció municipal.
d) L’ordenança s’aplica també en espais, construccions, instal·lacions i béns de
titularitat privada quan s’hi duen a terme les conductes o activitats regulades en
aquesta ordenança: establiments comercials hostalers i no hostalers, establiments
d'activitats d'espectacles i d'activitats recreatives.

17

2.
a)

b)

c)

Àmbit d’aplicació subjectiva
Aquesta ordenança s’aplica a totes les persones que es troben al municipi de
Deià, sigui quina sigui la seva concreta situació jurídica administrativa.
També és aplicable a les conductes realitzades pels menors d’edat, en els termes i
amb les conseqüències que es preveuen en aquesta ordenança i en la resta de
l’ordenament jurídic. En els supòsits en què estigui previst expressament, els
pares, tutors, o guardadors, també poden ser considerats responsables de les
infraccions comeses pels menors quan concorri, per part d’aquells, dol, culpa o
negligència, inclosa la simple inobservança.
També és aplicable a les persones que tinguin responsabilitat en les conductes
sancionades en la present ordenança i segons els termes que s’hi estableixen.

Article 4. Competència municipal
1.
Constitueix competència de l’Administració municipal:
a) La conservació i la tutela dels béns municipals.
b) La regulació de les condicions de seguretat en les activitats organitzades en
espais públics i en els locals de concurrència pública, que inclou la vigilància
dels espais públics i la protecció de persones i béns, en coordinació amb els cossos
i les forces de seguretat de l’Estat d’acord amb el que estableix la Llei orgànica
2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.
c) És obligació de l’Ajuntament de Deià, elaborar un pla de control i prevenció del
consum abusiu de l’alcohol i altres substàncies emmarcat en el Pla municipal
d’actuacions sobre drogodependències i conductes addictives, que ha d’esser
revisat cada any per una comissió de seguiment i ha d’incorporar els següents
objectius:
Aprovar un pla de mitjans personals i materials per a l’aplicació efectiva
de la present Ordenança.
Promoure i impulsar programes per a fomentar el civisme i la convivència
ciutadana adreçats a diferents col·lectius.
Elaborar un pla socioeducatiu amb l’objectiu de prevenir l’abús de
l’alcohol i altres drogues i els efectes negatius que provoca.
Realitzar regularment campanyes informatives i publicitàries sobre els
efectes nocius del consum abusiu de begudes alcohòliques i altres drogues
Promoure programes d’oci alternatiu per als joves.
Potenciar i promoure l’ús del transport públic.
Promoure i impulsar programes i campanyes específiques en el sector del
comerç i l’hoteleria.
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Impulsar una major implicació i intervenció dels professionals sanitaris a
l’hora de reduir els problemes relacionats amb el consum de l’alcohol i altres
drogues.
Facilitar les eines necessàries a les APIMA per a intensificar la formació
d’educació per a la salut, per tal de procurar una major implicació de la
família en la formació integral dels menors.
Crear i promoure equips de mediació per a l’educació en salut i la
intervenció en resolució de conflictes in situ.
Elaborar un protocol per a la intervenció concreta en menors d’edat.
Les mesures de protecció de competència municipal previstes en aquesta
ordenança s’entenen sense perjudici dels drets, les facultats i els deures que
corresponen a les persones titulars dels béns afectats i de les competències d’altres
administracions públiques i dels jutjats i tribunals de justícia regulades per les lleis.
L’aplicació de les mesures establertes en aquesta ordenança té com a objectiu
principal la preservació de la salut, el restabliment de l’ordre cívic, la reprensió de
les conductes antisocials i la reparació dels danys causats.
-

2.

3.

TÍTOL II. MESURES PREVENTIVES
Article 5. Mesures d’informació, orientació i educació
1.
Administració municipal facilita als residents al terme municipal, mitjançant els
serveis de benestar social, joventut, cultura, esports, policia i altres del municipi,
assessorament i orientació sobre la prevenció del consum abusiu d’alcohol i, si és el
cas, del tractament de les situacions d’addicció i dels problemes derivats del consum
de begudes alcohòliques.
Amb tal fi ha de promoure i impulsar campanyes informatives que conscienciïn dels
efectes del consum abusiu d’alcohol a fi de modificar hàbits i actituds en relació al
seu consum. Aquests campanyes divulgatives s’ha de dirigir al conjunt de la
població i visitants, emfatitzant els aspectes positius de la no ingestió abusiva
d’alcohol.
2.
S’ha de dispensar una protecció especial en aquest camp als infants i joves, i
població general. Per a tal fi, els serveis municipals de manera coordinada amb els
serveis de les altres administracions:
- Han de promoure accions en l’àmbit de la informació, formació, educació per a
l’oci, etc., que tendeixin a aconseguir els indicats fins preventius en aquest
col·lectiu, en col·laboració amb els centres escolars, culturals, esportius i totes
aquelles institucions que disposin d’infraestructures destinades a un públic
compost principalment per menors de 18 anys.
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Han de promoure actuacions de sensibilització, educatives i formatives que
potencien entre els infants i els joves, i la població en general, el valor de la salut
en l’àmbit individual i social.
- L'Ajuntament ha de promoure de manera especial les actuacions dirigides a
infants i joves per part dels professionals de la pròpia administració: policia local
(en especial, policia tutor), educadora o educador, professional de la psicologia i
de treball social dels serveis socials municipals.
L’ajuntament ha de dotar-se dels dispositius i mitjans necessaris d’intervenció
sobre les conductes desenvolupades pels joves menors de divuit anys relacionades
amb el consum d’alcohol en la via pública.
En el camp de l’associacionisme ha de promoure, amb la mateixa finalitat, les
associacions i entitats que treballin en drogodependències i els ha de facilitar la
participació i integració en els programes de prevenció que es duen a terme en el
municipi.
-

3.

4.

Article 6. Participació ciutadana
En l’àmbit de les seves competències l’ajuntament de Deià ha d’adoptar les mesures
adequades de foment de la participació social i el suport a les institucions sense ànim de
lucre que col·laboren amb el municipi en l’execució dels programes de prevenció que
contribueixen a la consecució dels objectius d’aquesta ordenança.
Les accions informatives i educatives, i quantes altres mesures adopti en aquest camp
l’ajuntament, s’han de dirigir a famílies, mediadors socials, sector d’hoteleria i oci, etc.,
a fi d’afavorir la seva col·laboració en el compliment del fi pretès.

TÍTOL III. MESURES D’INTERVENCIÓ
Article 7. Títol habilitant
1. La venda i el subministrament de begudes alcohòliques només es pot fer en els
establiments que disposin del corresponent títol habilitant en matèria d’activitats
que contempli la venda i, si és el cas, el consum de begudes alcohòliques.
2. No es permet la venda ni el subministrament de begudes alcohòliques en la via
pública, excepte terrasses, vetlladors, o en dies de fira o festes patronals o similars
autoritzats a l’efecte.
Article 8. Prohibició de mostradors a la via pública
Es prohibeix, sota la responsabilitat dels titulars dels establiments:
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a)

b)

c)

La venda o subministrament de begudes alcohòliques en els establiments
d’hostaleria i establiments comercials, per ser consumides en l’exterior o en la
via pública, excepte en els serveis de terrasses o altres instal·lacions amb la
deguda autorització municipal.
L’existència de mostradors, finestres o buits que facin possible el despatx de
begudes alcohòliques a persones situades en la via pública.
La venda d’alcohol en descampats, platges, berenadors, sense la sol·licitud i
obtenció prèvia de la corresponent autorització municipal.

Article 9. Festes Populars
1.
Les activitats relacionades amb la venda i consum d’alcohol en la via pública en
dies de festa patronal o festes populars, així com qualsevol altre data que es
determini per resolució de Batlia, han de comptar amb la corresponent autorització.
La seva concessió o denegació s’ha d’ajustar a la seva normativa específica, així com
als requisits i condicions establerts en la present ordenança, i de manera específica,
han d’observar les següents obligacions:
a)
Els titulars han de justificar haver participat en un curs sobre la dispensació
responsable de begudes alcohòliques, i han d’assegurar que durant tot el temps
que tinguin obert al públic sempre hi haurà un mínim de la meitat del personal
amb aquesta formació.
b)
No servir begudes alcohòliques a menors d’edat.
c)
Oferir aigua a un preu més assequible que qualsevol altre tipus de consumició.
2.
Per raons de seguretat, en aquells espectacles multitudinaris com a concerts o
altres esdeveniments similars que se celebrin amb autorització municipal que
incloguin la possibilitat de dispensar begudes i altres consumicions, aquestes s’han
de servir en envasos de plàstic, i no es permet en cap cas vidre, llaunes o similars.
3.
Els titulars de la concessió de la instal·lació d’un bar o una altra activitat
classificada similar, com ara una concessió temporal durant les festes, han de
col·locar en lloc visible al públic que tenen llicència d’activitat per a subministrar i/o
consumir begudes alcohòliques, així com el cartell de prohibició de venta a menors de
18 anys.
Article 10. De l’actuació inspectora
1. La policia municipal i els serveis tècnics municipals competents, conforme a les
disposicions vigents en la matèria, estan facultades per investigar, inspeccionar,
reconèixer i controlar tot tipus de locals i instal·lacions a efectes de verificar el
compliment pels seus titulars de les limitacions i prohibicions establertes en la
present ordenança.
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2.

3.

Quan s’apreciï algun fet que s’estimi pugui constituir infracció als preceptes de la
present ordenança, s’ha d’estendre el corresponent part de denúncia o acta si és
procedent, o s’han de consignar les dades personals del presumpte infractor i els fets
o circumstàncies que puguin servir de base per a la incoació del corresponent
procediment sancionador.
Els titulars, gerents, encarregats o responsables de l’activitat sotmesa a control
municipal estan obligats a prestar l’ajuda i col·laboració necessària per a la
realització de la labor inspectora referida a la comprovació del compliment dels
preceptes d’aquesta ordenança. És una infracció i incorre en infracció d’aquesta qui
per mitjà d’oposició activa o per simple omissió entorpeixi, dificulti o impedeixi el
desenvolupament de l’esmentada labor.

TÍTOL IV. PROHIBICIONS I LIMITACIONS A LA PUBLICITAT, VENDA I
CONSUM DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES
A. Mesures quant a la publicitat i promoció de les begudes alcohòliques
Article 11. Amb caràcter general
1.
Tots aquells establiments que subministrin i venguin begudes alcohòliques han
de tenir fixat un cartell senyalitzador amb el següent text ‘Prohibida la venda de
qualsevol tipus de begudes alcohòliques a menors de 18 anys’.
2.
En establiments amb mostrador, el cartell s’ha de situar darrere d’aquest, en lloc
perfectament visible, a raó d’un cartell per cada mostrador.
3.
En la resta d’establiments les senyalitzacions s’han de col·locar en un lloc
visible, a raó d’un cartell per cada mostrador.
4.
En els establiments d’autoservei, la venda de begudes alcohòliques s’ha de
realitzar en una secció concreta, amb rètols anunciadors de la prohibició de venda a
menors.
5.
Està prohibida la venda, distribució, subministrament des d’automòbils,
caravanes, carrets o parades, tant a títol onerós com gratuït, excepte a les festes, fires
i festes patronals quan estigui degudament autoritzat amb anterioritat. En els casos
d'autorització per les festes, també és obligatori col·locar l’esmentat cartell
senyalitzador.
Article 12. De les limitacions a la publicitat
La promoció i publicitat, tant directa com indirecta, de begudes alcohòliques, ha de
respectar les limitacions i prohibicions establertes en la Llei 34/1988 general de
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publicitat, RDL 1/2007 de 16 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei
General per a la defensa de consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, i en les
respectives normatives de prevenció, assistència i integració social de les persones amb
problemes derivats de l’abús de drogues.
Sense perjudici del que estableixen les normes anteriors, la publicitat, tant directa com
indirecta, de begudes alcohòliques ha d’observar, en tot cas, les següents limitacions.
a) Queda prohibida qualsevol campanya, sigui com a activitat publicitària o no
publicitària, dirigida a menors de divuit anys que indueixi directament o indirecta
al consum de begudes alcohòliques.
b) En cap cas poden utilitzar-se veus o imatges de menors de divuit anys, o de joves
que puguin suscitar dubtes sobre la seva majoria d’edat, per ser utilitzats com a
suports publicitaris de begudes alcohòliques.
c) No ha d’associar-se el consum d’alcohol a una millora del rendiment físic i psíquic, a
la conducció de vehicles o al maneig d’armes, ni fer la impressió que aquest consum
contribueix a l’èxit social o sexual. Tampoc pot associar-se aquest consum a
pràctiques educatives, sanitàries o esportives.
Article 13. De les prohibicions
1. Es prohibeix expressament la publicitat directa o indirecta de begudes alcohòliques
en:
• Locals i instal·lacions destinats predominantment a joves menors de 18 anys.
• Centres i dependències de l’Administració municipal, i en especial centres d’acció
social i centres culturals.
• En l’interior i exterior dels mitjans de transport públic.
• Els vehicles del servei de taxi amb llicència municipal.
• En els centres docents, tant els dedicats a ensenyances no reglades com a
qualsevol tipus d’ensenyança.
• Instal·lacions mòbils.
• Mobiliari urbà municipal.
• Empreses de transport públic.
• Llocs on està prohibida la seva venda i consum.
2. Es prohibeix qualsevol publicitat dirigida a menors de devuit anys.
3. En els periòdics, revistes i la resta de publicacions, així com qualsevol mitjà de
registre i reproducció gràfica o sonora dirigides a menors de divuit anys està
prohibit tot tipus de publicitat directa o indirecta de begudes alcohòliques.
Article 14. Promoció de begudes alcohòliques
1.
La promoció de begudes alcohòliques en fires, certàmens, exposicions i activitats
similars, s’ha de situar en espais diferenciats quan tinguin lloc dins d’altres
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2.

3.

4.

5.

6.

manifestacions públiques. En aquestes activitats no està permès l’oferiment, ni la
degustació gratuïta a menors de 18 anys.
No es poden distribuir a menors invitacions, cartells o objectes (bolígrafs,
camisetes, etc.) al·lusius a begudes alcohòliques.
Està prohibida la promoció de begudes alcohòliques per mitjà de la distribució
d’informació per bústies, correu, telèfon o xarxes informàtiques, llevat que aquesta
vagi dirigida nominalment a majors de divuit anys.
Queda prohibida la promoció de begudes alcohòliques en els establiments i locals
de venda o subministrament que suposin una incitació directa a un major consum,
mitjançant ofertes promocionals, premis, sorteigs, concursos, festes o rebaixes dels
preus estipulats segons tarifes autoritzades.
No es poden utilitzar les begudes alcohòliques com a premi o incentiu en la
promoció d’articles, béns, serveis o activitats de cap classe si hi poden participar
menors.
L’Administració municipal no pot utilitzar com a suports informatius o
publicitaris objectes relacionats amb el consum de begudes alcohòliques.

B. Mesures quant al subministrament, venda i consum de begudes alcohòliques
Article 15. Prohibicions de caràcter general
1.
No es permet la venda, subministrament o distribució de begudes alcohòliques
amb caràcter ambulant, durant l’horari diürn i nocturn que determini la corporació
local.
2.
No es permet la venda ni el consum de begudes alcohòliques en:
• Centres sanitaris, sociosanitaris, socials i culturals.
• Establiments destinats al despatx de pa i llet, xurreries, així com tots els que no
tinguin autorització expressa.
•
Recintes amb caràcter esportiu-recreatiu, llevat que siguin en llocs especialment
habilitats per a això.
• Els centres d’assistència a menors.
• Centres educatius d’ensenyança primària, secundària i especial, i centres
destinats a l’ensenyament esportius o culturals per a menors.
• Centres i dependències de l’Administració, excepte en els llocs expressament
habilitats a aquest efecte.
• Locals de treball de les empreses de transports públics.
• Queda prohibida la venda de begudes alcohòliques en quioscos, parades de gelats,
botigues d’articles diversos i qualsevol altra d’instal·lació permanent, ocasional o
de temporada en la via pública.

24

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Queda prohibit el subministrament de begudes alcohòliques a través de
màquines automàtiques, llevat que es troben en l’interior d’establiments tancats i a
la vista d’una persona encarregada que es compleixin les condicions anteriors, i sota
la directa responsabilitat del titular de l’activitat.
En els establiments en règim d’autoservei l’exhibició de begudes alcohòliques
s’ha de realitzar en una secció concreta amb cartells anunciadors de la prohibició de
la seva venda a menors. Es responsabilitza de la dita venda de begudes alcohòliques a
menors el titular de l’establiment, o terceres persones majors d’edat que, a fi d’eludir
el control dels responsables dels comerços, adquireixin personalment les begudes
alcohòliques i posteriorment les facilitin als menors.
No es permet la venda, subministrament i consum de begudes alcohòliques en els
establiments que no tinguin el títol habilitant corresponent.
En els establiments autoritzats per a la venda i consum de begudes alcohòliques,
com ara bars, cafeteries, clubs nocturns, etc., està prohibit treure tassons, botelles de
vidre, de plàstic, o qualsevol altre recipient dels establiments fora del local, excepte a
la pròpia terrassa. Es pot establir una excepció durant les festes, quan s'autoritzi
expressament i, en aquest casos, per raons de seguretat només es poden treure
tassons de plàstic o de cartró. De d’incompliment d’aquesta prohibició en són
responsables tant els autors com els titulars dels establiments, per la qual cosa, han
d’adoptar les mesures corresponents, a fi d’evitar-ho.
Els establiments comercials no hostalers no poden vendre begudes alcohòliques
de cap classe entre les 24:00 hores i les 8:00 hores de l’endemà, amb independència
del règim d’obertura que els sigui d’aplicació.
Els establiments d’activitats permanents d’espectacles públics, activitats
recreatives i establiments públics, a partir de l’hora de tancament que els sigui
aplicable segons la normativa vigent, han de
a) Deixar de servir begudes i altres serveis.
b) Aturar la música.
c) Impedir l’entrada d’usuaris.
d) Deixar d’executar qualsevol espectacle, joc o similar.
e) Encendre la il·luminació per facilitar la sortida.

Article 16. Protecció dels menors
1.
No es poden vendre ni subministrar begudes alcohòliques ni tabac, ni tampoc
permetre’n el consum a menors de 18 anys, tant en els llocs d’expedició, com en els
de consum.
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2.

3.

4.

5.

En tots els establiments públics on es vengui o faciliti de qualsevol manera o
forma begudes alcohòliques, s’ha d’informar amb caràcter obligatori que està
prohibida la seva adquisició i consum pels menors de divuit anys, així com la venda,
subministrament o dispensació als menors. Aquesta informació s’ha de realitzar per
mitjà d’anuncis o cartells de caràcter permanent, fixats en forma visible en el mateix
punt d’expedició.
En tots els establiments comercials s’han d’adoptar mesures especials de control
per evitar la venda de begudes alcohòliques a menors de divuit anys.
Està prohibit que els menors de 18 anys puguin vendre o dispensar begudes
alcohòliques.
L’autoritat, en compliment del seu paper d’agent de prevenció i amb l’objectiu de
protecció dels menors, pot confiscar les begudes alcohòliques que portin les persones
menors d’edat quan pugui preveure que és per al seu consum.

Article 17. Accés de menors i acreditació de l’edat
1. L’accés de menors a establiments es regeix pel que disposa la normativa estatal i
autonòmica.
2. Als efectes establerts en els articles precedents, els titulars, encarregats, empleats o
responsables dels establiments poden sol·licitar dels seus clients, respecte a la
Constitució i a la resta de l’ordenament jurídic, els documents acreditatius de la
seva edat quan aquesta li ofereixi dubtes raonables.
Article 18. Del consum de begudes alcohòliques
1.
Està prohibida la venda automàtica de begudes alcohòliques a menors de devuit
anys,. El titular de l’establiment és el responsable del compliment d’aquesta
prescripció.
2.
Està prohibida, sota responsabilitat del titular, gerent, responsable o
representant legal de l’activitat, que els consumidors treguin begudes alcohòliques
de l’establiment a la via pública.
3.
No es pot subministrar ni consumir begudes alcohòliques en centres de treball
dependents de l’ajuntament, excepte en les dependències habilitades per a això.
4.
En les recepcions i actes socials organitzats per l’ajuntament en què s’ofereixi
alguna beguda alcohòlica, sempre han d’oferir-se begudes alternatives.
L'Ajuntament, en aquests casos, ha de vigilar el compliment de l'article 14 de la
present ordenança de no fer promoció de begudes alcohòliques.
Article 19. Del consum de begudes alcohòliques en la via i espais públics
1.
Està prohibit el consum de begudes alcohòliques en la via i espais públics quan
pertorbi greument la tranquil·litat ciutadana.
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2.

3.

4.

A aquests efectes, es considera que es produeix aquest pertorbació quan es doni
algun dels següents supòsits:
a)
Quan, per la morfologia o la naturalesa del lloc públic, el consum es faci de
forma massiva per grups de ciutadans o convidi a l'aglomeració d'aquests.
b)
Quan es produeixin situacions denigrants per a les persones vianants o altres
persones usuàries dels espais públics.
c)
Quan, com a resultat de l'acció del consum, es deteriori la tranquil·litat de
l'entorn o provoqui situacions d'insalubritat o de convivència amb els veïns i les
veïnes.
d)
Quan en els llocs en què es consumeix es caracteritzi per l'afluència d’infants o
adolescents i persones d’edat.
e)
Quan s’utilitzin envasos de vidre en espais on pugin causar un perill com és a
zones de jocs i parcs infantils, o altres zones on els vidres puguin causar danys o
posar en perill a les persones.
La prohibició a la qual es refereixen aquests apartats anteriors resta sense efecte
en els supòsits que el consum de begudes alcohòliques tingui lloc en establiments i
altres espais reservats expressament per aquesta finalitat, com terrasses i vetlladors,
i quan l’esmentat consum compti amb l’oportuna autorització municipal, com a les
festes populars i patronals, concerts o altres esdeveniments similars amb
autorització municipal.
Les persones que organitzin qualsevol acte públic de naturalesa cultural, lúdica,
festiva, esportiva o de qualsevol altre índole estan obligades a vetllar perquè no es

produeixin durant l’acte les conductes descrites en els apartats 1 i 2 d’aquest article. Si
amb motiu de qualsevol d’aquests actes es realitzen les conductes esmentades, les
persones responsables de l’organització ho ha de comunicar immediatament a la Policia
Local.

TÍTOL V. DE LES INFRACCIONS I LES SANCIONS
Art 20. Infraccions
Sense perjudici de les responsabilitats d'altra índole que se'n puguin derivar,
constitueixen infraccions administratives les accions o omissions tipificades en aquesta
ordenança.
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Art 21. Responsabilitat
1.
La responsabilitat administrativa per les infraccions tipificades en aquesta
ordenança és de la persona física o jurídica que faci les accions o omissions que s'hi
tipifiquen. En les infraccions que fan referència a activitat comercial o empresa, se'n
presumeix que les han fet els titulars de l'empresa o activitat comercial de què es
tracti.
2.
Quan se declari autor dels fets una persona menor de devuit anys no
emancipada o una persona amb la capacitat modificada judicialment, han de
respondre solidàriament amb ella dels danys i perjudicis ocasionats els seus pares i/o
tutors.
3. D'acord amb el que estableix la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de
l'infant totes les mesures en aquest cas sancionadores de les autoritats municipals
que puguin afectar els menors han d'atendre principalment a l'interès superior
d'aquests. S'ha de garantir el dret de l'infant i de l'adolescent a ser escoltat en tots
aquells assumptes que li afectin i a que les seves opinions es tinguin en compte.
4.
En el cas de les infraccions lleus referides al consum en la via pública, es preveu
la suspensió de la sanció si la persona infractora se sotmet a una intervenció
educativa o, en cas de necessitat, terapèutica.
5.
En tot cas, qualsevol denúncia, incoació d'un expedient sancionador o eventual
imposició d'una sanció a un menor serà notificada als seus pares o tutors.
6.
En cas que, una vegada practicades les diligències d'investigació oportunes
dirigides a individualitzar la persona o les persones infractores, no sigui possible
determinar el grau de participació dels diversos subjectes que hagin intervingut en
la comissió de la infracció, la responsabilitat serà solidària.
Art.22. Tipificació de les infraccions i sancions
Les infraccions se classifiquen en lleus, greus i molt greus.
Les infraccions lleus són:
• No disposar, en el lloc on es desenvolupa l'activitat, de la documentació
preceptiva (infracció art. 7)
• La venta i subministrament de begudes alcohòliques per mostradors a la via
pública (art. 8)
• Dispensar begudes en envasos de vidre, llaunes o similars (infracció article 9.2).
• L’incompliment del que estableix l’article 11 sobre senyalització i espais
diferenciats per a les begudes alcohòliques en els llocs de venda.
• L’incompliment del que estableixen els articles 12, 13 i 14 sobre limitacions i
prohibicions de la publicitat i la promoció de begudes alcohòliques.
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•

Consum de begudes alcohòliques en la via pública, quan pertorbi greument la
tranquil·litat ciutadana (infracció article 19)
• Aquelles que constitueixin qualsevol incompliment de la present ordenança i no
són considerades infraccions greus o molt greus.
Les infraccions greus són:
• L’incompliment de les prescripcions i prohibicions recollides en els apartats 1, 2,
3, 4, 6, 7 i 8 de l’article 15
• L’incompliment de les mesures de protecció dels menors recollides a l’article 16.
• L’incompliment de les prescripcions recollides a l’article 17 sobre accés de
menors als establiments i acreditació de l’edat.
• L’incompliment de les prescripcions, restriccions i prohibicions sobre venda i
consum de begudes alcohòliques recollides a l’article 18.
• La comissió d’una falta lleu més de tres cops en el termini d’un any.
Les infraccions molt greus són:
• La venda i el subministrament de begudes alcohòliques sense disposar del
corresponent títol habilitant en matèria d’activitats (infracció art. 7 i art. 15.5).
• La comissió de més d’una infracció greu, declarada amb resolució ferma, en el
termini d’un any.
Art 23. Procediment sancionador
1. Les infraccions a les disposicions d’aquesta ordenança són objecte de les sancions
administratives corresponents, prèvia la instrucció del procediment oportú, tramitat
conforme al que estableix la normativa específica en matèria de venta, promoció i
consum de begudes alcohòliques, així com la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
2. L'expedient sancionador s'inicia sempre d'ofici, per petició raonada d'un altre òrgan
o per denuncia.
3. Les denúncies han d'expressar la identitat de la persona o persones que les
presentin, el relat dels fets que poguessin constituir infracció, la data de la seva
comissió i, quan sigui possible, la identificació de les persones presumptament
responsables.
4. L'Ajuntament pot compensar les persones denunciants per les despeses que els hagi
pogut comportar la formulació d'una denúncia, sempre que quedin efectivament
acreditades en l'expedient tant la comissió de la infracció administrativa denunciada
com la necessitat de la despesa efectuada i la quantia de les despeses al·legades per
aquelles.
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Quan el denunciant hagi participat en la comissió d'una infracció i existeixin altres
infractors, l'òrgan competent per resoldre el procediment s'ha d'eximir el
denunciant del pagament de la sanció que li correspondria, o altre tipus de sanció no
pecuniària, quan sigui el primer en aportar elements de prova que permetin iniciar
el procediment o comprovar la infracció, sempre i quan en el moment d'aportar-se,
no se disposi d'elements suficients per ordenar-la i se repari el perjudici causat.
6. L'instructor ha de protegir la identitat del denunciant i la confidencialitat de les
seves dades personals
7. La incoació de l'expedient no s'ha de comunicar al denunciant, si no és persona
interessada.
8. Quan la infracció comesa no sigui de competència municipal, el batle ha d'elevar a
l'òrgan corresponent l'acta o denúncia amb la finalitat de sol·licitar la incoació de
l'expedient sancionador de conformitat amb la legislació sectorial aplicable.
5.

Art 24. Mesures provisionals en fase d'instrucció.
1. Iniciat l'expedient sancionador, mitjançant un acord motivat, es poden adoptar les
mesures provisionals imprescindibles per al normal desenvolupament del
procediment, per evitar la comissió de noves infraccions o per assegurar el
compliment de la sanció que pogués imposar-se. Aquestes mesures poden consistir
en qualsevol de les previstes en la normativa general i sectorial aplicable en cada cas,
i han de ser proporcionades a la naturalesa i la gravetat de la infracció.
2. Els agents de l'autoritat poden, en tot cas, decomissar els utensilis, vehicles i el
gènere objecte de la infracció o que es fan servir, directament o indirectament, per a
la comissió, i també els doblers, els fruits o els productes obtinguts amb l'activitat
infractora, els quals queden sota la custòdia municipal mentre sigui necessari per a
la tramitació del procediment sancionador o, a falta d'aquest, mentre perdurin les
circumstàncies que han motivat el decomís. També es pot decretar la suspensió de la
llicència de l’activitat, tancament temporal de l’establiment, retirada de productes,
suspensió temporal de serveis per raons de sanitat, higiene o seguretat.
3. Les despeses ocasionades pel decomís, transport, dipòsit i destrucció són a càrrec del
causant de les circumstàncies que l'han determinat.
4. Si es tracta de béns fungibles, s'han de destruir o se’ls ha de donar el destí adequat.
Els objectes decomissats s'han de dipositar a disposició de l'òrgan sancionador
competent per a la resolució de l'expedient. Una vegada dictada una resolució ferma
i transcorreguts dos mesos sense que el titular hagi recuperat l'objecte, s'han de
destruir o entregar gratuïtament a entitats sense ànim de lucre amb finalitats
socials. Així i tot, els objectes, materials, vehicles o mitjans intervinguts, es poden
retornar si el propietari abona prèviament en via voluntària la sanció que pertoqui,
justificant la seva propietat.
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5.

Excepcionalment, en cas de greu risc o perill imminent per persones o bens, la
policia local pot adoptar les mesures provisionals directament amb caràcter previ a
la incoació de l'expedient i s'han de rectificar, modificar o revocar en l'acord
d'incoació en el termini màxim de 15 dies. En tot cas, aquestes mesures resten sense
efecte si no s'incoa el procediment o l'acord d'incoació no té un pronunciament
explícit sobre les mesures provisionals.

Art 25. Sancions
1. Modificació de les quanties de la sanció:
• Les possibles reduccions, s’han de determinar en la notificació d'iniciació del
procediment i la seva efectivitat està condicionada al desistiment o renúncia de
qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció.
• Quan el benefici que resulti d'una infracció sigui superior a la sanció que
pertoqui, aquesta es pot incrementar en la quantia equivalent al benefici
obtingut.
2. El pagament voluntari de la sanció resultant de la comissió de qualsevol de les
infraccions imposades suposa les següents reduccions:
a)
Les persones denunciades poden assumir la seva responsabilitat mitjançant el
pagament de les sancions previ a la resolució de l'expedient sancionador, amb
una reducció a la meitat de la sanció tipus si es fa efectiu abans de l’inici del
procediment sancionador.
b)
El pagament de l'import de la sanció de multa implica l'acabament del
procediment
3. Quantia de les sancions:
Nivell de
gravetat
Lleu

Conducta infractora
No disposar, en el lloc on es desenvolupa
l'activitat, de la documentació preceptiva
(infracció art. 7)

Sanció mínima

Sanció
màxima
1.000€

300€

La venta i subministrament de begudes
alcohòliques per mostradors a la via pública
(art. 8)

750

Dispensar begudes en envasos de vidre,
llaunes o similars (infracció article 9.2).

750€

L’incompliment del que estableix l’article 11

750
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sobre senyalització i espais diferenciats per a
les begudes alcohòliques en els llocs de venda.
L’incompliment del que estableixen els articles
12, 13 i 14 sobre limitacions i prohibicions de
la publicitat i la promoció de begudes
alcohòliques.
Consum de begudes alcohòliques en la via
pública, quan pertorbi greument la
tranquil·litat ciutadana (infracció article 19)

750

100

600

Aquelles que constitueixin qualsevol
incompliment de la present ordenança i no
són considerades infraccions greus o molt
greus.
Greu

Molt Greu

750

L’incompliment de les prescripcions i
prohibicions recollides en els apartats 1, 2, 3,
4, 6, 7 i 8 de l’article 15

1.001€

10.000€

L’incompliment de les mesures de protecció
dels menors recollides a l’article 16.

1.001€

10.000€

L’incompliment de les prescripcions recollides
a l’article 17 sobre accés de menors als
establiments i acreditació de l’edat.

1.001€

10.000€

L’incompliment de les prescripcions,
restriccions i prohibicions sobre venda i
consum de begudes alcohòliques recollides a
l’article 18.

1.001€

10.000€

La venda i el subministrament de begudes
alcohòliques sense disposar del corresponent
títol habilitant en matèria d’activitats
(infracció art. 7 i art. 15.5)

10.001€

100.000€

Art 26. De les mesures alternatives al compliment de la sanció.
1. En el cas de les infraccions lleus referides al consum en la via pública comeses per
menors, es preveu la suspensió de la sanció si la persona infractora o els seus pares o
tutors acorden una intervenció educativa o, en cas de necessitat, terapèutica
alternativa a la sanció pecuniària. La mesura alternativa s'ha d'acordar entre la
persona infractora i batlia.
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Si s’acorda una mesura alternativa a la sanció, l'expedient sancionador queda
suspès.
3. S’estableix que cada hora de mesura educativa o reparadora que s’estableixi, inclòs el
treball comunitari o social, equival a l’import de 20 euros de multa.
2.

Art 27. De la prescripció de les infraccions i caducitat del procediment
sancionador.
1.
Les infraccions tipificades com a lleus, prescriuen als sis mesos, les tipificades com
a greus prescriuen als dos anys i les molt greus als tres anys, i inicien el termini de
prescripció a partir del moment que es comet la infracció.
2.
El procediment sancionador ordinari s'ha de resoldre, notificant la resolució a la
persona interessada en el termini màxim d'un any.
3.
Les sancions tipificades com a lleus prescriuen als sis mesos, les greus
prescriuen als dos anys i les molt greus als tres anys i inicien el termini de
prescripció des del moment en què la resolució és ferma.
Art 28. Apreciació de delicte o falta
1.
Quan les conductes a què es refereix aquesta ordenança poguessin constituir
infracció penal, s'han de remetre al Ministeri Fiscal o a l'autoritat judicial que
correspongui els antecedents necessaris de les actuacions practicades.
2.
En el cas d'identitat de subjecte, fet i fonament de les conductes il·lícites, la
incoació d'un procés penal no impedeix la tramitació d'expedients sancionadors pels
mateixos fets, però la resolució definitiva de l'expedient només pot produir-se quan
sigui ferma la resolució recaiguda en l'àmbit penal, quedant fins llavors interromput
el termini de prescripció. Els fets declarats provats en via judicial vinculen
l'autoritat competent per imposar la sanció administrativa.
3.
La condemna o l'absolució penal dels fets no impedeix la sanció administrativa,
si s'aprecia diversitat de fonament.
4.
Les mesures provisionals adoptades en el si del procediment administratiu
sancionador abans de la intervenció judicial poden mantenir-se en vigor mentre no
recaigui pronunciament exprés respecte d'això de les autoritats judicials, sense perjudici
dels recursos que pugui interposar el presumpte infractor sobre l'establiment o la
vigència de les dites mesures provisionals.

33

Art 29. Decrets i instruccions del batle en desenvolupament i aplicació de
l'ordenança
Quan les circumstàncies així ho aconsellin, el batle pot dictar les instruccions
corresponents per a l'aplicació de l'ordenança.
Sense perjudici de la imposició de la sanció que si s'escau correspongui, el batle pot
també requerir a les persones que siguin trobades responsables d'alguna de les
conductes descrites en aquesta ordenança perquè s'abstinguin en el futur de realitzar
actuacions semblants dins el terme municipal.
L'incompliment de les ordres o requeriments previstos a l'apartat anterior pot donar
lloc a procediment sancionador o penal per causa de desobediència.
Art 30. Funcions de la Policia Local referents al compliment d'aquesta
ordenança
En la seva condició de policia administrativa, la Policia Local és l'encarregada de vetllar
pel compliment d'aquesta ordenança, d'inspeccionar i denunciar, quan pertoqui, les
conductes que li siguin contràries, i d'adoptar, s'escau, les altres mesures d'aplicació.
Art 31. Deure de col·laboració ciutadana en el compliment de l'ordenança
Totes les persones que són a Deià tenen el deure de col·laborar amb les autoritats
municipals o els seus agents per preservar les relacions de convivència ciutadana i
civisme en l'espai públic.
Tota la ciutadania te el deure de comunicar a les autoritats o agents més pròxims
qualsevol situació que detectin de presumpte risc o desemparament d'un menor.
Art 32. Conductes obstruccionistes a les tasques de control, investigació o
sanció en els àmbits de la convivència i el civisme
1.
En els àmbits de la convivència ciutadana i el civisme, i salvaguardant tots els
drets prevists en l'ordenament jurídic, no es permeten les conductes següents:
a) La negativa o la resistència a les tasques d'inspecció o control de l'Ajuntament.
b) Subministrar als funcionaris actuants, en compliment de les seves labors
d'inspecció, control o sanció, informació o documentació falsa
c) L'incompliment de les ordres o els requeriments específics formulats per les
autoritats municipals o els seus agents.
2.
Sense perjudici de la legislació penal i sectorial, les conductes descrites en
l'apartat anterior són constitutives d'infracció greu.
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Art 33. Presumpció de veracitat dels agents de l'autoritat
1.
En els procediments sancionadors que s'instrueixin en aplicació d'aquesta
ordenança, els fets constatats per agents de l'autoritat tenen presumpció de
veracitat, d'acord amb la normativa aplicable a aquest efecte, sense perjudici d'altres
proves que puguin aportar els interessats.
2.
En els expedients sancionadors que s'instrueixin, i amb els requisits que
corresponguin conforme a la legislació vigent, es poden incorporar imatges dels fets
denunciats, ja sigui amb fotografia, filmació digital o altres mitjans tecnològics, que
permetin acreditar els fets recollits en la denúncia formulada d'acord amb la
normativa aplicable. En tot cas, la utilització de vídeo-càmeres requereix, si és
procedent, de les autoritzacions previstes en la legislació aplicable, i el seu ús
d'acord amb el principi de proporcionalitat.
Art 34. Mesures de caràcter social
1.
Quan el presumpte responsable de l'incompliment de l'ordenança sigui indigent
o presenti altres mancances o necessitats d'assistència social o d'atenció mèdica
especials o urgents, els agents de l'autoritat que intervinguin han d'informar de la
possibilitat d'acudir als serveis socials o metges corresponents i del lloc concret en
què pot fer-ho.
2.
En aquells casos especialment greus o urgents, i amb l'únic objecte que la
persona pugui rebre efectivament i com més aviat millor l'atenció social o mèdica
requerida, els agents de l'autoritat o altres serveis competents poden acompanyar-la
als esmentats serveis.
3.
Així mateix, sempre que sigui possible, i prèvia l'autorització de la persona
major d'edat i capaç, els serveis municipals poden intentar contactar amb la família
de la persona afectada per informar-la de la situació i circumstàncies en què ha estat
trobada en l'espai públic.
Art 35. Mesures de policia administrativa directa
1.
Els agents de l'autoritat han de exigir en tot moment el compliment immediat de
les disposicions previstes en aquesta ordenança i, sense perjudici de denunciar les
conductes il·lícites, poden requerir verbalment a les persones que no respectin les
normes perquè desisteixin de la seva actitud o comportament, advertint-los que en
cas de resistència poden incórrer en desobediència.
2.
Quan la infracció comesa provoqui, a més d'una pertorbació de la convivència
ciutadana i el civisme, un deteriorament de l'espai públic, s'ha de requerir al seu
causant la reparació, restauració o neteja immediates, quan sigui possible.

35

3.

4.

5.

En cas de resistència a aquests requeriments, i sense perjudici del que disposa
l'apartat 1 d'aquest article, les persones infractores poden ser desallotjades, complint
en tot cas amb el principi de proporcionalitat.
Als efectes de poder incoar el corresponent procediment sancionador, els agents
de l'autoritat han de requerir la persona presumptament responsable perquè
s'identifiqui.
En cas de no aconseguir la identificació per qualsevol mitjà de la persona que ha
comès una infracció, els agents de l'autoritat poden requerir-la perquè, a fi d'iniciar
l'expedient sancionador de la infracció comesa, els acompanyi a dependències
pròximes que comptin amb mitjans adequats per realitzar les diligències
d'identificació, a aquests únics efectes i pel temps imprescindible, amb un màxim de
sis hores informant la persona presumptament infractora dels motius del
requeriment d'acompanyament.

Art 36. Destí de les multes imposades
L'import dels ingressos de l'ajuntament en virtut de les sancions imposades s'han de
destinar a programes de prevenció inclosos en el Pla d’actuacions sobre
drogodependències i conductes addictives del municipi.
Disposició final
La present ordenança entra en vigor, un cop aprovada definitivament per la corporació,
en el termini de quinze dies hàbils, a partir del següent al de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Disposició derogatòria1
En el moment de l’entrada en vigor de la present ordenança, queda derogat el capítol III:
Consum de begudes alcohòliques de l’ordenança pel foment de la convivència
ciudadana als espais públics del municipio de Deià així com totes les altres
disposicions dictades per aquesta corporació sobre la matèria que s’hi oposin o la
contradiguin.”
Sotmes a votació, queda aprovat per unanimitat dels assistents, tres regidors de
Junts x Deià i tres regidors d´Agrupació DEIA.
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Per tant, el Ple per tres vots a favor de l'equip de govern i tres vots a favor de
l'oposició ACORDA:
PRIMER- Aprovar inicialment l’ordenança de mesures per regular la promoció,
venda i consum de begudes alcohòliques.
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 definitivamente.

8.- PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL
CONSELL DE MALLORCA PER INSTAR A LA PERMANÈNCIA I
CONTINUÏTAT DELS JUTJATS I JUTGES DE PAU.
La Batlessa explica que els darrers anys es parla de la possibilitat d’eliminar els
jutjats de pau dels ajuntaments, però que de moment ho estan prorrogant. En
els ajuntaments petits com el nostro consideram que seria un fet greu, donat
que si s’elimina, es perdria un servei al ciutadà de gran qualitat, sobre tot de
cara al sector de gent gran i per a qüestions simples que ara es gestionen amb
celeritat.
El regidor de la oposició Lluís Apesteguía recorda que l’any passat també ho
varem aprovar.
La batlessa llegeix la declaració que es transcriu a continuació:
“Declaració institucional del Consell de Mallorca per instar a la permanència i
continuïtat
dels
jutjats
i
jutges
de
pau
El fet de la més que probable desaparició dels jutjats de Pau i també de la figura dels
jutges de Pau és fruit de la futura entrada en vigor de la nova llei 20/2011 de 21 de
juliol del registre civil. Això, deixa en una situació molt complicada tant les institucions
i figures esmentades com els ciutadans, que al cap i a la fi són els usuaris del servei.
Recordem que a les Illes Balears dels 67 municipis, 61 són els que depenen d'aquestes
intendències judicials. Hem de pensar que tant el que es Registre Civil, com aquelles
mediacions entre parts d'un conflicte són tasques dutes a terme, per una banda. Pel
personal funcionari i per la persona del Jutge de Pau.
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De mica en mica es van reduint les competències, tant dels jutjats de Pau com dels
Jutges. Pensem que amb l'aplicació de la llei, pendent d'entrar en vigor, tot i haver estat
ajornada en diverses ocasions, no tan sols es perjudicaran les persones que integren
els col·lectius judicials, sinó que també les persones que se'n serveixen, que són una
immensa majoria. La pautada pèrdua de les funcions dels jutjats de pau no respon a cap
necessitat ciutadana, ni a cap intent per millorar els serveis que ara es donen,
especialment per part dels propis jutges de Pau que actuen de manera altruista. Cal
recordar que cobren 80 euros mensuals i han estat elegits pels representants democràtics
que
conformen
els
ajuntaments.
Tancar els jutjats de Pau o prescindir de les figures dels jutges de Pau deixaria orfes del
servei judicial més proper a tots els ciutadans d'arreu de l'estat espanyol que visquin
fora dels partits judicials, condemnant-los i allunyant-los del que és, sens dubte, l'escaló
de
la
justícia
més
proper
al
ciutadà.
Si desapareixen els jutjats de Pau i els seus titulars es perd l'oportunitat d'apropament
dels serveis més essencials (registre Civil) i del de mediació. Per tant, desapareix
l'essència
d'apropament
de
la
justícia
al
ciutadà.
Per tot això, el consell de Mallorca insta al Govern de l'Estat espanyol a manteniment
l'actual estructura I funcions dels jutjats de pau i a preservar la naturalesa del Registre
Civil, com a servei públic essencial, gratuït i proper a la ciutadania.”
Sotmes a votació, queda aprovat per unanimitat dels assistents, tres regidors de
Junts x Deià i tres regidors d´Agrupació DEIA.
Per tant, el Ple per tres vots a favor de l'equip de govern i tres vots a favor de
l'oposició ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la proposta d’adhesió a la declaración institucional del
Consell de Mallorca per instar a la permanecía i continuïtat dels jutjats i jutges
de pau.
SEGON.- Donar trasllat de l’acord al Consell de Mallorca pel seu coneixement i
efectes oportuns.
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9.- PROPOSTA D'ACORD DE COMPROMÍS DE L’AJUNTAMENT DE
DEIÀ AMB L'ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL POBLE SAHRAUÍ DE LES
ILLES BALEARS PEL PROJECTE "VACANCES EN PAU" PER A DUR A
TERME L'ACOLLIMENT FAMILIAR DURANT DOS MESOS D'ESTIU DE
NINS I NINES SAHRAUÍS.
La Sra. Batlessa dona compte del pacte i els compromisos a adoptar per part del
nostre municipi com cada any i llegeix el text que es transcriu a continuació:
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Sotmes a votació, queda aprovat per unanimitat dels assistents, tres regidors de
Junts x Deià i tres regidors d´Agrupació DEIA.
Per tant, el Ple per tres vots a favor de l'equip de govern i tres vots a favor de
l'oposició ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la proposta d’acord de compromís de l’Ajuntament de Deià
amb l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears pel projecte
“Vacances en Pau” per a dur a terme l’acolliment familiar durant dos mesos
d’estiu de nins i nines saharauis.
SEGON.- Donar trasllat de l’acord al l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de
les Illes Balears.
TERCER.- Fer difusió del projecte Vacances en Pau amb l’objectiu d’aconseguir
famílies al nostre municipi disposades a acollir un infant.
QUART.- Facilitar una sèrie de serveis que donin suport a les famílies
acollidores del nostre municipi com comptar amb places gratuïtes a l’escoleta
d’estiu municipal per facilitar la conciliació familiar i laboral.

10.- PROPOSTA D’ADHESIÓ D’ACORD AMB EL QUE ESTABLEIX LA
CLÀUSULA PRIMERA AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE
LA FEDERACIÓ D'ENTITATS LOCALS DE LES ILLES BALEARS (FELIB I
ENDESA, S.A.) A FI D'ESTABLIR ELS MECANISMES DE COORDINACIÓ
QUE EVITIN LA SUSPENSIÓ DELS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS ALS
CONSUMIDORS
VULNERABLES.
La Sra. Batlessa dona compte de la proposta d’adhesió que s’adjunta com annex
i explica que es tracta d’un acord que signarem fa dos anys amb ENDESA per a
famílies en situació de vulnerabilitat que no puguin fer front al rebut de la llum,
a través dels serveis socials i així evitar que els tallin l’electricitat
Sotmes a votació, queda aprovat per unanimitat dels assistents, tres regidors de
Junts x Deià i tres regidors d´Agrupació DEIA.
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Per tant, el Ple per tres vots a favor de l'equip de govern i tres vots a favor de
l'oposició ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la proposta d’adhesió d’acord amb el que estableix la
clàusula primera al conveni marc de col·laboració entre la FELIB i ENDESA,
S.A. a fi d’establir els mecanismes de coordinació que evitin la suspensió dels
subministraments bàsics als consumidors vulnerables.
SEGON.- Adherir-se a l’esmentat conveni marc de col·laboració entre la
Federació d’Entitats de les Illes Balears (FELIB) i ENDESA, S.A.
TERCER.- En relació al que disposa la clàusula onzena del conveni marc
establir les dades de contacte a efectes de notificacions del Departament de
Serveis Socials.

11.- CALENDARI LABORAL ANY 2019. ELECCIÓ DE DUES FESTES
LOCALS EN EL TERME MUNICIPAL DE DEIÀ.
La Sra. Batlessa dona compte de l’aprovació del calendari laboral per a l’any
2019 remés per part de la Direcció General de Treball, Economia social i salut
laboral de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern de les Illes
Balears en el que se’ns sol·licita que comuniquem els dies que l’Ajuntament de
Deià fixi com a festius al nostre municipi per a l’any 2019.
A continuació, la Batlessa recorda que a la comissió informativa es varen
proposar els dies 7 de novembre i 24 de juny i demana a Agrupació Deià si
tenen alguna objecció.
Sotmès a votació el Ple, per unanimitat ACORDA:
PRIMER- Fitxar com a festius en l’àmbit del municipi de Deià per a l´any 2019
els dies: 7 de novembre i 24 de juny (Sant Joan).
SEGON- Donar trasllat del present acord a la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria.
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12.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE SA TANCA.
La Batlessa recorda que aquest punt es va deixar pendent al darrer ple i dona
compte del text que es transcriu a continuació que és com quedaria aquest
reglament:
“REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE L’ EDIFICI POLIVALENT “SA
TANCA”
TÍTOL I – NATURALESA, OBJECTE I ÀMBIT
La present normativa té per objecte regular el funcionament de l’edifici polivalent “Sa
Tanca”, tot tenint en compte que el Centre de la Tercera Edat de Deià, es regirà pel
corresponent Conveni amb l’Ajuntament i el Centre de Salut i funcionarà d’acord amb
l’Ordre de la Conselleria de Sanitat i Consum, de dia 3 de desembre de 1996.
Article 1
SA TANCA, és un edifici polivalent de titularitat municipal. La seva finalitat és la
prestació de serveis públics de caire social, sanitari, cultural, educatiu, i d’esplai
d’interès per a tots el veïns.
Article 2
Així mateix es pretén que SA TANCA esdevingui un lloc d’articulació de les activitats,
propostes i iniciatives de l’Ajuntament i de les Entitats Educatives, socials i culturals
del poble, adequant les activitats a les característiques i aforament dels espais i en el que
es prioritzaran els serveis i activitatts municipals a l’hora de realitzar la programació i
reserva dels espais i equipaments.
Article 3
Seran funcions de SA TANCA:
A) El desenvolupament d’activitats col·lectives en els àmbits de la comunicació, la
informació, l’aprenentatge, l’art, la cultura i l’esplai.
B) Ser un marc de participació dels usuaris en la gestió de la seva vida social y cultural.
C) Potenciar les iniciatives sorgides lliurament entre el veïns, i entitats del poble.
D) Afavorir el coneixement de la llengua i cultura autòctona.
E) Fomentar la participació del veïns en les activitats organitzades per l’Ajuntament i
les demés entitats del poble.
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TÍTOL II – GESTIÓ I ORGANITZACIÓ
Article 4
La direcció, coordinació i gestió de SA TANCA correspon a l’ajuntament que en cada
moment podrà triar la forma de gestió que consideri més adequada. Per raons d’interès
públic, l’ajuntament podrà denegar, modificar o deixar sense efecte, mitjançant resolució
expressa i motivada, l’autorització d’ús d’espais. En cas de modificació o anul·lació
d’autoritzacions d’ús, serà preceptiva l’audiència prèvia dels interessats. La denegació,
modificació o anul·lació de l’autorització no suposarà, en cap cas, el dret dels interessats
a ser indemnitzats, sense perjudici de l’eventual interposició per aquests del recurs que
estimin convenient.
En cap cas serà exigible a l’ajuntament cap responsabilitat pels desperfectes o
substraccions que pogués patir el material propietat dels usuaris que es trobès
abandonat en les dependències municipals.
Article 5
Es crearà una Comissió Assessora, presidida pel Batle o Regidor-a en qui delegui que
serà l’organ participatiu encarregat de la programació i supervisió de les activitats de
SA TANCA.
Article 6
Poden formar part d’aquesta Comissió totes les Entitats del poble degudament
legalitzades, les qual nomenaran un representant que comunicaran a l’Ajuntament.
Aquest càrrec será exercit de forma voluntària i altruista. Un/a funcionari/a de
l’Ajuntament assistirà a les reunions de la Comissió com a Secretari/a.
Article 7
La Comissió Assessora es reunirà sempre que la convoqui el seu President i en tot cas
s’haurà de reunir como a mínim cada tres mesos.
TÍTOL III – RÈGIM D’ÚS DELS ESPAIS PER PART D’ENTITATS,
INSTITUCIONS O PERSONES FÍSIQUES
Article 8
Cada activitat que es realitzi a SA TANCA tendrà un responsable que haurà d’adreçar
una sol·licitud a l’Ajuntament on hi ha de constar:
- Nom del sol·licitant
- L’Entitat a la que representa (si el el cas)
- El número de D.N.I. o passaport.
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-

El domicili i telèfon de contacte.
Infraestructura que necessita.
L’activitat que es realitzarà, la data i horari.

Article 9
En el cas que la sol·licitud sigui acceptada, l’Ajuntament entregarà les dependències
netes i en perfectes condicions d’utilització i facilitarà l’obertura i tancament de les
mateixes.
L’autorització d’utilització de sala contindrà exactament les condicions, la temporalitat i
la finalitat de la cessió, així com el règim d’ús específic d’aparells, infraestructures,
serveis comuns, etc. Les resolucions denegatòries seran suficientment motivades.
Es tendrà en compte per a l’autorització o la denegació d’una sol·licitud els antecedents
d’utilització de l’entitat o persona física sol·licitant. En concret l’incompliment de les
condicions d’ús per part dels sol·licitants o de les normes d’aquest reglament per part
dels usuaris del serveis o actes gestionats i organitzats per aquells, podran ser
considerats com antecedents desfavorables adduïbles en la denegació d’ulteriors
peticions que els mateixos sol·licitants puguin formular.
El sol·licitant es farà càrrec dels desperfectes o perjudicis que es puguin ocasionar per
l’ús inadequat de les instal·lacions i en el desenvolupament de l’activitat organitzada
que pugui ocasionar en els béns o interessos municipals i/o col·lectius, a banda de
respondre, dels danys a tercers i béns aliens. Tendrà cura de l’ordre cívic entre els
assistents i deixarà el local ordenat i en perfecte estat de neteja, els llums apagats i les
finestres i portes tancades.
S’han de respectar de forma estricta els aforaments i els horaris de cada espai que es
cedeix, el control dels quals és responsabilitat de l’entitat o persona organitzadora.
Les entitas o persones que tenguin previsió d’utilitzar aparells elèctrics propis han de
comunicar-ho als responsables de l’equipament.
En els casos en què l’activitat a realitzar a les sales cedides comporti la consumició de
menjars o begudes, s’haurà d’especificar expressament aquest fet en la petició de l’espai,
i comptar amb els permisos coreesponents a la normativa vigent en l’àmbit de Salut
Pública en el cas que l’activitat es trobi oberta al públic en general o sigui de lliure
concurrència.
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En tot cas, la consumició de menjars i begudes haruà de ser expressament autoritzada
per l’ajuntament.
L’ajuntament no es farà responsable, en cap cas, de l’estat i/o manipulació del productes
a consumir o de les conseqüències de la seva consumició.
Article 10
L’ús de les instal.lacions de SA TANCA per a activitats sense finalitat lucrativa
organitzades per persones o entitats residents a Deià serà gratuït. Independentment de
si són residents a Deià o no, degut a que la clau és anticopia, el sol·licitant, en el
moment de fer la sol·licitud haurà de deixar un depòsit de 50 € que li serà retornat en
tornar la clau.
TITOL IV – NORMES D’UTILITZACIÓ DELS ESPAIS I EQUIPAMENTS
Article 11. Prohibicions.
Dins els espais i equipaments no es permet
-

-

-

-

El consum de tabac, en els termes previstos per la legislació estatal.
El consum i/o tinença il·lícita de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies
psicotròpiques, així com l’abandonament d’utillatges o instruments utilitzats per as
seu consum.
Entrar amb vehicles, bicicletes o fer ús de patins, patinets i estris similars, dins els
equipaments i els seus recintes, tret que ho prevegi, de forma expressa, l’autorització
d’ús atorgada.
L’entrada d’animals, excepte dels cans d’assistència degudament acreditats d’acord
amb la normativa sectorial, o quan la prevegi, de forma expressa, l’autorització d’ús
atorgada.
Introduir objectes perillosos per a la integritat de les persones.
Vendre cap producte, ni fer activitats de caràcter lucratiu, als equipaments o els seus
recintes, tret que ho prevegi, de forma expressa, l’autorització d’ús atorgada.

Article 12. Consum de substàncies que poden generar dependència.
A banda de les prohibicions específiques de l’article 11 es respectarà en tot moment la
legislació vigent referent a la prevenció i assistència en matèria de substàncies que
poden generar dependència, im molt en concret, la prohibició de venda i
subministrament de tot tipus de beguda alcohòlica als menors de devuit anys.
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Article 13. Suggeriments i reclamacions
Els usuaris poden formular en qualsevol moment una instància a les oficines de
l’ajuntament per a fer suggeriments o reclamacions.
Qualsevol incidència que es produeixi durant el desenvolupament de les activitats serà
convenientment documentada pel responsable de l’equipament o activitat.
Article 14. Sala Antoni Vives
A) Quan es tracti d’exposicions individuals o col·lectives:
- L’artista o artistes es faran càrrec del transport, muntatge i desmuntatge de les obres. La propaganda, fulletons o qualsevol publicitat impresa també serà a càrrec de l’artista.
- En acabar l’exposició, l’artista donarà una de les seves obres a l’ajuntament com a
compensació.
Article 15. Règim disciplinari
Les faltes que cometin els usuaris del centre es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
Faltes lleus:
- Amonestació escrita.
- Prohibició d’entrada a l’equipament fins a 14 dies.
Faltes greus:
- Multa de 30 a 600 euros.
- Prohibició d’entrada a l’equipament per un període de 15 dies a 3 mesos.
Faltes molt greus:
- Multa de 601 a 3.000 euros.
- Prohibició d’entrada a l’equipament per un període de 3 mesos i un dia a 1 any.
Article 16. Menors d’edat
Quan els autors de les infraccions siguin menors d’edat, respondran dels incompliments
els pares, els tutors o es qui en tenguin la guarda legal. Quan les faltes estiguin
tipificades com a greus o molt greus, es posaran en coneixement, en tot cas, dels pares o
tutors.
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Article 17. Rescabalament de danys
1. Amb independència de la imposició, si s’escau, de la sanció que correspongui, qui
deteriori o malmeti, de forma voluntària o no, el material o les instal·lacions dels
equipaments municipals, vindrà obligat a pagar l’import de la substitució o
reparació de l’element deteriorat o malmès. A aquests efectes el responsable serà
requerit per l’ajuntament.
2. Previ informe favorable dels serveis municipals competents, la persona o entitat
responsable dels danys podrà ser autoritzada a substituir el pagament esmentat per
l’execució directa dels treballs de rescabalament.
Disposició addicional
En tot allò que no estigui expressament regulat en aquest reglament, serà d’aplicació
directa les disposicions normativa de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora del
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
així com la resta de normativa d’aplicació en l’àmbit d’activitats recreatives i espectacles
públics i en l’àmbit de sanitat pública.
Disposició transitòria
Els usos o activitats subjectes a llicència o conveni amb efectes anteriors a l’entrada en
vigor d’aquest reglament, que es regularan pe se propi règim, s’hauran d’adequar als
preceptes d’aquest text en el moment de procedir a la seva pròrroga o renovació, i en tot
cas en el termini màxim de sis mesos d’ençà la seva entrada en vigor.
Disposició final – Entrada en vigor
Aquest reglament entrarà en vigor i regirà en els seus termes fins que no sigui modificat
o derogat, una vegada aprovat definitivament i publicat el seu text íntegre en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, quan hagi transcorregut el termini previst a l’article 65.2 de
la Llei 7/1985, reguladora de les bases de Règim Local.”
Sotmes a votació, queda aprovat per unanimitat dels assistents, tres regidors de
Junts x Deià i tres regidors d´Agrupació DEIA.
Per tant, el Ple per tres vots a favor de l'equip de govern i tres vots a favor de
l'oposició ACORDA:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació del reglament de funcionament
de l’edifici polivalent “Sa Tanca”.
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SEGON.- Sotmetre aquest expedient de modificació de crèdits a informació
pública pel termini de trenta dies previ anunci en el B.O.I.B., i en el Tauler
d'Anuncis d'aquesta Casa Consistorial, i un cop transcorregut el termini, cas de
no presentar-se cap reclamació contra el mateix, es considerarà aprovat
definitivament. Tot això de conformitat al que preveuen els articles 169-1, i 1772 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

13.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL REGLAMENT DEL SKATE PARK.
REGLAMENT SKATEPARK DEIÀ JOVE
La Batlessa explica que s’ha elaborat un reglament bàsic per a la gent i
col·lectius que vulguin utilitzar l’skatepark per regular-ne el seu funcionament.
El portaveu de l’oposició explica que el fet que estigui situat al mig del poble
provocarà les queixes dels veins per renou i al final s’haurà de canviar-ne la
ubicació o posar pantalles.
La regidora de Junts x Deià, Margarita Ripoll Deyá explica que la policia
s’encarregarà de controlar que els usuaris compleixin la normativa.
La batlesa proposa l’aprovació del text que es transcriu a continuació:
“REGLAMENT SKATE PARK”
EXPOSICIÓ DE MOTIUS.
1.- L'objectiu primordial d'aquesta normativa és definir el conjunt de regles, d'obligat
compliment, per a totes aquelles persones que lliurement i si així ho desitgen puguin
utilitzar les instal·lacions de la pista de skate del municipi de Deià.
2.- L'accés a la pista suposa l'acceptació de la present normativa i el seu estricte
compliment.
ACCÉS A LES PISTES.
3.- No es permet l'accés a menors de 10 anys sense acompanyament d'un adult
responsable.
4.- Està permesa la utilització de patins, patinets, skate i scooter. En cap cas podrà
entrar cap vehicle a motor.
5.- Queda totalment prohibit fumar en el recinte.
6.- Està absolutament prohibida l'entrada i consum de begudes alcohòliques,
l'incompliment serà sancionat d'acord amb la normativa vigent. Així com per a
qualsevol tipus de substàncies estupefaents.
7.- No està permès el consum de cap tipus d'aliments o begudes dins de la pista,
especialment pipes, cacauets o altres amb closca.
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8.- Queda absolutament prohibit romandre com a espectador enmig de les pistes o
entorpint el seu ús.
9.- Per accedir a la pista de skate és necessari obtenir la clau d'accés a l'Ajuntament de
Deià. Per obtenir la clau d'accés al skatepark caldrà deixar 20 € en dipòsit a
l'Ajuntament de Deià, els quals seran retornats al tornar també la clau.
NORMES D'ÚS.
10.- No es pot accedir a la pista amb calçat mullat, o dipositar objectes, tipus
impermeables o paraigües a les rampes.
11.- No mullar les rampes amb cap tipus de líquid.
12.- Les rampes no s'utilitzaran com tobogans.
13.- No està permès posar obstacles addicionals.
14.- És obligatori respectar normes de convivència i comportar-se correctament.
15.- No es permet l'ús sense samarreta o peça de vestir en el tronc superior.
16.- Tots els usuaris han d'utilitzar la pista de forma segura, evitant topar amb altres
usuaris.
17.- És altament aconsellable l'ús de casc, així com de proteccions en genolls, colzes i
canells.
18.- En cas d'accident greu s'ha d'avisar al servei d'urgències 112.
19.- Està prohibit l'entrada d'animals domèstics.
20.- Cal mantenir net l'espai, la brossa s'ha de dipositar en els contenidors destinats a
aquest efecte.
21.- Com a mesura de seguretat està prohibit pintar les rampes.
HORARIS D'UTILITZACIÓ.
22.- Únicament es pot fer ús de les instal·lacions en els horaris fixats a aquest efecte.
23.- L'horari que regirà la instal·lació és el següent:
Gener a abril des de les 09'00 fins a les 21'00 hores.
Maig a setembre des de les 09'00 fins a les 21'30 hores.
Octubre a desembre des de les 09'00 fins a les 21'00 hores.
24.- No es permet l'ús de la instal·lació abans, o després, dels horaris assenyalats.
RESPONSABILITAT DE L'ADMINISTRACIÓ.
25.- L’Ajuntament de Deià NO ES FA RESPONSABLE d'accidents o danys que
puguin patir usuaris o espectadors, pel mal ús de la instal·lació, negligència o altres
imputables a les seves pròpies persones, quedant aquests sota la completa responsabilitat
d'aquests usuaris .
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RÈGIM D'INFRACCIONS I SANCIONS.
26.- L'incompliment de les obligacions que disposa aquest reglament, es considerarà una
infracció que es qualificarà i es sancionarà de conformitat amb el que disposa el Decret
14/1994, de 10 de febrero, de procediment per a l’exercici de la postestad sancionadora.
27.- Si la infracció ocasiona deteriorament, trencament o desperfecte de les instal·lacions
el/la/els infractor/s/es hauran d'abonar l'import de les reparacions o reposició de
materials que s’hagués de fer.
28.- Dels danys ocasionats per menors d'edat seran responsables els pares, mares, tutors
o els que els tenguin sota la seva custodia.
29.- L'Ajuntament es reserva el dret de limitar l'accés a les instal·lacions a aquelles
persones o grups que de forma reiterada demostrin manca de respecte cap als
usuaris/àries o les normes descrites en aquest reglament.
DISPOSICIONS FINALS.
Primera.- Aquesta normativa entrarà en vigor una vegada s'hagi publicat íntegrament
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Segona.- Un cop aprovada definitivament la present norma, l’Ajuntament de Deià,
l'exposarà a través de tauler d'anuncis, pàgina web i altres xarxes socials de les que
disposa, així com publicar un resum en el circuit de la pista”
Sotmès a votació, queda aprovat per unanimitat dels assistents, tres regidors de
Junts x Deià i tres regidors d´Agrupació DEIA.
Per tant, el Ple per tres vots a favor de l'equip de govern i tres vots a favor de
l'oposició ACORDA:
PRIMER- Aprovar inicialment el reglament de l’Skatepart.
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.

MOCIONS:
Moció de posicionament sobre la sentència de “La Manada”
En primer lloc es vota la urgència de la moció que queda aprovada per
unanimitat dels assistents, tres regidors de Junts x Deià i tres regidors
d´Agrupació DEIA.
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La Batlessa proposa presentar-la com a declaració institucional conjunta.
El portaveu d’Agrupació DEIA, el regidor Lluís Apesteguia llegeix la moció que
es transcriu a continuació:
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Sotmès a votació, queda aprovat per unanimitat dels assistents, tres regidors de
Junts x Deià i tres regidors d´Agrupació DEIA.
Per tant, el Ple per tres vots a favor de l'equip de govern i tres vots a favor de
l'oposició ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la moció i presentar-la com una declaració institucional
conjunta.
SEGON.- Manifestar el seu suport, afecte i solidaritat a la víctima.
TERCER.- Mostrar el desacord de l’Ajuntament de Deià amb la decisió de la
sentència, que qualifica una clara violació múltiple com un simple cas d’abús
sexual i furt lleu.
QUART.- Mostrar comprensió amb la decepció ciutadana com a conseqüència
d’aquesta decisió judicial, s’uneix al clam popular davant aquesta sentència que
no compartim, i demanar al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles polítiques
actives, capacitat pressupostària i modificacions legislatives per a què no es
tornin a repetir ni la sentència ni els fets que la motiven.
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CINQUÈ.- Reivindicar el dret de tota dona a la seva plena llibertat i, al mateix
temps, declarar que Deià és un municipi que no tolera cap tipus d’agressió
contra cap dona.
SISÈ.- Manifestar que en les relacions interpersonals “no” és “no”, i que si no hi
ha un “sí” també és “no”.
SETÈ.- Reafirmar –nos en el compromès de continuar treballant en col·laboració
amb el teixit associatiu i la ciutadania en general, a favor de la igualtat i en
defensa dels drets de les dones, i per a l’erradicació de les desigualtats i els
diferents tipus de violència que pateixen les dones.

14.- PRECS I DEMANES
- El portaveu d’Agrupació DEIA, Sr. Lluís E. Apesteguía Ripoll demana com va
el tema de la contractació de l’empresa per a l’elaboració de les Normes
Subsidiàries.
La Sra. Batlessa contesta que ens han passat un pressupost de l’estudi i que els
ho farà arribar. Que es tracta d’una feina que necessitarà temps, 6 anys anant
bé.

I no havent més assumptes que tractar i essent les 10:36 hores per la Sra.
Batlessa es declara finalitzada la sessió estenent la present acta del contingut de
la qual com a Secretària dono fe.
Vist i Plau,
La Batlessa,

La Secretària Accidental,

Magdalena López Vallespir

María Cristina Ramón Enseñat
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