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ACTA DE SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DIA 20 DE JULIOL DE 
2018. 
 
A la Casa Consistorial de la Vila de Deià, a 20 de juliol 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), 
Sr. Jaime Mariano Vives (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. 
 
La Sra. Margarita Ripoll Deyá, regidora 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 4 DE MAIG DE 2018. 
 
Es dona compte de l’esborrany de l’acta remesa de la sessió ordinària de 4 de 
maig 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 informa que no n’hi ha cap. 
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4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE DESPESES 5/2018 PER MITJÀ DE BAIXES DE CRÈDITS 
DE DESPESES D’ALTRES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES NO 
COMPROMESES CORRESPONENT A LA CONSIGNACIÓ DE 
L’APLICACIÓ DE LA DESPESA PELS HONORARIS DEL NOU 
ARQUITECTE MUNICIPAL. 
 
La Batlessa explica que tal i com es va informar a la comissió informativa que 
s’ha tret la plaça d’arquitecte municipal a concurs.  
L’expedient de modificació de pressupost de despeses és per a consignar les 
partides pressupostàries corresponents.  
 
La Batlessa dona 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 I SUPLEMENTS DE CRÈDIT en la forma següent: 
 
Quantitat utilitzada per mitjà de baixa d’una aplicació pressupostària del 
Pressupost vigent i no compromesa ONZE MIL DOS-CENTS VUITANTA 
EUROS (11.280,00 €). 
 
SEGON.- El Crèdit extraordinari i suplement de crèdit que s'acorda és el 
següent: 
    Aplicació          Consig.            Consig. 
pressupostària   DESCRIPCIÓ       Inicial     Modificació     Defin._ 
920.12000     Retribucions bàsiques personal funcionari               0,00   4.752,00      4.752,00 
920.12100     Complement destí personal funcionari    12.978,37       2.601,00    15.579,37 
920.12101     Complement específic personal funcionari      31.519,73          939,00    32.458,73 
920.12103     Altres complements personal funcionari      2.118,49          438,00      2.556,49 
920.16000     Seguretat social       84.144,06       2.550,00    86.694,06 

Total   130.760,65    11.280,00  142.040,65 
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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. 
pressupostària   DESCRIPCIÓ       Inicial     Modificació     Defin._ 
151.22706.01    Honoraris arquitecte municipal  22.100,00   11.280,00   10.820,00 

Total   22.100,00   11.280,00   10.820,00 
 
QUART.- Que aquest expedient de modificació de crèdits sigui exposat al 
públic pel termini de QUINZE DIES HÀBILS 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. Tot això de conformitat al que preveuen els articles 169,1 i 177,2 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
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 proposta de concessió de CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT en la forma següent: 
 
Quantitat utilitzada per mitjà de baixa d’una aplicació pressupostària del 
Pressupost vigent i no compromesa ONZE MIL DOS-CENTS VUITANTA 
EUROS (11.280,00 €). 
 
SEGON.- El Crèdit extraordinari i suplement de crèdit que s'acorda és el 
següent: 
    Aplicació          Consig.            Consig. 
pressupostària   DESCRIPCIÓ       Inicial     Modificació     Defin._ 
920.12000     Retribucions bàsiques personal funcionari               0,00   4.752,00      4.752,00 
920.12100     Complement destí personal funcionari    12.978,37       2.601,00    15.579,37 
920.12101     Complement específic personal funcionari      31.519,73          939,00    32.458,73 
920.12103     Altres complements personal funcionari      2.118,49          438,00      2.556,49 
920.16000     Seguretat social       84.144,06       2.550,00    86.694,06 

Total   130.760,65    11.280,00  142.040,65 
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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. 
pressupostària   DESCRIPCIÓ       Inicial     Modificació     Defin._ 
151.22706.01    Honoraris arquitecte municipal  22.100,00   11.280,00   10.820,00 

Total   22.100,00   11.280,00   10.820,00 
 
QUART.- Que aquest expedient de modificació de crèdits sigui exposat al 
públic pel termini de QUINZE DIES HÀBILS 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. Tot això de conformitat al que preveuen els articles 169,1 i 177,2 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
El regidor de l’oposició, Lluís Apesteguía explica que el seu grup està a favor de 
la internalització d’aquesta figura. 
 
 
5.- PROPOSTA D’ACORD PER INCREMENTAR LA RETRIBUCIÓ DEL 
CÀRREC AMB DEDICACIÓ PARCIAL D’UN 1’5% D’ACORD AMB EL 
PRESSUPOST GENERAL DE L’ESTAT. 
 
La Batlessa explica que d’acord amb la resolució de 17 de juliol de 2018, 
conjunta de la Secretaria d'Estat de Pressuposts i Despeses i la Secretaria d'Estat 
de Funció Pública, per la qual es dicten instruccions sobre el pagament al 
personal del Sector Públic Estatal dels endarreriments corresponents a 
l'increment de l'1,5 per cent previst en la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de 
Pressupostos Generals de l'Estat per 2018, l’aplicació al personal és directe, però 
per als polítics s’ha d’aprovar per ple. 
 
El Sr. Lluís Apesteguía, portaveu de l’oposició explica que votaran en contra, ja 
que al mes de març es va aprovar una pujada i a més no queda justificada la 
dedicació per la qual es fa. 
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Sotmès a votació, l’acord queda suspès per una abstenció per part de la batlessa, 
dos vots a favor dels regidors de Junts x Deià i tres vots en contra dels regidors 
d´Agrupació DEIA. 
 
La Sra. Batlessa explica que s’absten com l’altra vegada perquè considera que el 
sou que té no permet que es posi en entredit la seva dedicació parcial perquè 
sempre ha estat de 24 hores els 365 dies de l’any.  
Seguidament afegeix, que li sap greu que es posi en dubte la seva tasca a 
l’ajuntament i que sabia que aquest punt seria un dels precs i preguntes perquè 
algú els ha dit que no sempre és aquí. Que es tracta d’un ajuntament petit i el 
personal fa molta feina. 
 
El Sr. Lluís Apesteguía, portaveu de l’oposició contesta que el seu grup 
fiscalitza l’acció de govern, però que mai ha posat en dubte la feina dels 
funcionaris. Tot seguit afegeix, que creu que es confon la dedicació laboral amb 
la política i que fa molt temps que demanen que se justifiquin les dietes, les 
reunions, etc. 
 
 
6.- PRECS I DEMANES. 
 
- El portaveu d’Agrupació DEIA, Sr. Lluís E. Apesteguía Ripoll demana si es 
pot tancar tot el perímetre de banyistes amb les boies. 

 
La Sra. Batlessa contesta que la Cala no és competència municipal, posam les 
boies cada any a iniciativa pròpia, donat que la competència és de Demarcació 
de Costes i amb el mal temps s’han mogut i s’han de tornar a posar. 
 
El Sr. Lluís E. Apesteguía comenta que es podria demanar a Costes que al 
darrer tram, les barques no entrin amb el motor encès, pel perill i la brutor que 
originen. 
 
 
- El portaveu d’Agrupació DEIA, Sr. Lluís E. Apesteguía Ripoll explica que a la 
Cala de Deià hi ha molta brutor i olors. 
 
La Sra. Batlessa contesta que farem una carta a Medi Ambient per advertir-los i 
que analitzin l’aigua o que enviïn un agent. 
 



 
 

 

 6 

 
 
- El portaveu d’Agrupació DEIA, Sr. Lluís E. Apesteguía Ripoll demana que es 
vigili d’ofici, de compliment de l’ordenança de renous de les obres del Petit 
Deià. 
 
La Sra. Batlessa explica que es farà quan les queixes arribin a l’ajuntament per 
escrit o per telèfon a les oficines municipals o a la batlessa. Aleshores, la policia 
li duu un avís i a la segona queixa s’envia un escrit. 
 
 
- El portaveu d’Agrupació DEIA, Sr. Lluís E. Apesteguía Ripoll demana que es 
notifiqui a l’entitat competent que la depuradora despren molta pudor. 
 
La Sra. Batlessa explica que es farà la petició al Govern de les Illes Balears. 
 
 
- El portaveu d’Agrupació DEIA, Sr. Lluís E. Apesteguía Ripoll explica que 
entre la torre de la Pedrissa i el veïnat hi ha una reixa que impedeix l’accés a la 
pesquera. 
 
La Sra. Batlessa demana si poden aportar alguna foto. 
 
 
- El portaveu d’Agrupació DEIA, Sr. Lluís E. Apesteguía Ripoll demana si es 
pot vigilar una nova “possible” carretera al cingle d’en visc, donat que des de 
s’Empeltada es veu. 
 
El regidor de Junts x DEIA, Francisco A. Alba contesta que ja hi va anar Medi 
Ambient i que hi ha un camí. 
 
 
- El portaveu d’Agrupació DEIA, Sr. Lluís E. Apesteguía Ripoll demana si es 
poden repintar els aparcaments de sa bassa de Can Carindo. 
 
La Sra. Batlessa respon que ja es va fer. 
 
 
- El portaveu d’Agrupació DEIA, Sr. Lluís E. Apesteguía Ripoll demana si es 
pot estacionar una caravana a un aparcament públic. 
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La Sra. Batlessa respon que als sis mesos es fa un expedient de retirada. 
 
El regidor de Junts x DEIA, Francisco A. Alba contesta una caravana està 
considerada com vehicle. 
 
 
- El portaveu d’Agrupació DEIA, Sr. Lluís E. Apesteguía Ripoll demana que es 
cerqui una altra ubicació per l’skatepark perquè fa molt de renou i és molt 
molest. Els veïnats s’han queixat i jo mateix ho he comprovat. 
 
La Sra. Batlessa respon que ho estudiarà. 
 
 
- El portaveu d’Agrupació DEIA, Sr. Lluís E. Apesteguía Ripoll demana, en 
relació a GAAT, qui va fer el llistat que donava unes línees tan clares i si hi ha 
una decisió política presa en relació a aquesta llista. 
 
La Sra. Batlessa respon que el llistat el va fer el tècnic municipal d’acord amb el 
seu criteri, però ja hem parlat per fer un planejament coherent. 
 
 
 - El portaveu d’Agrupació DEIA, Sr. Lluís E. Apesteguía Ripoll demana que se 
faci neta sa marjada de davall l’aparcament de Can Marcús i les escales de Can 
Renou. 
 
La Sra. Batlessa respon que les escales de Can Renou ja estan netes, en tenc les 
fotos. 
 
 
- El portaveu d’Agrupació DEIA, Sr. Lluís E. Apesteguía Ripoll explica que a la 
zona que passes ses passadores a la Cala s’hi acumula molta brutor i demana si 
es pot posar un cartell que avisi que a quatre minuts hi ha WC. 
 
La Sra. Batlessa respon que posarem senyals. 
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- El portaveu d’Agrupació DEIA, Sr. Lluís E. Apesteguía Ripoll demana que a 
partir de Sa Cala se podrien posar un parell de paperes. 
 
La Sra. Batlessa respon que s’ha de mirar pel contracte amb FCC. 
 
 
- El portaveu d’Agrupació DEIA, Sr. Lluís E. Apesteguía Ripoll demana si el 
pregó es publicarà. I si en podrien posar un còpia a la biblioteca. 
 
La Sra. Batlessa respon que s’ha publicat a la web perquè ho pugui imprimir 
qui vulgui. En treurem una còpia i l’enquadernarem per la biblioteca. 
 
 
- El portaveu d’Agrupació DEIA, Sr. Lluís E. Apesteguía Ripoll demana si es 
poden llevar les males herbes de les voravies. 
 
La Sra. Batlessa respon que està pendent. 
 
 
- El portaveu d’Agrupació DEIA, Sr. Lluís E. Apesteguía Ripoll demana si a 
l’obra de la casa nova de la Cala, les saques paguen per l’ocupació de via 
pública. 
 
La Sra. Batlessa respon que hi ha una ordenança que ho estipula. 
 
 
- El portaveu d’Agrupació DEIA, Sr. Lluís E. Apesteguía Ripoll demana com es 
podria fer perquè les cases de la Cala tenguin una bona connexió de telèfon, 
ADSL, ..... 
 
La Sra. Batlessa respon que ha mirat per posar fibra, però és molt complicat, a 
més el cablejat és molt vell i s’ha de fer una inversió molt grossa, de la que 
l’ajuntament se n’hauria de fer càrrec d’una part. De totes maneres ho tornarem 
a mirar. 
 
 
I no havent més assumptes que tractar i essent les 10:50 hores per la Sra. 
Batlessa es declara finalitzada la sessió estenent la present acta del contingut de 
la qual com a Secretària dono fe. 
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Vist i Plau,        
La Batlessa,    La Secretària Accidental, 
 
Magdalena López Vallespir           María Cristina Ramón Enseñat 
 
 
 
 
 


