
 
 
 

 
 
 
En la Casa Consistorial de la Villa de Deià, a 7 de marzo de 2014, siendo las 9:30 horas, 
se reúne el Ayuntamiento Pleno al objeto de celebrar sesión pública ordinaria en 
primera convocatoria bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa Magdalena López 
Vallespir  y la asistencia de los Sres. Regidores  citados previamente en forma, que se 
dirán a continuación: D. Bartolomé Javier Deyà Caamaño( P. P.), D. Francisco Arbona 
Alba (P.P.), D. Jaime Mariano Vives (P. P.), Sr. Lluís Apesteguía Ripoll (Agrupació 
DEIA), Sra. Francisca Deyá Ferriol (Agrupació DEIA), asistidos por el Secretario-
Interventor de la Corporación Diego González Jiménez. Justifica su ausencia a la sesión 
la Sra. María Cristina López Martí (Agrupació DEIA). 
 
 
Declarada abierta la sesión, se pasa a tratar los asuntos incluidos en el orden del día: 
 
1.- APROBACIÓN BORRADORES DE ACTAS DE DÍA 24 DE ENERO, DE LAS 
ACTAS PRIMERA Y SEGUNDA DEL DÍA 07 DE FEBRERO  Y ACTA DEL DÍA 
20 DE FEBRERO DE 2014 
 
Se da cuenta de los  borradores de las actas remitidas de las sesiones ya mencionadas ut 
supra, que son aprobadas por unanimidad. 
 
 
2.- DECRETOS DE ALCALDÍA 
 
La Corporación se da por enterada de los Decretos de Alcaldía. 
 
 
3.- COMUNICADOS DE ALCALDÍA 
 
Por la Presidencia se pasa al siguiente punto del orden del día, al no haber comunicado 
alguno para dar cuenta al Plenario. 
 
 
4.- APROBACIÓN PLAN INTEGRAL DE TURISMO 
 
Se da cuenta de la elaboración del Plan Integral de Turismo, en cumplimiento de lo 
prescrito en la ley 8/2012 sobre Turismo. Interviene el portavoz de la Agrupació DEIA 
Sr. Lluís Apesteguía manifestando en primer lugar que da la enhorabuena y propone la 
inclusión de una línea de ayudas para conservación del patrimonio (marjades) y también 
para el sector agrícola, así como un proyecto específico para la desestacionalización del 
sector turístico. 
Manifiesta la Sra. Alcaldesa que la desestacionalización está prevista pero que se 
incluirán las propuestas. 
 



 
 
 

 
 
 
 
A continuación, sometido a votación, el Pleno Corporativo Municipal, visto el informe 
favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales, acuerda por unanimidad: 
 
1º.- Prestar su aprobación solicitando del equipo redactor la inclusión de las medidas 
propuestas por Agrupació DEIA. 
 
2º.- Que el texto definitivo sea remitido a la Conselleria de Turisme. 
 
 
5.- PROPUESTAS DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA SOBRE EL 
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN 
ÓRGANOS COLEGIADOS Y ADSCRIPCIONES DE REGIDORES DEL GRUPO 
MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR A LAS COMISIONES INFORMATIVAS 
MUNICIPALES. 
 
Debido a la toma de posesión de la nueva Alcaldesa es sometido al Plenario las 
siguientes propuestas de organización municipal: 
 
ADSCRIPCIÓN DE LOS REGIDORES DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PP A LAS 
COMISIONES INFORMATIVAS: 
 
A) Comisión Informativa de Asuntos Generales: 
 
-Presidenta: Magdalena López Vallespir, Suplente: Francisco Arbona Alba. 
 
Vocales: Bartolomé Javier Deyá Caamaño; Jaime Mariano Vives. 
 
B) Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas: 
 
-Presidenta: Magdalena López Vallespir, Suplente: Francisco Arbona Alba. 
 
Vocales: Bartolomé Javier Deyá Caamaño;  Jaime Mariano Vives. 
 
 
PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES DE LA 
CORPORACIÓN EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS. 
 
De conformidad con el artículo 38 c) del R.O.F., se propone al Plenario las siguientes 
representaciones: 
 
Asamblea de Alcaldes de Mallorca: Magdalena López Vallespir. Sustituto: Bartolomé 
Deyá Caamaño. 



 
 
 

 
 
 
Consejo Escolar: Magdalena López Vallespir. 
 
Fundación Robert Graves: Magdalena López Vallespir. 
 
Asamblea Protección Civil: Francisco Arbona Alba. 
 
Consorcio de Aguas: Bartolomé Deyá Caamaño. 
 
Consorcio Sierra de Tramontana Patrimonio UNESCO: Bartolomé Deyá Caamaño. 
 
La Alcaldesa será la sustituta de todas las representaciones de los regidores Bartolomé 
Deyá Caamaño y Francisco Arbona Alba. 
Después de lo expuesto por la Alcaldesa, la propuesta queda aprobada por cuatro votos 
a favor (P.P.) y dos abstenciones (Agrupació DEIA). 
 
PUESTA EN CONOCIMIENTO RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA: 
 
 A continuación la Corporación se da por enterada de la resolución de alcaldía nº 
44/2014. 
 
DELEGACIONS: 
 
Magdalena López Vallespir, batlessa de l’Ajuntament de Deià, fent us de les atribucions 
que me son conferides, per la present RESOLC: 
 
Primer.- Nomenar com a Tinent de Batle a D. Bartolomé Deyá Caamaño, al qual li 
correspondrà substituir a aquesta batlia en la totalitat de les seves funcions en els casos 
d’absència, malaltia o impediment que l’impossibilití per a l’exercici de les seves 
atribucions. 
 
Segon.- Nomenar com a delegats a les distintes àrees de gestió d’aquest Ajuntament, els 
regidors següents: 
 
Delegat d’Hisenda, Medi Ambient, Obres i Serveis i Governació: el Sr. Bartolomé Deyá 
Caamaño. 
 
Delegat d’Urbanisme, Patrimoni i Emergències: el Sr. Francesc Arbona Alba. 
 
Delegat de les àrees de Protecció Ciutadana i Esports: El Sr. Jaume Mariano Vives 
Aquesta Batlia es reserva les àrees de Serveis Socials, Cultura i  Turisme, Comerç, 
Recurs Humans, Festes i  Joventut, Participació  ciutadana i Comerç. 
 
La Batlia serà el Portaveu del grup municipal del Partit Popular. 



 
 
 

 
 
 
D’aquets decret es dona compte  a Plenari a la propera sessió que es celebri. 
 
 
6.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA AGENCIA TRIBUTARIA PARA 
LA REALIZACIÓN DE DETERMINADAS ACTUACIONES EN MATERIA DE 
GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA TASA DE ALCANTARILLADO. 
 
Acto seguido, se da cuenta de la propuesta de firmar un Convenio de colaboración con 
la A.T.I.B para la gestión de la tasa de alcantarillado, transcribiéndose literalmente el 
mismo a continuación: 
 
“Conveni de col·laboració entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i 
l’Ajuntament de Deià per a la realització de determinades actuacions en matèria 
de gestió tributària de la taxa per la prestació del servei de clavegueram” 

Parts 
José Vicente Marí Bosó, president de l’Agència Tributària de les Illes Balears, amb 
competència per aquest acte en virtut de l’article 7.2 b de la Llei 3/2008, de 14 d’abril, 
de creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears. 

Magdalena López Vallespir, batlessa de l’Ajuntament de Deià, facultada per dur a terme 
aquest acte per l’Acord del Ple municipal de dia __ de _____________ de 2014. 

 
Antecedents 
 
1. L’Ajuntament de Deià ha delegat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears les 

competències relacionades amb la recaptació en període voluntari i executiu de 
diversos tributs i d’altres ingressos, que es va instrumentar mitjançant la signatura del 
corresponent Conveni entre ambdues Administracions el dia 20 de novembre de 
1998.  
 

2. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears exerceix les competències delegades per 
mitjà de la recaptació de zona de Mallorca, òrgan adscrit a l’Agència Tributària de 
les Illes Balears, ens creat per la Llei 3/2008, de 14 d’abril, a la qual li correspon, 
segons l’article 2 g, exercir les funcions de recaptació i, si s’escau, de gestió, 
d’inspecció i de liquidació dels recursos titularitat d’altres administracions públiques 
que, mitjançant llei, conveni, delegació de competències o encàrrec de gestió, siguin 
atribuïdes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 

3. L’Ajuntament de Deià entén que per a una millor gestió del servei de recaptació dels 
seus tributs propis, és convenient que la recaptació de zona dugui a terme una sèrie 
de tasques relacionades amb la gestió tributària de la taxa per la prestació del servei 
de clavegueram. 



 
 
 

 
 

 
4. Els articles 3, 6 i 9 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions publiques i del procediment administratiu comú, preveuen que les 
administracions públiques es regeixen, pel que fa a les seves relacions, pel principi 
de cooperació i, pel que fa a la seva actuació, pel principi d’eficàcia en el servei als 
ciutadans, podent celebrar convenis de col·laboració que, en el cas que afectin a 
corporacions locals, s’han de regir pel que estableix la legislació reguladora del 
règim local. 
 

5. L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
estableix que la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l’Administració 
local i les Administracions de les comunitats autònomes, tant en serveis locals com 
en assumptes d’interès comú, es desenvoluparà amb caràcter voluntari sota las 
formes i en els termes prevists en les lleis, i podrà tenir lloc, en tot cas, mitjançant els 
consorcis o convenis administratius que se subscriguin. 
 

6. El Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada el ___ de _________________ de 
2014, ha adoptat, entre d’altres, l’acord d’aprovar el Conveni de col·laboració amb la 
Comunitat Autònoma  Illes Balears per a la realització de determinades actuacions en 
matèria de gestió tributària de la taxa per la prestació del servei de clavegueram. 

 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per convenir i 
obligar-se i acorden subscriure aquest conveni, i per això 
 
Clàusules  
 
1.  Objecte del Conveni  

 
L’objecte d’aquest Conveni de col·laboració es la realització, en règim d’encàrrec de 
gestió, per part de l’Agència Tributària de les Illes Balears (d’ara endavant, ATIB) 
tasques relacionades amb la gestió tributària de la taxa per la prestació del servei de 
clavegueram. 

 
2.  Actuacions a les quals fa referència el Conveni i forma de prestació dels serveis  
 

Correspon a l’ A T  I B, a través del servei territorial de la recaptació de zona de 
Mallorca (d’ara endavant, recaptació de zona), dur a terme les següents actuacions:  

a) Obtenció d’informació. La recaptació de zona realitzarà les actuacions 
d’obtenció d’informació per a la liquidació de la taxa, la depuració i correcció de les 
dades i usos del padró, i efectuarà el creuament de les dades amb les corresponents a 
l’impost sobre béns immobles per a l’assignació de referència cadastral.  



 
 
 

 
 

b) Realització de les operacions conduents a la liquidació de la taxa i remissió 
d’aquestes operacions a l’Ajuntament per a la pràctica de la liquidació corresponent.  

c) Notificació als obligats tributaris, mitjançant els instruments i sistemes habituals 
utilitzats a l’efecte per la recaptació de zona, de les liquidacions a què es refereix la 
lletra b) anterior.  

d) Manteniment i actualització del registre públic anual per al cobrament de la taxa, 
amb la corresponent actualització dels models i de les quotes, i remissió a 
l’Ajuntament a efectes de la liquidació col·lectiva de les taxa.  

 
3.  Aplicacions informàtiques i serveis telemàtics  

 
1. La recaptació de zona ha de desenvolupar les tasques objecte d’aquest Conveni 
mitjançant les seves aplicacions informàtiques, sense perjudici de l’establiment, en el 
seu cas, dels mecanismes d’interconnexió que siguin necessaris amb els sistemes 
d’informació de l’Ajuntament per tal de què aquest pugui fer les consultes o les 
comprovacions que consideri convenients.  
 
2. El pagament en període voluntari i executiu del tribut a que fa referència aquest 
Conveni es pot dur a terme a les entitats bancàries col·laboradores de l’ATIB així 
com per Internet en el Portal de l’ATIB (http://www.atib.es), que possibilita 
l’emissió telemàtica del justificant del pagament telemàtic realitzat.  

 
4.  Ingrés de les liquidacions  
 

Les quantitats abonades per raó del pagament del tribut objecte d’aquest Conveni 
s’ingressaran en el compte bancari que, a aquest efectes, determini l’Ajuntament, el 
qual haurà de ser comunicat per escrit a l’Àrea de Recaptació de l’ATIB.  

 
5.  Control i fiscalització de les actuacions a realitzar per la recaptació de zona  
 

La fiscalització i el control de les actuacions que, en virtut d’aquest Conveni, ha de 
realitzar la recaptació de zona correspondrà exclusivament als òrgans competents de 
l’Ajuntament.  
 
Les actuacions que ha de realitzar la recaptació de zona tindran caràcter merament 
preparatori dels actes administratius que, en tot cas, haurà de dictar l’Ajuntament, els 
quals gaudiran del règim de recursos previst en el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
El règim previst en aquesta clàusula no s’aplicarà als actes administratius de gestió 
recaptadora dictats pels òrgans competents de l’ATIB en virtut de la delegació de 
competències resultant dels Conveni de recaptació de dia 20 de novembre de 1998. 



 
 
 

 
 
 
6.  Compensació econòmica  
 

L’ATIB ha de restar, per una sola vegada, un 10% de les quantitats ingressades 
corresponents a les liquidacions tributàries girades sobre els valors obtinguts per 
mitjà dels serveis prestats en virtut d’aquest Conveni.  
 
En qualsevol cas, perquè l’ATIB pugui practicar la retenció a què es refereix el 
paràgraf anterior, és necessari que l’Ajuntament manifesti la seva conformitat amb 
les liquidacions sobre les quals s’ha d’efectuar l’esmentada retenció.  

 
7.  Condicions d’ús i protecció de dades  
 

1. L’ús de les dades no comporta, en cap cas, que l’ATIB n’adquireixi la titularitat. A 
tots els efectes, la titularitat correspon a l’Ajuntament. 
 
2. L’ATIB es compromet a aplicar, respecte a les dades de caràcter personal que li 
subministri l’Ajuntament, el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial decret 1720/2007 de 
21 de desembre pel que s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 
orgànica 15/1999 i altres disposicions de desplegament o complementàries que 
siguin d’aplicació.  
 
3. L’ATIB es compromet a no utilitzar aquestes dades amb altres finalitats distintes 
de les que es descriuen en aquest Conveni i de les que corresponguin en exercici de 
les funcions de gestió recaptatòria o de cobrament de deutes. Se’n prohibeix 
qualsevol tipus de cessió, transferència o comunicació, ni tan sols per a la seva 
conservació, a altres persones.  
 
L’ATIB coneix que si destina les dades a una altra finalitat, les comuniqui o les 
utilitza incomplint les estipulacions d’aquest Conveni, serà considerada també 
responsable del tractament i respondrà de les infraccions en què hagués incorregut. 
 
4. L’ATIB únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del responsable 
del tractament i per al compliment de les  tasques relacionades amb l’objecte 
d’aquest Conveni. 
 
5. Una vegada resolt definitivament aquest Conveni, l’ATIB procedirà a la destrucció 
de les dades personals als quals hagi tingut accés així com qualsevol suport o 
documents en els quals constin tals dades o les retornarà a l’Ajuntament. 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
6. S’adjunta com annex al present Conveni el document de mesures de seguretat que 
l’encarregat del tractament es troba obligat a implementar d’acord amb allò que 
preveu l’article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre. 

 
8.  Duració del Conveni  

 
Aquest Conveni tindrà efecte des d’aquesta mateixa data fins que qualsevol de les 
parts el denunciï amb l’antelació suficient perquè es puguin acabar els treballs en 
curs.  

 
Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni en dos exemplars.  
 
Palma de Mallorca, __ de ____________ de 2014 
 
Per l’Agència Tributària de les Illes Balears            Per I’Ajuntament de Deià  
 
 
Después de lo expuesto, por la Sra. Alcaldesa, y sometida a votación, el Plenario 
Municipal adopta  por unanimidad el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la  Comunidad Autónoma de 
las Islas Baleares y el Ayuntamiento de Deià para la realización de determinadas 
actuaciones en materia de gestión tributaria de la tasa  por la prestación del servicio de 
alcantarillado de la localidad. 
 
SEGUNDO.- Facultar a la Señora Alcaldesa del Ayuntamiento, Doña Magdalena López 
Vallespir, para la firma de cuantos documentos y demás trámites y actuaciones sean 
necesarios para llevar a buen término dicho acuerdo. 
 
TERCERO.- Dar traslado del presente a la Agencia Tributaria de las Islas Baleares ( A. 
T. I. B), para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
 
7.- MOCIONES: 
 
1ª. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE SONDEOS SÍSMICOS EN LAS 
ISLAS BALEARES. 
 
La Señora Alcaldesa del Ayuntamiento de Deià, manifiesta que dado que los dos grupos 
municipales han presentado mociones se acordó en la Comisión Informativa presentar 
una única como declaración institucional. 
 



 
 
 

 
 
 
Tras lo expuesto, la Corporación por unanimidad acuerda efectuar una declaración 
institucional conjunta de rechazo a los sondes sísmicos en las Islas Baleares aprobando 
la siguiente MOCIÓN: 
 
“Les Illes Balears es veuen assetjades per un seguit de propostes de prospeccions 
cercant combustibles fòssils a la mar Mediterrània amb utilització d’artefactes d’alta 
potència. 
 
Els sondejos, per ells mateixos, representen una alteració geològica de conseqüències i 
abast imprevisibles, des de terratrèmols, a contaminació irreversible d’aqüífers, o 
afectació a espècies marines vulnerables, que incidiran sobre la situació ambiental, 
econòmica i social de les postres illes abastant una superfície de la Mediterrània de més 
de 30.000 kilòmetres quadrats. 
 
A més la finalitat dels sondejos, explotar industrialment recursos subterranis de gas i 
petroli, es contrària a l’estructura productiva de les illes, amb cap tipus de benefici 
econòmic i social per als seus habitants i amb el risc cert de pèrdua dels valors 
ambientals, socials i econòmics, assolits, tal i com assenyala la Comissió Balear de 
Medi Ambient. 
 
Per tot això, l’Ajuntament de Deià, manifesta el seu rebuig a les esmentades actuacions, 
i insta al Govern de les Illes Balears a que exigeixi al Ministeri d’Indústria del Govern 
d’Espanya la seva immediata paralització, d’acord amb els informes emesos per la 
Comissió Balear de Medi Ambient. 
 
 
2ª. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL 
DE LA DONA 
 
Por parte de la Señora Alcaldesa se da lectura al texto remitido por el Institut  Balear de 
la Dona para conmemorar el día 8 de marzo solicitando al plenario efectuar una 
declaración institucional. 
Tras lo expuesto, el Pleno por unanimidad acuerda prestar su aprobación al siguiente 
texto: 
 
“Dia 8 de març de l’any 1908, 129 dones treballadores es tancaren en una fàbrica tèxtil 
de Nova York per reclamar millores salarials i contra l’esclavitud. Moriren cremades. 
És per això que l’Assemblea General de les Nacions Unides va establir el 8 de març 
com el Dia Internacional de les Nacions Unides pels Drets de les Dones amb l’objectiu 
de commemorar l’esforç per aconseguir la igualtat, per continuar creant les condicions 
més favorables per a l’eliminació de la discriminació contra les dones i per fomentar la 
seva plena participació en el procés de desenvolupament social. 
 



 
 
 

 
 
 
Per tant, un any més, dia 8 de març, les dones de tot el món alçam la nostra veu per 
denunciar injustícies i reivindicar els nostres drets, així com per recordar les persones 
que al llarg de la història han lluitat amb valentia contra la discriminació que patim. 
 
Hem avançat en la legislació, tant en l’àmbit de la Unió Europea com en els àmbits 
nacional, regional, insular i municipal, però també hem d’avançar en la realitat del dia a 
dia. En la normativa es garanteixen els drets de les persones, però la realitat ens ho 
nega. Encara persisteixen moltes desigualtats entre dones i homes: 
  

• La taxa d’activitat laboral de les dones és un 13,54 % més baixa que la dels 
homes1. 

• El 97,2 % de les persones amb contracte a temps parcial són dones2. 
• El salari mitjà anual de les dones és un 22,5 % menor que el dels homes1. 
• Les persones que demanen excedències per a la cura d’infants i gent gran 

continuen essent les dones en un 92 %2. 
• Les dones dediquen el 91,9 % del seu temps a activitats que tenen a veure amb la 

cura de la llar i de la família; per tant, quasi no tenen temps per a altres activitats 
personals2. 

 
Un dia com avui, dia 8 de març, el que reclamam és una justa i digna aspiració a la qual 
el conjunt de la societat s’ha de sumar, especialment els homes, perquè sense la seva 
col·laboració no ho aconseguirem.  
 
La resposta, el canvi, no tan sols ha de ser de la societat sinó també de les institucions 
públiques, de manera transversal i amb mesures que ajudin a minvar les desigualtat 
existents en tots els àmbits 
 
L’ impuls de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en tots els àmbits, 
especialment en l’educació, el treball i l’emprenedoria, ha de ser, amb la participació de 
tota la societat, un compromís de feina de totes les administracions. 
 
Les administracions públiques hem de promoure mesures per incentivar la inserció 
laboral de les dones i vetllar per la igualtat en l’accés a un lloc de feina, la permanència 
i la promoció, així com per la millora de les condicions per al desenvolupament 
professional de totes les persones. 
 
Cal afavorir la conciliació de les persones que fan feina, no tan sols impulsant mesures 
adients sinó també engegant campanyes destinades a fomentar la corresponsabilitat en 
la cura dels fills i filles i d’altres persones dependents, per tal que homes i dones puguin 
desenvolupar lliurement i equilibradament els seus drets i deures en aquests àmbits. 
                                                 
1  
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Des d’aquí, demanem a tota la societat, a totes les institucions i a les associacions de 
dones que commemorin el Dia Internacional de la Dona, la millor oportunitat per 
reclamar coherència des de la unitat i amb respecte a les diferències.  
 
Avui, 8 de març de l’any 2014, renovem una vegada més la nostra confiança en les 
persones i en la nostra capacitat de lluitar per aconseguir més avenços, així com el 
nostre ferm compromís per, entre tots, dones i homes, construir una societat més justa, 
més lliure i més igualitària”. 
 
 
3ª. PROPUESTA DE ACUERDO PARA CONMEMORAR EL 700 ANIVERSARIO 
DE RAMON LLULL Y PROCLAMAR LOS AÑOS 2015 Y 2016 AÑO RAMON 
LLULL 
 
Dada lectura por la Sra. Alcaldesa del escrito remitido por el Govern Balear para 
conmemorar el 700 aniversario de Ramon Llull y proclamar los años 2015 y 2016 años 
Ramon Llull, la corporación por unanimidad acuerda: 
 
Adherirse a la declaración de los años 2015 y 2016 años Ramon Llull en 
conmemoración del 700 aniversario de su muerte, así como la participación del 
Ayuntamiento de Deià junto con el resto de instituciones públicas y privadas en esta 
conmemoración. 
 
 
MOCIÓ  DE L’AGRUPACIÓ DEIA PER A LA TRANSPARÈNCIA: 
 
MOCIONS AMB MOTIU DEL TANCAMENT DE LA PLANTA 
EMBOTELLADORA DE COBEGA-COCACOLA A MALLORCA. 
 
Primer es dona lectura a la moció presentada per Agrupació DEIA de la qual es retiren 
els punts nº 1 i 2 mantenen els nº 3 i el 4 i una vegada sotmesos a votació el 3 és rebutjat 
per quatre vots en contra del PP i tres a favor de Agrupació DEIA, i el 4 és aprovat per 
unanimitat. 
Desprès es dona lectura a la moció del PP nº 321 i per unanimitat s’acorda fer una 
declaració institucional en els següents termes: 
 
“El passat 24 de gener de 2014 l'empresa CocaCola Iberian Partners, embotelladora 
única a tota Espanya, va comunicar als sindicats el tancament de les plantes 
embotelladores de Fuenlabrada a Madrid, Astúries, Alacant i Mallorca.  
 
Aquest tancament suposa la posada en marxa d’un ERE que afectarà, només a Mallorca, 
a més de 200 treballadors entre llocs de feina directes i indirectes. 
 



 
 
 

 
 
La planta de Palma embotella tots els refrescs de la companyia que es distribueixen a les 
Illes Balears, de la que cada any surten més de 10,5 milions de caixes anuals. 
 
Per tal de suplantar la producció, la empresa CocaCola Iberian Partners proposa que, 
des de l’embotelladora de Barcelona, es pugui subministrar a les Illes, el que suposa 
l’arribada al port de més de 4.800 tràilers anuals, una mitja de 15 diaris, que es podria 
veure augmentada a la temporada d’estiu amb una punta de consum més elevada.  
 
A més a més, CocaCola s’enduu la riquesa a un altre indret, però ens deixarà els fems: 
la gestió dels residus que generen aquestes begudes.  
 
Aquest tancament no respon a qüestions econòmiques: l’empresa va presentar el passat 
exercici més de 900 milions d’euros de benefici a tota Espanya, motiu més que evident 
per demostrar que no està justificat.  
 
Amb aquest tancament, Mallorca perd una altra de les indústries importants de l’illa. De 
cada vegada més, el sector primari i el secundari són inexistents: les indústries de 
bijuteria, de fusta, de sabates, o l'agroalimentària han passat de ser claus dins la nostra 
economia a desaparèixer totalment del teixit econòmic. 
 
Per evitar més destrucció del teixit empresarial de les nostres illes, així com més 
destrucció de llocs de feina, és més que necessari que, des de les diferents institucions, 
s’executin polítiques econòmiques encaminades a reactivar l’economia. 
 
Les darreres contraofertes per part de la companyia no han canviat substancialment tot 
l'exposat. 
 
Per tot això presentem la següent PROPOSTA D’ACORD 
 
1.- Demanar a l’empresa Coca-cola (COBEGA) que reconsideri el seu tancament de la 
planta en Palma de Mallorca 
  
2.- El Ple de l' Ajuntament de Deià insta el Govern de les Illes Balears i el Govern 
d’Espanya a realitzar totes les accions necessàries per tal d’evitar el tancament de ja que 
les dades oferides confirmen que l’empresa te la capacitat tecnologia i resultats per 
continuar oberta 
 
 
MOCIO DE L’AGRUPACIÓ DEIÀ PER LA TRANSPARÈNCIA 
 
Seguidament el portaveu de l’Agrupació DEIA dona lectura al text de la moció: 
Un fàcil accés a la informació és una passa indispensable per a una democràcia 
profunda. Així ho indiquen tota la normativa i legislació, tant balear com espanyola o 
europea. 



 
 
 

 
 
 
No ens hem de limitar a oferir la informació tal com preveu la llei, sinó que podem i 
hem d'anar més lluny, aprofitant les possibilitats que ens ofereixen les noves 
tecnologies. 
 
Per tot això presentam la següent: 
 
MOCIÓ 
 
1.- El Ple de l'Ajuntament de Deià aprova que a partir d' aquesta data es pengin a la web 
municipal, en un apartat especial amb facilitat per a trobar-lo i accedir-hi: 
 
a) El pressupost municipal de l' any corrent. 
b) Els decrets de batlia referents a l' aprovació de factures (després del ple en què se n' 
hagi donat compte). 
 
2.- El Ple de l'Ajuntament de Deià aprova que els plens poden ser gravats per qualsevol 
ciutadà i així ho farà sebre a través de les xarxes socials. 
 
Intervé la Sra. Batlessa dient que aquesta moció el PP votarà a favor del apartat nº 1 i 
que es penjarà un resumen de la informació econòmica, pressupostos i la liquidació, 
però que votarà en contra de penjar els decret ja que contenen dades confidencials. 
En lo que respecta a la gravacions dels plenaris també votarà a favor però sempre que 
siguin gravats per una persona designada per l’Ajuntament i no per qualsevol ciutadà. 
El portaveu de l’Agrupacio DEIA presta la conformitat i sotmesa a votació es aprovada 
per unanimitat.  
 
 
8.- PRECS I DEMANES 
 
Pregam que es revisi l' estat de les faroles, ja que darrerament n' han caigut dues (dia 13 
de febrer al carrer del Porxo i dia 3 de març a la plaça de l' Església). 
El regidor sr. Javier Deyá diu que a estat degut al fort vent, i que es revisarà. 
 
Pregam que es cuidi o es demani a la institució responsable que es tengui cura del camí 
que va de sa Cala a son Bujosa: en el seu primer tram hi trobem molta brutor: kleenex, 
bolquers... i la resta està en bastant mal estat. 
Respon el regidor sr. Javier Deyá que miraran de fer-lo net amb la brigada. 
 
Pregam que es cuidi o es demani a la institució responsable que es tengui cura del camí 
que va de son Bauçà a sa Pedrissa: hi ha dos marges caiguts, que fan perillós el pas. 
Almanco s' haurien d' enretirar les pedres de la via. 
Respon el regidor Sr Javier Deyá que es posarà en coneixement del Consell. 
 



 
 
 

 
 
 
La petita rampa que vàrem fer per baixar les barques a sa Cala s'ha foradat i pot resultar 
perillós. S' hauria d'arreglar. També l' escar del fons de sa Cala presenta un forat 
perillós. 
Es diu que s’arreglaran.  
 
Ja hem xerrat moltes vegades del camí que va de sa Síquia a davall es Penyal, i ens 
dèieu que no sabíeu si era públic. No sabem si amb tots els anys ho heu pogut mirar, 
però vos informem que a les NNSS (justament al full 376 de l' adaptació al PTM) surt 
grafiat com a tal. És urgent arreglar-lo perquè està en molt mal estat i qualcú qualque 
dia s' hi farà mal. 
 
En el passat ple se'ns va dir que no hi havia cap municipi que calculàs la factura de 
l'aigua tenint en compte la quantitat de gent que viu a cada habitatge, cosa que insistim 
ens pareix molt lògica. Vos pregam que estudieu la moció aprovada fa uns mesos a Es 
Castell i la seva posada en pràctica. 
 
Vos preguem que de cara al proper ple estudieu el tema de la biotrituradora per tal de 
debatir-ne. 
Respon el regidor Sr Javier Deya, que es farà i que le diu al sr. Apesteguia si pot cercar 
pressupostos. 
Desprès es comenta la necessitat de regular l’utilitzacio d’aquesta maquina per evitar 
que s’hagi un mal us inclús d’estudiar l’imposicio d’una taxa per assegurar una 
utilització responsable  
Fa poc ens varem reunir amb el tècnic municipal per fer-li arribar unes propostes sobre 
el nou aparcament de can Borino (sobre la conservació d' alguns arbres, el cobriment del 
terra i la conservació de la Font Ufana). Vos pregam que els estudieu i els tengueu en 
compte. 
Es diu que es tindrà en compte. 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, y siendo las 10:58 horas, se extiende la 
presente acta de cuyo contenido como Secretario, DOY FE. 
 
Vº    Bº 
La Batlessa,                El  Secretario, 
Fdo: Magdalena López Vallespir   Fdo:Diego González Jiménez 


