ACTA DE SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DIA 12 DE MAIG DE 2017.
A la Casa Consistorial de la Vila de Deià, a 12 de maig de 2017, 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) i la Sra. Blanca Lobo Jaume (Agrupació DEIA), assistits per la Secretàriainterventora Accidental de la Corporació: Sra. María Cristina Ramón Enseñat.
Excusen la seva assistencia, la Sra. Margarita Ripoll Deyá (Junts x Deià) i la Sra.
Cristina López Martí (Agrupació Deià)
Declarada oberta la sessió es passa a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del
dia:
1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 3 DE MARÇ DE
2017 I ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 17 DE MARÇ DE 2017.
Es dona compte dels esborranys de les actes remeses de la sessió ordinària de
dia 3 de març de 2017 i la sessió extraordinària de 17 de març.
Sotmeses a votació són aprovades per unanimitat.

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

3.- COMUNICAT DE L’EXPEDIENT D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST DEL 2016.
La Sra. Batlessa dona compte de l´aprovació de la liquidació del Pressupost de
2016, en data de 28 de febrer de 2015, Resolució de Batlia 42/2017, que es
transcriu a continuació:

Vist l'expedient de Liquidació del Pressupost General del 2016, formulada per
la Intervenció en compliment del que es disposa en l'article 89 del Reial Decret
500/1990 de 20 d'abril.
Conseqüentment, la liquidació del Pressupost dóna un resultat de 2.827.445,17
euros, descomptats els saldos de dubtós cobrament, dels quals la quantitat de
525.550,27 euros està afectada per despeses amb finançament afectat.
Després de la comprovació de que existeixen suficients recursos financers i de
l’elaboració d’un estat comprensiu de les operacions de la Liquidació del
Pressupost que poden incorporar-se al pressupost immediat següent i que
ascendeix a la quantitat total de 533.047,67 euros, cal especificar que el seu
finançament queda distribuït de la següent manera:
1. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat:
525.550,27 euros (per romanent afectat a despeses que tenen un finançament
aliè específic).
2. A càrrec del Romanent de tresoreria per despeses generals: 7.497,40 ,- euros
(per les despeses incorporades finançades amb aportació municipal).
3. A càrrec de compromisos ferms d’aportacions afectats a determinats
romanents: 0,00 euros.
D’aquesta manera de l’esmentada Liquidació del Pressupost es dedueix el
següent Romanent disponible:
Romanent de tresoreria total
Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat
Romanent de tresoreria per a despeses generals
Quantitat utilitzada a càrrec del romanent de tresoreria per despeses generals
Romanent disponible

2.827.445,17
525.550,27
2.301.894,90
7.497,40
2.294.397,50

A continuació la Batlessa sotmet a votació quedant el següent resultat:
- 3 Vots a favor de Junts X Deià
- 2 Abstencions d´Agrupació Deià
I acorda i remetre’n còpia a la Conselleria d’Hisenda i al Ministeri d’Economia i
Hisenda.

5.- ACORD D’ADHESIÓ A L’ESTRATÈGIA LOCAL PER LA IGUALTAT
DEL CONSELL DE MALLORCA.
La Sra. Batlessa dona compte de l’estratègia local per la igualtat remesa per la
Direcció Insular d’Igualtat del Consell de Mallorca i les passes a seguir per part
de l’Ajuntament de Deià.
Per tot això, el Ple d’aquesta corporació per unanimitat ACORDA:
PRIMER.- Acordar l’adhesió a l’estratègia a través del Ple.
SEGON.- Nomenar la Batlessa, Magdalena López Vallespir, com a política i la
Treballadora Social, Sílvia Rodríguez García com a tècnica com a referents al
municipi per posar en marxa l’Estratègia.
TERCER.- Establir un cronograma que inclogui les accions clau per iniciar la
feina.
QUART.- Difondre entre la població de Deià la participació a l’Estratègia.
CINQUÈ.- Integrar-se en un comitè comarcal per coordinar les accions amb
altres municipis.

6.- APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT 2/2017 DE MODIFICACIÓ DEL
PRESSUPOST DE DESPESES PER FER FRONT A LA RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL DE DUES SENTÈNCIES DE L’EXERCICI 2016 REFERENTS
A LA PASSAREL·LA PEATONAL I LLUCALCARI.
La Batlessa explica que per fer front a despeses no previstes al pressupost és
necessari aprovar un expedient de modificació pressupostària. Aquestes
despeses responen a dues sentències judicials de responsabilitat patrimonial.

Una per la responsabilitat subsidiària devinguda pels desperfectes soferts a la
propietat d’un veí en la construcció de la passarel·la peatonal i haver fet fallida
l’empresa constructora, de la que no es descarta demanar responsabilitats, una
vegada acabi el procés. I l’altre respecte a la responsabilitat patrimonial de
l’ajuntament en la demolició d’una de les cases de Llucalcari.
La Batlessa dona compte de l’expedient:
“Vist l'expedient elaborat pels serveis municipals, i trobant conforme els objectius del
mateix, es proposa d’adopció del següent acord:.
Primer.- APROVAR INICIALMENT la proposta de concessió de CRÈDIT
EXTRAORDINARI PER RECONEIXEMENT DE CRÈDIT en la forma següent:
a) Quantitat utilitzada amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria disponible,
en la quantitat 155.437,35 €
Segon.- Els crèdits extraordinaris que s'acorden són les següents:

Tercer.- - 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 177.2 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.”
Sotmesa a votació la sentència de responsabilitat patrimonial de Llucalcari, el
Ple, per 3 vots a favor dels regidors de l'equip de govern (Junts X Deià) i dues
abstencions dels regidors de l'oposició (Agrupació Deià).

El portaveu de l’oposició, Lluís Enric Apesteguía Ripoll explica que votaren en
contra perquè no hi havia un compromís ferme d’obrir un expedient de
responsabilitat patrimonial, però al haver-hi un canvi de talant, han decidit
abstenir-se.
La Batlessa explica que ha estat un procés molt llarg amb molta informació i
molt variada. En acabar el procés s’haurà de veure què ha costat, si hi ha
responsabilitats i si estan prescrites.
Sotmesa a votació la sentència de responsabilitat patrimonial de la passarel·la
peatonal el Ple és aprovada per unanimitat.
Finalment, el ple de la corporació ACORDA:
PRIMER- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 2/2017
per un import de 155.437,35 €.
SEGON- Sotmetre aquest expedient de modificació de crèdits a informació
pública pel termini de qui 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 presentarse cap reclamació contra el mateix, es considerarà aprovat definitivament.

7.- APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT 3/2017 DE MODIFICACIÓ DEL
PRESSUPOST DE DESPESES PER FER FRONT A INTERESSOS DE
DEMORA DE LES DUES SENTÈNCIES I LA REPOSICIÓ DEL MUR DE
L’APARCAMENT DE CAN BOI.
La Batlessa explica que per fer front a despeses no previstes al pressupost és
necessari aprovar un expedient de modificació pressupostària per a dur a terme
la reparació d’urgència d’un crui al mur de l’aparcament de Can Boi que el
tècnic municipal va considerar perillós.
La Batlessa dona compte de l’expedient:

“Vist l'expedient de modificació de crèdits número
municipals.

3/2017 elaborat pels serveis

Vist l’informe de Secretaria-Intervenció.
Vist allò que disposa els articles 177 i concordants del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es
proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de modificació del pressupost de
crèdits núm. 3/2017 per un import de (79.257,01 €) SETANTA-NOU MIL DOSCENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIM, corresponent a crèdit
extraordinari.
Segon.- Determinar la fórmula de finançament en base a romanent de tresoreria per a
despeses generals de l’exercici 2016, en la quantitat de (79.257,01 €) SETANTA-NOU
MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIM.
Tercer.- Les modificacions que s’acorden són les següents:
Crèdit extraordinari:

Quart.- Respecte a l’estat d’ingressos, els conceptes del Pressupost d’ingressos quedaran de
la següent manera:
Per Romanent de tresoreria líquid de l’exercici 2016:

Cinquè. - 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 177-2 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març.”
No obstant, el Ple de la Corporació acordarà allò que estimi més pertinent.”
Sotmès a votació el Ple, per unanimitat, adopta el següent ACORD:
PRIMER- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2017
per un import de 79.257,01 €.
SEGON- Sotmetre aquest expedient de modificació de crèdits a informació
pública pel termini de qui 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 presentarse cap reclamació contra el mateix, es considerarà aprovat definitivament.
8.- MOCIONS
• PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE Nº 2476/17
Relativa a no a l’energia nuclear, aprovada per la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial, en sessió de dia 8 de març de 2017 que es transcriu a
continuació:
“1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a no allargar sota
cap concepte la vida útil de les centrals nuclears espanyoles.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya i les Corts
espanyoles a revisar la naturalesa i la composició del Consell de Seguretat
Nuclear, per tal que aquest organisme sigui veritablement independent i tècnic,
i la seguretat mediambiental i humana siguin els criteris que el regeixin.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a derogar de
manera immediata l’anomenat “impost al sol”.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, els
consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i els ajuntaments

de les Illes Balears a treballar activament per avançar cap a una transició
energètica fonamentada en els energies renovables i la independència respecte
de les energies brutes.”
A continuació la Batlessa sotmet a votació la urgència, quedant aprovada per
unanimitat.
Sotmesa a votació la moció al Ple és aprovada per unanimitat.

•

RESOLUCIÓ DE LA FEMP D’ACOMPLIMENT DELS OBJECTIUS
D’ESTABILITAT
La Batlessa explica que la FEMP ens ha traslladat la resolució de que les entitats
locals espanyoles són la única administració pública que compleix amb els
objectius d’estabilitat. La seva contribució a la reducció del dèficit públic del
Regne d’Espanya davant la Unió Europea ha estat determinant amb la finalitat
de que ho estimen oportú, per a que el ple de la Corporació manifesti el seu
recolzament a la mateixa.
La Batlessa dona compte de la resolució.
A continuació la Batlessa sotmet a votació la urgència, quedant aprovada per
unanimitat.
Sotmesa a votació la resolució al Ple és aprovada per unanimitat.

9- PRECS I DEMANES.
- El portaveu d’Agrupació Deià, Lluís Apesteguía, demana com quedaran
estèticament les noves faroles.
La Batlessa respon que les posaran sense vidres perquè és més net, donada la
complicació que duu el netejar-los, excepte les de dins el poble perquè quedin
igual que les altres que ja hi ha.

També explica que falta posar-les el difusor a la part de dalt que evitarà que
s’escapi la llum i després en regularan la intensitat. Es va provar de posar un
filtre perquè la llum no fos tan blanca, però quedava una llum taronja.
El portaveu d’Agrupació Deià, Lluís Apesteguía demana si gasten més, donat
que la subvenció és d’eficiència energètica.
La Batlessa respon que són leds, que les d’abans eren de baix consum i no
entraven dins la normativa actual.

- La regidora d’Agrupació Deià, Blanca Lobo, demana informació del marge des
Clot.
Diu que Agrupació Deià hi va anar i el propietari els va dir que està ben fet,
però pensen que el marge a la part posterior duu terra enlloc de reble i que per
això caurà amb les primeres pluges, a més fa panxa. I el siquió?
La Batlessa respon que ells l’han de fer.

- La regidora d’Agrupació Deià, Blanca Lobo, demana que s’ha de fer per tenir
un gual.
La Batlessa respon que s’ha de fer una ordenança, que actualment, en base a
l’ordenança de via pública, a alguns veïnats que ho han sol·licitat, l’Ajuntament
els ha pintat un retxa groga i els cobra una taxa anual.
El regidor de Junts per Deià, Francesc Arbona explica que fa uns anys se’n va
parlar de fer aquesta ordenança, però era necessari tenir una grua i un depòsit a
on deixar els vehicles.
La Batlessa diu que es poden mirar altres ordenances per veure que se
necessita.

I no havent més assumptes que tractar i essent les 10:30 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- Interventora Accidental,

Magdalena López Vallespir

María Cristina Ramón Enseñat

