
 

 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA 
D´ORGANITZACIÓ  MUNICIPAL DE 18 DE JUNY DE 2015. 
 
A la Casa Consistorial de la Vila de Deià, a 18 de juny de 2015 essent les 9’30 
hores, es reuneix l’Ajuntament en Ple al objecte de celebrar sessió pública 
extraordinària en primera convocatòria baix la Presidència de la Sra. Batlessa, 
Magdalena López Vallespir i l’assistència dels Srs. regidors citats prèviament en 
forma; Sr. Francisco Arbona Alba, Sr. Jaime Mariano Vives, Sra. Margarita 
Ripoll Deyá, Sr. Lluís Apesteguía Ripoll, Sra. Maria Cristina López Martí i Sra. 
Blanca Lobo Jaume, assistits per la Secretària Sra. Margarita Marqués Moyá. 

Declarada oberta la sessió es passa a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del 
dia. 
 
1-Periodicitat de les sessions del ple 

 
El batle explica que, d’acord amb el que disposa l’article 80.1 de la Llei 20/2006, 
de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (LMRLIB), el 
ple de l’ajuntament ha de dur a terme les sessions ordinàries com a mínim una 
vegada cada mes en els municipis de més de 20.000 habitants; cada dos mesos 
en els municipis amb població entre 5.001 i 20.000 habitants; i cada tres mesos 
en els municipis de fins a 5.000 habitants, llevat dels casos en què hi hagi també 
junta de govern local, en els quals la periodicitat del ple ha de ser cada dos 
mesos com a mínim. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 38 a del ROF, el ple de l’ajuntament ha 
d’acordar la periodicitat de les seves sessions. 
 
La corporació delibera sobre l’assumpte i a continuació se sotmet a votació. 
 
Es proposa celebrar una sessió cada dos mesos, els divendres de la primera 
setmana i si fos festiu el següent dimarts, a les 9:30 hores del matí, es a dir, 
deixar-ho igual que en la passada legislatura. 
 
El portaveu de l’oposició proposa la celebració de les sessions plenàries cada 
dos mesos, els dijous de la primera setmana a les 20:00 hores, per tal de facilitar 
la assistència del públic que vulgui assistir així com la assistència dels propis 
regidors que fan feina a altres llocs. 
 



 

 
 
 
La Batlessa diu l’equip de govern ho ha d’estudiar i proposa deixar- ho per al 
proper plenari.  
 
Sotmesa a votació la proposta de l´equip de govern el resultat és el següent: 
 

- Vots a favor: 4 (regidors de Junts x Deià). 
- Vots en contra: 3 (regidors d´Agrupació Deià). 

 
Sotmesa a votació la proposta de l´oposició, el resultat és el següent: 
 

- Vots a favor: 3 (regidors d´Agrupació Deià). 
- Vots en contra: 0 
- Abstencions: 3 (regidors de Junts x Deià). 

 
 
2- Creació i composició de les comissions informatives 
Es proposa la creació de dues Comissions Informatives: 
 

- La Comissió informativa d´Assumptes Generals 
- La Comissió informativa d´Hisenda i Especial de Comptes. 

 
Les Comissions informatives es reuniran amb caràcter ordinari amb la mateixa 
periodicitat del Plenaris ordinaris a les 9’30 hores del matí, dos dies hàbils 
abans de la celebració de la sessió plenària. 
 
Pel que fa a la presidència de les comissions informatives creades, el ple acorda 
que, de conformitat amb el que disposa l’article 125 a del ROF, la Batlessa és la 
presidenta nata de totes. No obstant això, la batlessa pot delegar la presidència. 
 
Les Comissions estaran integrades per tres regidors de l’equip de govern i un 
regidor d´Agrupació Deià. 
 
Es proposa la següent adscripció de regidors a la Comissió d´assumptes 
generals: 
 
Presidenta: Magdalena López Vallespir, Suplent: Francisco Arbona Alba. 
Vocals Junts x Deià: Margarita Ripoll Deyá; Jaime Mariano Vives. 
Vocal Agrupació Deià: el que proposi l´oposició. 



 

 
 
Es propasa la següent adscripció de regidors a la Comissió d´Hisenda i 
Comptes: 
Presidenta: Magdalena López Vallespir, Suplent: Francisco Arbona Alba. 
Vocals: Margarita Ripoll Deyá;  Jaime Mariano Vives. 
Vocal Agrupació Deià: el que proposi l´oposició. 
 
El portaveu de l´oposició proposa que les Comissions estiguin integrades per 
tres regidors de l´equip de govern i dos d´Agrupació Deià. Es proposa la 
següent adscripció de regidors de l´oposició: 
 

- A la Comissió d´assumptes generals: la Sra. Blanca Lobo i la Sra. Cristina 
López Martí (suplent: Sr. Lluis Apesteguia). 

- A la Comissió d´Hisenda i de comptes: el Sr. Lluís Apesteguia i la Sra. 
Cristina López Martí (suplent: Sra. Blanca Lobo). 

 
Sotmés a votació el Ple per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER- La creació de dues Comissions Informatives, que es reuniran amb 
caràcter ordinari amb la mateixa periodicitat del Plenaris ordinaris a les 9’30 
hores del matí: 
 

- La Comissió informativa d´Assumptes Generals 
- La Comissió informativa d´Hisenda i Especial de Comptes. 

 
SEGON-  
 
La següent adscripció de regidors a la Comissió d´assumptes generals: 
Presidenta: Magdalena López Vallespir, Suplent: Francisco Arbona Alba. 
Vocals Junts x Deià: Margarita Ripoll Deyá; Jaime Mariano Vives. 
Vocals Agrupació Deià: Blanca Lobo; Cristina López Martí (suplent: Lluis 
Apesteguia). 
 
La següent adscripció de a la Comissió d´Hisenda i Comptes: 
Presidenta: Magdalena López Vallespir, Suplent: Francisco Arbona Alba. 
Vocals: Margarita Ripoll Deyá;  Jaime Mariano Vives. 
Vocal Agrupació Deià: Lluís Apesteguia; Cristina López Martí (suplent: Blanca 
Lobo). 
 
 



 

 
 
3- Nomenament dels representants de la corporació en els òrgans col·legiats. 
 
D'acord amb l'article 38 c del ROF, és competència del ple el nomenament dels 
representants de la corporació davant els òrgans col·legiats. 
 
La proposta de l’equip de govern és: 
 

− Consorci d’Aigües: Margarita Ripoll Deyá. 
− Federació de Municipis (FELIB): Margarita Ripoll Deyá. 
− Mancomunitat de Tramuntana: Margarita Ripoll Deyá. 
− Consorci Serra de Tramuntana Patrimonio UNESCO: Margarita Ripoll 

Deyá. 
− Consells Escolars: Magdalena López Vallespir. 
− Fundació Robert Graves: Magdalena López Vallespir. 
− Assemblea Protecció Civil: Francisco Arbona Alba. 
− Assemblea de Batles de Mallorca: Magdalena López Vallespir. 

Substituta: Margarita Ripoll Deià. 
 
La Batlessa Magdalena López Vallespir serà la substituta de totes les 
representacions de Margarita Ripoll Deyá i Francisco Arbona Alba. 
 
El portaveu de l’oposició proposa que alguns d’aquests nomenaments recaiguin 
sobre regidors del seu grup municipal. Diuen que han pensat en quatre, 
proposant els següents: 
 

- Consorci Serra de Tramuntana Patrimonio UNESCO: Cristina López 
Martí. 

- Consells Escolars: Blanca Lobo Jaume. 
- Fundació Robert Graves: Blanca Lobo Jaume. 
- Assemblea Protecció Civil: Lluís Apesteguia Ripoll. 

 
La Batlessa diu que l’equip de govern ho estudiarà i debatrà i respondrà en el 
proper ple que se celebri. 
 
Sotmesa a votació la proposta de l’equip de govern el resultat és el següent: 
 

- 4 vots a favor (regidors de Junts x Deià). 
- 3 abstencions (regidors d´Agrupació Deià). 

 



 

 
 
 
El ple acorda traslladar els acords adoptats a les entitats esmentades als efectes 
pertinents. 
 
 
4- Coneixement de les resolucions de batlia en matèria de nomenaments de 
tinents de batle, com també de les delegacions que la Batlia consideri oportú 
conferir. 
 
La batlessa dóna lectura a la Resolució de Batlia nº 117 que es transcriu a 
continuació: 
 
RESOLUCIÓ DE BATLIA Nº 117/2015 
 
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 Primer Tinent de Batle a D. Francisco Arbona Alba. 

  - Nomenar com a Segon Tinent de Batle a D. Jaime Mariano Vives. 

  - Nomenar com a Tercer Tinent de Batle a Dª. Margarita Ripoll Deyá. 

 

Als tinents de Batles els hi 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: 

 

- Delegada d’Hisenda, Medi Ambient, Obres i Serveis i Governació: la Sra. Margarita 

Ripoll Deyá. 

 

- 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 de Junts x Deià. 

 

Tercer. - D’aquet decret es donarà compte al Ple a la propera sessió que es celebri. 

 
La Corporació es dóna per assabentada. 
 
5- Designació Tresorer de la Corporació. 

 
La Batlessa dona del decret de batlia 127 que es transcriu a continuació: 
 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 127/2015 
NOMBRAMIENTO TESORERO MUNICIPAL 
 

Resultando que tras elecciones municipales celebradas el pasado 24 de mayo de 2015 el 

13 de junio se celebró sesión constitutiva de la nueva Corporación municipal y de 

conformidad con el artículo 2.f del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre 

provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con 

habilitación de carácter nacional, esta Alcaldía haciendo uso de sus atribuciones 

RESUELVO: 
 

PRIMERO- Nombrar como Tesorero al Señor Concejal Don Francisco Arbona Alba, 

pudiendo ser revocado el nombramiento en cualquier momento. 

 

SEGUNDO- Notificar personalmente al designado el presente Decreto, publicar el 

mismo en el Boletín Oficial de las Islas Baleares y dar cuenta al Pleno en la primera 

Sesión que éste celebre. 

 

TERCERO- Comunicar a las entidades bancarias que proceda el nombramiento del 

Concejal Tesorero tras la aceptación de su cargo. 

 

Tot seguit, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 

- Ratificar el nomenament com a Tresorer municipal al Sr. Regidor 
Francisco Arbona Alba. 

 
Sotmès a votació resulta aprovat per 4 vots a favor dels regidors de l’equip de 
govern i 3 abstencions dels regidors de l’oposició. 

 
 



 

 
 
 
6- Exercici de les funcions de la batlessa Sra. Magdalena López Vallespir en 
règim de dedicació parcial. 
 
La Batlessa explica que a partir de dia 30 de juny de 2015, la llei prohibeix la 
dedicació exclusiva dels batles dels municipis de població inferior a 1.000 
habitants. La dedicació parcial s’ha de acordar per Ple. 
 
Es proposa al Ple municipal l’adopció del següent ACORD:  
 
PRIMER- L’article 75.2 i 75 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i l’article 74.2 de la 
llei 20/2006, de 15 de desembre, i el  art 11 del Reial Decret 1/2014 regulen els 
drets dels membres de les corporacions locals a percebre retribucions per 
l’exercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin en regim de dedicació 
exclusiva  o parcial amb l’obligació corporativa de donar-los d’alta al regim 
general de la seguretat social, assumint el pagament de les quotes empresarials 
 que correspongui. 
 
L’article 75.3 de la llei de la Llei 7/1985 estableix que als municipis de menys de 
1.000 habitants la dedicació serà parcial. 
 
El art 11 del reial Decret 1/2014 estableix la quantia màxima de 30.00€. 
 
Per tant es proposa concedir la dedicació parcial al 75% a la Sra Batlessa 
Magdalena Lopez Vallespir a partir del dia 19 de juny fixant-ne una retribució 
de 2.142,85 € bruts mensuals, més dues pagues extraordinàries anuals de la 
mateixa quantitat.  
 
SEGON- Donar d’alta en Regim General de la Seguretat Social assumint la 
Corporació el pagament de les quotes.  
 
El regidor de l’oposició, Sr. LLuis Apesteguia, intervé per explicar que els 
sembla molt elevat el sou de la Batlessa i que per això votaran en contra. 
 
La Sra. Batlessa explica que a pesar de que la llei li prohibeixi tenir dedicació 
exclusiva, la seva dedicació parcial serà solament a nivell econòmic, ja que a 
nivell pràctic seguirà sent total. En un municipi petit com Deià, és l'única 
manera, ja que el Batle està al carrer, en constant contacte amb el poble, la gent 
t’atura  pel carrer, et crida a qualsevol hora del dia o de la nit, etc. 



 

 
 
 
Sotmès a votació, el Ple per 4 vots a favor dels regidors de l’equip de govern i 3 
vots en contra dels regidors d'Agrupació Deià, ACORDA:  
 
Concedir la dedicació parcial al 75% a la Sra Batlessa Magdalena Lopez 
Vallespir a partir del dia 19 de juny fixant-ne una retribució de 2.142,85 € bruts 
mensuals, més dues pagues extraordinàries anuals de la mateixa quantitat.  
 
Aquest acord Plenari sortirà efectes des del dia següent al de la seva adopció, 
sense perjudici de la seva publicació al BOIB. 
 
 
7- Proposta assignació econòmica als membres de la Corporació. 
 
A continuació es dona compte de la següent proposta:  
 
Per la concurrència efectiva a plenaris i comissions informatives 
 
Plenaris 
Portaveu oposició 200 € bruts sessió màxim anual 1.200 € 
Regidors de l’equip de Govern 200€ bruts sessió màxim anual 1.200 € 
Regidors de l’oposició 180 € bruts sessió màxim anual 1.080 € 
 
Comissions 
Portaveu oposició 40 € bruts sessió màxim anual 240 € 
Regidors de l’equip de Govern 40 € bruts sessió màxim anual 240 € 
Regidors de l’oposició 40 € bruts sessió màxim anual 240 € 
 
Per reunions i visites en l’exercici del seu càrrec.  
Batle: 73,50 € bruts per reunió. Màxim mensual 588 €. 
Regidors amb delegacions: 47,50 € bruts per reunió, màxim mensual 380 €. 
 
Les assistències es faran efectives cada dos mesos. En aquets efectes, per la 
Secretària de l’Ajuntament es certificarà el tipus i nombre de sessions 
convocades i l’assistència efectiva de cadascun dels membres sense dedicació 
exclusiva o parcial així com les reunions i visites dels regidors amb delegació. 
 
El portaveu de l'oposició manifesta que el seu grup municipal considera bastant 
elevades les dietes, però que les acceptaran. 



 

 
 
 
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat.  
 
Finalment, abans d'aixecar la sessió, la Batlessa dóna un comunicat: es vol fer 
un reconeixement a Joan Graves, després de la seva recent mort, i s’ha pensat 
posar-li el seu nom a la nova biblioteca municipal. Ja s’ha parlat amb la família i 
han donat la seva autorització. 
 
Finalment, la batlessa aixeca la sessió a les 10:45 hores estenent la present acta 
del contingut de la qual como a Secretària dono fe. 
 
    Vist-i-plau, 
  LA BATLESSA,                                                           LA SECRETÀRIA, 
 
 
 
 
Magdalena López Vallespir                         Margarita Marqués Moyá  
 
 


