ACTA DE SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DIA 3 DE JULIOL DE 2015.
A la Casa Consistorial de la Vila de Deià, a 3 de juliol de 2015, 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), Sra. Margarita Ripoll Deyá (Junts x
Deià), Sr. LLuís Apesteguía Ripoll (Agrupació DEIA), Sra. Blanca Lobo Jaume
(Agrupació DEIA) i la Sra. Cristina López Martí (Agrupació Deià), assistits per
la Secretària- interventora de la Corporació: Sra. Margarita Marqués Moyá.

Declarada oberta la sessió es passa a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del
dia:

1- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ESPECIAL
DE CONSTITUCIÓ DE DIA 13 DE JUNY DE 2015 I DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA D’ORGANITZACIÓ DE DIA 18 DE
JUNY DE 2015.
Es dona compte de l´acta remesa de la sessió especial de constitució de dia 13 de
juny. Queda aprovada per unanimitat.
A continuació es dona compte de l'esborrany de l'acta de la sessió
d´organització municipal de 18 de juny, quedant aprovada també per
unanimitat.

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

3- COMUNICATS DE BATLIA.
La Sra. Batlessa dona compte de l´aprovació de la liquidació del Pressupost de
2014, en data de 5 de maig de 2015, Resolució de Batlia 89/2015, que es transcriu
a continuació:
Vist l'expedient de Liquidació del Pressupost General del 2014, 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 2.387.507,70- euros,
descomptats els saldos de dubtós cobrament, dels quals la quantitat de 596.293,78- esta
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 1.013.444,42- euros, cal especificar que el seu
finançament queda distribuït de la següent manera:
- Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat : 596.293,78-euros
(per romanent afectat a despeses que tenen un finançament aliè específic).
- A càrrec del Romanent de tresoreria per despeses generals: 417.150,64- euros (per les
despeses incorporades finançades amb aportació municipal).
6. A càrrec de compromisos ferms d’aportacions afectats a determinats romanents: 0,00euros.
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

2.387.507,70
596.293,78
1.791.213,92
417.150,64
1.374.063,28

De conformitat amb el que es disposa en els esmentats articles, per la present,
Aquesta Batlia fent us de les seves atribucions RESOLC:
Aprovar la següent liquidació:
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA:
1. (+) DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A FI
D'EXERCICI
De Pressupost d'Ingressos. Ppost. Corrent
De Pressupost d'Ingressos. Ppost. Tancat
D'altres operacions No Pressupostaries
MENYS = Ingressos pendents aplic.def

1.571.612,41

1.124.813,06
383.365,47
63.433,88
0,00

2. (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FI
D'EXERCICI
De Pressupost de Despeses. Ppost. Corrent
De Pressupost de Despeses. Ppost. Tancat
D'altres operacions No Pressupostaries
MENYS = Pagaments pendents aplic.def.

185.285,58

138.165,37
3,15
47.117,06
0,00

3. (+) FONS LÍQUIDS EN LA TRESORERIA A FI D'EXERCICI

1.123.961,42

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL

2.510.288,25

4. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT

122.780,55

5. ROMANENT DE TRESORERIA AFECTADA A DESPESES
AMB FINANCIACIO

596.293,78

ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS
(1 - 2 + 3 - 4)

1.791.213,92

RESULTAT PRESSUPOSTARI:
1. (+) DRETS RECONEGUTS NETS
2. (-) OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

3.167.248,39
2.033.769,24

RESULTAT

1.133.479,15

DESVIACIONS POSITIVES DE FINANÇAMENT
DESVIACIONS NEGATIVES DE FINANÇAMENT
DESPESES FINANÇADES AMB ROMANENT
LÍQUID DE TRESORERIA
RESULTAT PRESSUPOSTARI

596.293,78
0,00
152.593,55

689.778,92

A continuació la Batlessa dona compte de dues sentencies condemnatòries en
costes a favor de l´Ajuntament. Es tracta de dues impugnacions contra dues
llicències municipals concedides a Son Coll i a la Finca Ca Miquelet.
4- APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT 2/2015 DE MODIFICACIÓ DEL
PRESSUPOST DE DESPESES PER MITJÀ DE ROMANENT LÍQUID DE
TRESORERIA I GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS.
La Batlessa explica explica que per fer front a despeses no previstes al
pressupost és necessari aprovar un expedient de modificació pressupostària.
Aquestes despeses responen a un increment en la nòmina de dos treballadors
municipals (servei O.R.A), a l'amortització dels préstecs i a la part de la nòmina
dels dos treballadors contractats en el marc de la subvenció atorgada per el
SOIB per a persones desocupades majors de 45 anys (Renda d'Inserció Laboral).
Respecte a aquesta darrera, el SOIB ha concedit a l'Ajuntament una subvenció
per cobrir el 50% del cost dels dos treballadors per sis mesos, i l'ajuntament ha
d'assumir l'altre 50%, per la qual cosa és necessari habilitar crèdit. La subvenció
dóna lloc a una generació de crèdit per ingressos i l'habilitació de crèdit per
afrontar les noves despeses es farà per suplement de crèdit a finançar
mitjançant romanent líquid de tresoreria.

La Batlessa dona compte de l´expedient:
“Vist l'expedient de modificació de crèdits número 2/2015 elaborat pels serveis municipals.
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció.
Vist allò que disposen els articles177, 181 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 de crèdits núm. 2/2015
per un import de (41.697,31 €) QUARANTA-UN MIL SIS-CENTS NORANTA-SET
EUROS I TRENTA-UN CÈNTIMS, corresponent a suplementde crèdit i generació de
crèdits per ingressos.
Segon.- Determinar la fórmula de finançament en base a nous ingressos, en la quantitat de
(5.400,00 €) CINC-MIL QUATRE-CENTS EUROS. I en base a romanent de tresoreria
per a despeses generals de l’exercici 2014, en la quantitat de (36.297,31 €) TRENTA-SIS
MIL DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS I TRENTA-UN CÈNTIMS.
Tercer.- Les modificacions que s'acorden són les següents:
Suplement de crèdits:
APLIC.PP
T.

EXPRESSIÓ

920.13100 Retribucions personal laboral eventual
Compl. Específic personal func.
130.12101
Seguretat
920.16000 Seguretat social personal Adm. General
Seguretat social personal func.
130.16000
Seguretat
011.91300 Amortització préstecs
TOTALS

PREV.AN
T.

MODIF.

PREV.DEF.

21.600,00

7.200,00

28.800,00

15.537,06
77.377,98

1.600,00
4.410,00

17.137,06
81.787,98

17.349,38
56.883,19

560,00
22.527,31

17.909,38
79.410,50

188.747,61

36.297,31

225.044,92

Generació de crèdits per ingressos:
APLIC.PP
T.

EXPRESSIÓ

PREV.AN
T.

920.13100 Retribucions personal laboral eventual

28.800,00

MODIF.

5.400,00

PREV.DEF.

34.200,00

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 2014:
CONCEPT
E
87000

EXPRESSIÓ

PREVISIÓ
ANTERIOR

MAJORS
INGRESSOS

PREVISIÓ
DEFINITIVA

ROMANENT DE
TRESORERIA

417.150,64

36.297,31

453.447,95

TOTALS

417.150,64

36.297,31

453.447,95

Ingressos que generen crèdits:
CONCEPT
EXPRESSIÓ
E
45050

PREVISIÓ
ANTERIOR

MAJORS

PREVISIÓ

INGRESSOS

DEFINITIVA

SUBVENCIÓ SOIB

0,00

5.400,00

5.400,00

TOTALS

0,00

5.400,00

5.400,00

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 4 vots a favor dels regidors de l'equip de govern
(Junts X Deià) i tres abstencions dels regidors de l'oposició (Agrupació Deià),
adopta el següent ACORD:
PRIMER- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 2/2015
per un import de 41.697,31 €, corresponent a suplementde crèdit i generació de
crèdits per ingressos.
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.

5- INCORPORACIÓ A PATRIMONI DELS RESULTATS PENDENTS
(PRODUITS DURANT ELS EXERCICIS 2009 A 2013).
Es dona compte del següent expedient a fi de poder realitzar els ajustos
comptables necessaris:
Vista la Situació del Patrimoni i Resultats segons Balanç de Situació de 31 de desembre
del 2014.
Vist l’informe de la Secretària - Interventora en el sentit que és competència del Ple
efectuar la incorporació al Patrimoni de qualsevol resultat pendent d’aplicació, i trobant
conforme els objectius del mateix, es proposa l’adopció del següent acord :
1er.- Aprovar la proposta d’incorporació al Patrimoni de 2.820.267,14 € produïts en els
exercicis indicats amb la finalitat de donar una imatge fidel de la seva realitat
Patrimonial.
2on.- Els resultats pendents d’aplicació que s’acorden corresponen als ingressos i
despeses d’operacions corrents de l’exercici, resultats extraordinaris i Modificacions de
drets i Obligacions de pressupostos tancats dels següents exercicis:
a) Exercici 2009 Benefici/Pèrdua 607.428,26
b) Exercici 2010 Benefici/Pèrdua
439.321,31
c) Exercici 2011 Benefici/Pèrdua
145.552,34
d) Exercici 2012 Benefici/Pèrdua
894.005,70

e) Exercici 2013 Benefici/Pèrdua
733.959,53
Suma Pèrdua
Suma Benefici
2.820.267,14
Total Resultats Pendents d’Aplicació 2.820.267,14
3er.- Que el Servei d’Intervenció procedeixi a efectuar totes les operacions comptables
necessàries per a dur a terme el contingut d’aquest acord.
Sotmès a votació el Ple, per 4 vots a favor dels regidors de Junts X Deià i 3
abstencions de Agrupació Deià, ACORDA:
Aprovar la proposta d’incorporació al Patrimoni de 2.820.267,14 € produïts en
els exercicis indicats amb la finalitat de donar una imatge fidel de la seva
realitat Patrimonial.

6- PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE (PENDENT
DE LA SESSIÓ D´ORGANITZACIÓ).
En la sessió d'organització municipal celebrada el passat 18 de juny va quedar
pendent de votació la proposta de Agrupació Deià de celebrar les sessions
ordinàries del Ple el primer dijous de mes, de forma bimensual, a les 20:00
hores, enfront de la proposta de l'equip de govern; el primer divendres del mes,
cada dos mesos, a les 9:30 hores.
La Batlessa diu que després de l'estudi i debat entre els membres de l'equip de
govern segueixen mantenint la seva proposta inicial.
Sotmès a votació el Ple, per 4 vots a favor de Junts X Deià i 3 en contra de
Agrupació Deià ACORDA:
La celebració de les sessions ordinàries del Ple cada dos mesos, el primer
divendres de mes, a les 9:30 hores.

7- PROPOSTA DE NOMENAMENTS DE REPRESENTANTS DE LA
CORPORACIÓ EN ELS ÒRGANS COL.LEGIATS (PENDENT DE LA
SESSIÓ D´ORGANITZACIÓ).
En la sessió d'organització municipal celebrada el passat 18 de juny va quedar
pendent de votació la següent proposta de Agrupació Deià:
- 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 Ripio.
La Batlessa diu que després de l'estudi i debat entre els membres de l'equip de
govern segueixen mantenint la seva proposta inicial.
Sotmès a votació el Ple, per 4 vots a favor de Junts X Deià i 3 en contra de
Agrupació Deià ACORDA:
PRIMER- Nomenar com a representants davant els següents òrgans col·legiats
a:
− 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.
SEGON- Traslladar els acords adoptats a les entitats esmentades als efectes
pertinents.

8- MOCIONS
No s´ha presentat cap moció.

9- PRECS I DEMANES.
-

Revisió de les festes de Sant Joan 2015: el regidor d´Agrupació Deià, el Sr.
Lluis fa una sèrie de propostes de cara a les festes de l'any que ve:

a- Creació d'una Comissió de festes, perquè la gent pugui participar en la
preparació de les festes.
b- Major varietat d'actes, doncs consideren que cada any es fan els mateixos
actes i que són molt repetitives.
c- Diuen que en la carrera de la Natura no va participar gent de Deià. La
Batlessa intervé per explicar que aquesta carrera l'organitza el Consell i
que podien participar tots els nens de 0 a 16 anys.
d- Diuen que a la festa de l'aigua faltaven socorristes a la zona de les
piscines. La Batlessa diu que hi havia un socorrista per a cadascuna.
e- Consideren que s'ha de potenciar que els adults es vesteixin de pagès el
dia de Sant Joan, ja que cada any hi ha menys participació en aquest
sentit. Proposen donar un obsequi als que vagin vestits d'aquesta forma,
com a forma d'incentivar a la gent.
f- Millor localització dels diferents actes, ja que alguns no l'especificaven i
hi havia gent que no sabia on eren.
g- Incloure el ball mallorquí com a acte de les festes i fomentar aquest ball
entre la gent jove la resta de l'any, fent cursos, classes, etc.
h- Finalment proposen que les festes no coincideixin amb el final de curs
dels joves. Que dia 24 sigui l'acte central i no el final. La Batlessa diu que
es complicat perqué coincidiria amb festes de altres municipis.
-

Demanen informació sobre l'escoleta d'estiu i la seva política de
contractació.
Demanen informació sobre liquidacions de l'IBI pendents 2010-2014 que
s'han cobrat ara a molta gent, i demanen assessorament.

-

-

-

En l'última gravació que es va realitzar en la Cala va haver-hi moltes
queixes perquè no es va avisar a la gent i van arribar fins i tot a tancar
l'accés. La Sra. Batlessa explica que l'empresa va demanar permís a
l'Ajuntament per gravar i se li va concedir, reiterant-los que en cap cas
podien tancar l'accés ni l'aparcament, cosa que van desobeir. La Batlessa
també va rebre queixes de la gent i s'encarregarà de parlar amb l'empresa
i donada la seva mala actuació, si tornen a demanar a permís per gravar
a Deià se'ls denegarà.
Es queixan per l'herbicida emprat pel Consell a les carreteres de Deià.
L´equip de govern diu que ja han demanat explicacions.
Demanen a que es deuen les interrupcions i les suspensions del
subministrament d'aigua domiciliària. La Batlessa respon que no hi ha
aigua en les fonts a causa de l'escassetat de pluges durant el període
estival i no queda més remei que adoptar aquestes mesures per estalviar
en la compra d'aigua.
Demanen que es facin llevar els cartells del Camí la Torre de la Pedrissa.
La Batlessa respòn que s´ha denunciat al Seprona.
Demanen que es posin els horaris d'autobús a l'aturada de can Quet.
Aclareixen que la bandera de l'orgull gai que es va penjar en la façana és
un regal per a l'Ajuntament.
Finalment, el portaveu de l'oposició explica que tindrà dedicació
exclusiva en el Consell de Mallorca i que, per això, vol renunciar a les
dietes que li corresponen com a regidor d'aquest Ajuntament.

I no havent-hi més assumptes que tractar, i sent les 11:00 hores, per la Sra.
Batlessa es declara finalitzada la sessió estenent la present acta, del contingut de
la qual como a Secretaria dono fe.
Vist-i-Plau,
La Batlessa,
Magdalena López Vallespir

La Secretària,
Margarita Marqués Moyá

