
 
 

 
 

 
 
ACTA DE SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DIA 10 DE NOVEMBRE 
DE 2017. 
 
A la Casa Consistorial de la Vila de Deià, a 10 de novembre 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), 
Sra. Margarita Ripoll Deyá (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. 
 
Declarada oberta la sessió es passa a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del 
dia: 
 

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 1 DE SETEMBRE 
DE 2017. 
 
Es dona compte de l’esborrany de l’acta remesa de la sessió ordinària de dia 1 
de setembre de 2017 i s’explica que la moció de recolzament al manifest per la 
reforma del sistema de finançament no surt a l’acta perquè s’afegirà com annex. 
 
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 la modificació de crèdit és errònia, la quantitat correcta 
són 171.143,82€ i explica que el judici és conjunt, la sentència és definitiva, però 
l’apel·lació només l’ha feta una de les parts. 



 
 

 
 

Tot seguit, afegeix que la sentència en la que varem demandar al Consell per 
responsabilitats ha sortit una sentència que ens dona la raó, però no parla del 
Govern. 
El regidor de l’oposició demana si els esbucaments els pagarem a terços. 
La Batlessa explica que suposa que el Consell la recurrirà, però consideram que 
és una sentència que no és firme encara. De moment, les quantitats sol·licitades 
són molt elevades, però de moment són les quantitats sol·licitades per 
l’ajuntament. 
 
 
4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT 5/2017 DE 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER MITJÀ DE 
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA CORRESPONENT A LA 
INDEMNITZACIÓ PER LA SENTÈNCIA Nº 8/2017 DEL PROCEDIMENT 
ORDINARI 27/2012 IMPOSADA A L’AJUNTAMENT DE DEIÀ PER A LA 
INDEMNITZACIÓ DELS SENYORS GALLINGE DE LLUCALCARI PER UN 
IMPORT DE 342.287,64 €. 
 
La Batlessa explica que estan recorregudes, però hem optat per pagar-les abans 
de que sigui ferma i si ells recorreixen, almanco no pagarem interessos. 
En aquesta cas és ferma i no la recorreran. 
El regidor de l’oposició, Lluís Apesteguía demana quina és aquesta. La darrera 
vegada ja dèiem que s’hauria d’obrir un expedient de responsabilitat, si hi ha el 
mateix compromís ens seguirem abstenent  com a vot de confiança, crec que hi 
ha un any per fer-ho. 
La Batlessa explica que el nostre compromís és fer-ho. 
El regidor de l’oposició, Lluís Apesteguía contesta que s’alegra que no siguin les 
quantitats sol·licitades, que les quantitats són compartides amb altres 
institucions. Hem d’aclarir si qui va donar les llicències ho va fer bé o es varen 
donar sabent que es feia malament. 
Sotmes a votació, el resultat el següent: 
 

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

 
Per tant, el Ple per 4 vots a favor de l'equip de govern i tres abstencions de 
l'oposició ACORDA: 



 
 

 
 

Vist l'expedient elaborat pels serveis municipals, i trobant conforme als 
objectius del mateix, es proposa l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 
5/2017 per un import de (171.143,82 €) cent setanta-un mil cent quaranta-tres 
euros amb vuitanta-dos cèntims, 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 
(171.143,82 €) cent setenta-un mil cent quaranta-tres euros amb vuitanta-dos 
cèntims. 
 
TERCER.- Les modificacions que s'acorden són les següents: 
 
Crèdit extraordinari: 
APLIC.PPT.    EXPRESSIÓ     PREV.ANT.   MODIF.     PREV.DEF. 
150.22699.02    Indemnització sentència 8/2017       0,00     171.143,82        171.143,82 
    TOTALS      0,00     171.143,82        171.143,82 
 

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: 
CONCEPTE  EXPRESSIÓ        PREVISIÓ          MAJORS        PREVISIÓ 
                                                                                       ANTERIOR  INGRESSOS   DEFINITIVA 
            87000  ROMANENT DE TRESORERIA      242.191,76        171.143,82         413.335,58 
                        TOTALS                                              242.191,76        171.143,82           413.335,58 
 
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. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DE 
SUBVENCIONS. 
 
La Batlessa explica que s’ha elaborat un reglament bàsic per a la gent i 
col·lectius que vulguin sol·licitar una subvenció a l’Ajuntament de Deià que es 
transcriu a continuació: 
 

“REGLAMENT MUNICIPAL REGULADOR DE SUBVENCIONS 
 
Article 1. Objecte 
És objecte d’aquestes normes regular el procediment aplicable per a l’atorgament de 
subvencions municipals, en el marc del regim jurídic definit en la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament que 
desenvolupa la llei 38/2003 regulant el procediment per la concessió de subvencions a 
Entitats, Organismes o particulars els serveis dels quals o activitats complementin o 
supleixin els atribuïts a la competència local. 
Es considerarà subvenció tota disposició dinerària o valorable econòmicament  a favor de 
persones publiques o privades, que atorgui l'ajuntament  i que acompleixi els requisits 
següents. 

a)  Que l’entrega es realitzi sense contraprestació directa dels  beneficiaris 
b)  Que l’entrega estigui subjecta a l’acompliment d’un determinat objectiu, l’execució 

d’un projecte, la realització d’una activitat o la concurrència d’una situació especial 
que ho justifiqui, sempre que el beneficiari acompleixi les obligacions materials i 
formals que s’hagin establert 

c)  Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte 
fomentar una activitat d’utilitat publica o interès social o de promoció d’una 
finalitat publica 

 
Art. 2. Previsió Pressupostària i quantia 
Les subvencions concedides conforme al que es disposa en aquest reglament, s'atorgaran 
amb càrrec a les dotacions pressupostàries que, a aquest efecte, es fixin amb caràcter 
anual als pressupostos municipals. 
En el cas de convocatòries realitzades en règim de concurrència, es poden estimar 
sol·licituds a les quals s’hagi atorgat una major valoració, sempre que reuneixin els 
requisits determinants en aquestes normes i, en el seu cas, en les bases de la 
convocatòria, fins que s’extingeixi el crèdit pressupostat. 
 



 
 

 
 

 
Article 3. Criteris Generals 

• Les Subvencions tindran caràcter voluntari i eventual i la seva concessió no 
implica obligatorietat per part de l’Ajuntament i no crea dret ni estableix cap 
precedent sobre futures concessions. 
• La corporació podrà revocar-les o reduir-les en qualsevol moment, excepte 
clàusula en contrari. 
• No serà exigible augment o revisió de la subvenció. 
• No es concediran subvencions per finalitats que l’Ajuntament pugui complir 
amb igual eficàcia i sense major cost que el representat per la pròpia subvenció. 
• Les subvencions s’atorgaran  conformement als principis de publicitat, 
objectivitat i, quan sigui possible concurrència, sense que interfereixin, en el terreny 
econòmic i en el lliure joc de la competència. 

 
Article 4. Peticionaris 
Podran sol·licitar les subvencions objecte de la present ordenança, qualsevol persona 
física o jurídica que compleixi els següents requisits: 
 

Poden sol·licitar subvencions les persones o els col·lectius que han de dur a terme 
alguna activitat puntual de caràcter especial sense ànim de lucre, la qual cosa 
també ha d’estar motivada i justificada prèviament. 

a) Que es trobin constituïdes sense ànim de lucre. 
b) Que puguin acreditar documentalment trobar-se al corrent de les seves obligacions 

fiscals i de Seguretat Social, a data de la sol·licitud de la subvenció. 
c) Haver justificat les subvencions concebudes en anteriors ocasions per l’Ajuntament 

de Deià. 
 

Article 5-Modalitats i activitats objecte de subvenció 
S’estableixen els següents tipus de subvencions: 
El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramita en règim de 
concurrència competitiva. Té la consideració de concurrència competitiva el 
procediment mitjançant el qual la concessió de les subvencions es fa mitjançant la 
comparació de les sol·licituds presentades, a fi d’establir una prelació entre aquestes 
d’acord amb els criteris de valoració fixats prèviament en les bases reguladores i en la 
convocatòria, i adjudicar, amb ell límit fixat a la convocatòria dins el crèdit disponible, a 
aquelles que hagin obtingut una valoració més alta en aplicació dels criteris esmentats. 
No obstant això, les bases reguladores de la subvenció poden exceptuar del requisit de 
fixar ordre de prelació entre les sol·licituds presentades que reuneixen els requisits 



 
 

 
 

establerts per al cas que el crèdit consignat a la convocatòria sigui suficient, atenent el 
nombre de sol·licituds una vegada finalitzat el termini de presentació. 
- Subvencions directes: 
Són aquelles l'atorgament de les quals no precisa la tramitació de cap convocatòria 
pública. Per la seva concessió serà requisit previ que aparegui reflectides en el 
Pressupost de Despeses  de l’Ajuntament de forma nominativa i amb designació 
concreta.  
El que figurin en els pressuposts municipals d’aquesta forma no significa, no obstant 
això, que el beneficiari tingui dret  a la seva percepció, sinó únicament l'import màxim 
de subvenció que pugui atorgar-li l'Ajuntament. En tot cas es precisarà l'adopció 
d'acord o resolució per l'òrgan competent que estableixi la quantia i les condicions en 
què es concreti la subvenció. 
 
Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en que s’acreditin raons d’interès 
públic, social, econòmic o humanitari o d’altres que, justificades de la manera 
corresponent, dificultin la seva convocatòria pública.  
 
Article 6. Criteris de Valoració. 
Per la concessió de les subvencions, i en ordre a fixar la quantia de les mateixes, es 
valorarà la major o menor concurrència de la sol·licitud presentada de les següents 
condicions segons es tracti de : 
 
6.1-Entitats 

a) La continuïtat, estabilitat i solvència de l’entitat sol·licitant en l’àmbit en el que 
vagi a desenvolupar l’activitat i programa proposat. 

b) La dificultat acreditada per l’entitat sol·licitant d’acudir a altres mitjans de 
finançament, així com els mitjans econòmics amb qui compti la mateixa, en relació 
a l’import sol·licitat com a subvenció. 

c) L’originalitat del programa o activitat a desenvolupar. 
d) El nombre estimat de persones que puguin ser beneficiades amb la realització del 

programa o activitat. 
e) La viabilitat tècnica i econòmica del programa i de les activitats projectades. 
f) Aquells altres que per les peculiaritats característiques de l’acte o programa que es 

tracti s'apreciïn per la Batlia. 
 
6.2- Persones Físiques: Es valorarà la seva situació econòmica, social i familiar. 
 
6.3- La  concessió de subvencions que es realitzin amb concurrència competitiva tindran 
en compte, a més dels criteris citats, els següents: 



 
 

 
 

 
a) Rebaixa en el valor de la subvenció. 
b) Major economia per al públic. 
c) L’establiment de millores que per a l’activitat a la que s’apliqui la subvenció es 

reculli a les bases que regulen la seva concessió. 
 
Article 7. Convocatòria 
Excepte en el supòsit de concessió directa, el procediment s’ha d’iniciar mitjançant una 
convocatòria efectuada per l’òrgan competent i publicada en el tauler d’edictes de la 
corporació i a la pàgina web. 
En l’anunci de la convocatòria s’ha d’indicar al menys: 
1. L’objecte i la finalitat de la subvenció. 
2. Els requisits per sol·licitar la subvenció. 
3. El lloc i termini de presentació de les sol·licituds.  
 
Article 8. Presentació de sol·licituds i terminis: 
Els interessats han de sol·licitar la subvenció dins els termini que s’assenyali en la 
convocatòria, i poden formalitzar la sol·licitud en un imprès normalitzat establert a 
aquest efecte. A la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació que s’especifiqui en les 
bases reguladores de cada convocatòria 
 
S’haurà d’acompanyar a la sol·licitud la següent documentació:        

• Fotocopia del D.N.I. de la persona firmant de la sol·licitud.  
• Projecte de l’activitat concreta o programa a desenvolupar, en el qual 

s’especifiquin els objectius, participants, dates i lloc de celebració: 
• Pressupost detallat d’ingressos i despeses, amb indicació dels mitjans financers 

previstos(Quotes, donatius...) 
• Declaració jurada de representant de l’entitat relativa a la identitat dels membres 

del seu òrgan directiu i sobre el nombre socis. 
• Certificats(si n’és el cas) expedits per la Hisenda pública i de la tresoreria General 

de la Seguretat Social de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i de 
Seguretat Social.  

Si les sol·licituds no reunissin les dades exigides o no vinguessin acompanyades de la 
documentació ressenyada, es requeriria a l’interessat per que en un  termini de 10 dies 
naturals, contats a partir del següent a la recepció de la petició, esmeni les deficiències, 
advertint-lo que, en cas contrari, es desestimarà la seva sol·licitud de subvenció per 
defectes de forma. 
 
 



 
 

 
 

Article 9. Termini de presentació de sol·licituds  
A les subvencions directes, del’1 de setembre al 31 d’octubre de l’any anterior al que es 
desitgi realitzar el programa o activitat. 
En la resta de subvencions de concurrència competitiva, el que estableixi a les bases 
reguladores de cada convocatòria que hauran de ser aprovades per la Batlia. 
 
Article 10. Resolució 
Una vegada aprovada la proposta de resolució definitiva, i d’acord amb el que preveu 
l’article 89 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de regim jurídic de les 
administracions publiques i del procediment administratiu comú i si escau, en la norma 
o convocatòria corresponent, l’òrgan competent ha de resoldre el procediment. 
 
Article 11. Obligacions del/a beneficiari/a 
Acreditació de la realització del projecte: obligació de justificar la subvenció. 

a) El beneficiari té l’obligació d’acreditar l’acompliment de les condicions imposades 
de la consecució dels objectius previstos en l’acte de concessió de la subvenció. 

b) Assumir les responsabilitats que l’organització de l’acte comporti, i subscriure les 
oportunes pòlisses de segurs que garanteixin dita responsabilitat. 

c) Fer constar en tota la publicitat que es realitzi de les activitats subvencionades la 
col·laboració de l’Ajuntament de Deià. Justificar a les oficines Municipals les 
ajudes econòmiques concebudes amb anterioritat per l’Ajuntament, sent causa de 
denegació de noves subvencions el que no s’hagi procedit dita justificació. 

d) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectuï l'Ajuntament. 
e) Comunicar a l’Ajuntament en qualsevol cas l’obtenció de subvencions o ajudes per 

a la mateixa finalitat procedents de qualsevol Administració o ens públic. 
 
Article 13. Justificació de la subvenció 
Les entitats beneficiaries perceptors de les subvencions amb càrrec al Pressupost 
Municipal han de justificar l’aplicació dels fons percebuts en el termini màxim de tres 
mesos comptadors des de la data inicialment prevista per la finalització del projecte o 
activitat que se subvenciona, i sempre abans de l’acabament de l’any en curs, presentant 
la següent documentació. 
1. Memòria explicativa de les activitats realitzades. 
2. Factures originals i fotocopies de les mateixes, retornant-les posteriorment les 

originals. No s’admetran com a justificació els costos realitzats per al compliment a 
fins diferents als que es va concedir la subvenció. 

3. Balanç d’ingressos i despeses. 
4. Un exemplar del programa, cartell anunciador... 



 
 

 
 

5. Fotocòpies dels acords de concessió d’ajudes econòmiques per altres institucions o 
empreses. 

En el cas de no haver gastat tota o parcialment la subvenció concebuda, no s’hi hagués 
destinat als fins previstos o s’incomplís algun dels apartats de l’Article 9è s’haurà de 
reintegrar-se a les arques municipals. 
 
Article 14. Despeses subvencionables 
Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, responguin 
a la naturalesa de l’activitat subvencionada i que es realitzin en el termini establert per 
les bases reguladores de la subvenció. S’inclouen com a despeses subvencionables els 
cots indirectes dels projectes. Aquets cots indirectes han d’imputar-se, pel beneficiari, a 
l’activitat subvencionada en la part que raonablement correspongui, d’acord amb els 
principis i normes de comptabilitat generalment admeses i, en tot cas, en la mida que 
aquests cots corresponguin a període en que, efectivament, s’ha realitzat l’activitat.  
 
Art 15. Pagament de la subvenció 
El pagament de la subvenció s’ha de fer amb la justificació prèvia, per part del 
beneficiari, de la realització de l’activitat, el projecte, l’objectiu o l’adopció del 
comportament per al qual es va concedir en els termes que estableixi la normativa 
reguladora de la subvenció. 
La pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció es produirà en el supòsit 
de la falta de justificació o de concurrència d’alguna de les causes previstes en l’article 
37 de la LGS. 
Quan la naturalesa de la subvenció així ho justifiqui, podran realitzar-se pagaments a 
compte. Els esmentats abonaments a compte podran suposar la realització de pagaments 
fraccionats que respondran al ritme d’execució de les accions subvencionades, abonant-
se per quantia equivalent a la justificació presentada. 
També es poden fer pagaments anticipats que suposin lliurament de fons amb caràcter 
previ a la justificació, com a finançament necessari per poder dur a terme els actuacions 
inherents a la subvenció. Aquesta possibilitat i el règim de garanties s’ha de preveure 
expressament en la normativa reguladora de la subvenció. 
No pot realitzar-se el pagament de la subvenció en el cas que el beneficiari no es trobi al 
corrent en l’acompliment de les seves obligacions tributàries amb les administracions 
públiques i davant la Seguretat Social. 
 
Article 16. Devolució de quantitats 
Les quantitats a reintegrar tenen la consideració d’ingressos de dret públic, resultant 
d’aplicació per al seu cobrament allò que preveu la Llei general pressupostària. 



 
 

 
 

S’ha de procedir a reintegrar les quantitats percebudes i a exigir l’interés de demora 
corresponent des de el moment del pagament de la subvenció fins a la data en que 
s’acordi la procedència del reintegrament, en els casos assenyalats en l’article 37 de la 
LGS, especialment els següents: 

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o ocultant 
aquelles que ho haguessin impedit. 

b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del projecte o la no adopció 
del comportament que fonamenta la concessió de la subvenció. 

c) Incompliment de l’obligació de justificació o justificació insuficient, en els termes 
establerts en aquest reglament i, en el seu cas, en les normes reguladores de la 
subvenció. 

d) Declaració judicial o administrativa de nul·litat o anulació de la subvenció. 
e) Així mateix, quan l’import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb 

d’altres, excedeixi el cost de l’activitat subvencionada, serà procedent reintegrar 
l’excés i exigir l’interés de demora corresponent. 

 
Disposició Final Primera 
 
Tot allò que no preveu aquest reglament s’ha de regir d’acord amb el que disposa la LGS 
i el reglament  que la desenvolupa. 
 
Disposició final segona 
 
Aquest reglament entrarà en vigor a partir de la data de la publicació integra del text al 
BOIB i de conformitat amb tot allò que disposa l’article 70-2 de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril reguladora de les bases de regim local i els articles 102 i 103 de la Llei 20/2006 de 
15 de desembre, municipal i de regim local de les Illes Balears.” 
 
El regidor de l’oposició, Lluís Apesteguía contesta que els pareix bé i que cada 
any ho revisaran per si hi ha alguna cosa que s’hagi de modificar. 
 
Sotmès a votació queda aprovat per unanimitat. 
 
 
6.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES TARIFES DE FOTOCÒPIES DE 
LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ROBERT GRAVES. 
 
La Batlessa explica que a la Biblioteca Joan Graves la gent va fer-hi fotocòpies 
en color i s’està gastant molta tinta, pel que s’ha decidit que les 5 primeres 



 
 

 
 

fotocòpies seran gratuïtes i les següents en blanc i negre seran a 10 cèntims i les 
de color a 1€ amb un màxim de 10 fotocòpies. 
 
Sotmès a votació queda aprovat per unanimitat. 
 
 
7.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA 
DE LES ZONES D’APARCAMENT RESTRINGIT EN CASCA URBÀ. 
 
La Batlessa recorda que en el darrer ple, a l’ordenança reguladora de les zones 
d’aparcament restringit en casc urbà es va deixar pendent al punt: 
1.- “Residents permanents” d’anul·lar una part de l’apartat b) “Aquelles 
persones que tenen vivenda de la seva propietat, però no estan empadronats ni 
tenen cotxe domiciliat a Deià.” I modificar la petició de documentació adjunta 
“Darrer impost d’IBI pagat o contracte de lloguer en vigor”. 
 
La Sra. Batlessa proposa les següents modificacions: 
1.- “Residents permanents: 
b) Aquelles persones que tenen vivenda de la seva propietat. 

• Documentació adjunta “Darrer impost d’IBI pagat amb edificació 
existent d’un mínim de 70 m2 construits o contracte de lloguer en vigor”. 

Les N.N.S.S. de Deià estipulen que es considera vivenda a partir de 70 m2 i així 
ho modificam d’acord a la normativa vigent. 
El regidor de l’oposició, Lluís Apesteguía contesta que estan d’acord amb les 
modificacions, però que s’abstendran perquè no és l’ordenança que volem. 
Sotmes a votació, el resultat el següent: 

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

 
 
8.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA PEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA CAP 
A LES DONES 

La Sra. Batlessa sotmet a votació la urgència de la declaració quedant aquesta 
aprovada per unanimitat i a continuació dóna lectura al text que es transcriu a 
continuació: 
 



 
 

 
 

“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL PLE DEL CONSELL DE MALLORCA 
PEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA CAP A LES DONES 

 

La violència contra les dones és una terrible xacra social que no cessa malgrat els 
esforços de molts agents socials, especialment el moviment feminista, i de les mesures 
duites a terme per les administracions públiques. Això és a causa del complex entramat 
sociocultural que l’alimenta i fomenta. 

La violència contra les dones és un problema d'enormes dimensions i 
conseqüències. L'Agència Europea de Drets Fonamentals (FRA) feia públiques en la 
seva enquesta de 2014 xifres molt preocupants: 13 milions de dones amb edats d'entre 
18-74 anys, havien experimentat violència física durant els 12 mesos previs a 
l'enquesta; 3,7 milions havien sofert violència sexual; el 18% de les dones de la UE 
havien estat objecte d'assetjament a partir dels 15 anys; i el 12% de les enquestades 
havien patit alguna forma d'agressió o incident sexual per part d'un adult abans dels 15 
anys, la qual cosa equival a 21 milions de dones a la Unió Europea. 

Al nostre país, les xifres oficials i les de les organitzacions civils mostren uns 
nombres molt similars, com similars ho són les xifres de la nostra Comunitat 
Autònoma. 

Els avanços són indubtables tant en matèria legislativa com en l'ampliació de 
condició de víctima, a dones que per variats motius no han interposat denúncia penal, 
però que la seva situació està avalada per informes dels serveis socials. Al nostre Estat 
disposem d'un marc legislatiu a través de la Llei Orgànica de Mesures de Protecció 
Integral contra la Violència de Gènere, també la llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat 
de dones i homes. A més, es desenvolupen protocols de detecció de víctimes de violència 
masclista als serveis d’urgències i atenció primària i es creen Unitats de Suport. És 
especialment important la consideració com a víctimes, de les filles i fills de les dones 
maltractades, i la protecció expressa a orfes i òrfenes. 

A les Illes Balears hem de destacar també el Pacte contra les violències masclistes 
que es va posar en marxa ara farà un any. Un gran pacte institucional, polític i social 
que té diferents objectius per prevenir i combatre les violències masclistes, i que ha 
suposat el major esforç pressupostari que mai ha fet un Govern: 13 milions d'euros fins 
a 2020 per a treballar polítiques transversals des de les diferents conselleries. Una de les 
primeres grans mesures per aquest 2018 és que les dones en atur víctimes de violència, 
tendran garantida una feina per 1 any per poder tirar cap endavant. 

El Consell de Mallorca aplaudeix aquest Pacte, es compromet a implementar 
aquestes mesures al nostre territori insular, i aspira a seguir aprofundint per dur a 
terme l'esperit que emana del Conveni d'Istanbul, que Espanya va ratificar en 2014, en 
el qual es considera violència contra la dona la que impliqui danys o sofriments de 



 
 

 
 

naturalesa física, sexual, psicològica o econòmica, i no solament l'exercida per la parella 
i/o exparella, i que obliga a donar a totes aquestes violències el mateix tractament. 

En la resposta integral davant les violències masclistes, les administracions 
locals són una peça clau i juguen un paper fonamental. Els Ajuntaments, per la seva 
pròpia definició com a institució més propera a la ciutadania i a les necessitats socials, 
suposen el primer estament en la prevenció així com en l'atenció a través d'informació, 
assessorament, protecció i acompanyament a les dones víctimes i a les seves filles i fills. 
És imprescindible dotar de nou als Ajuntaments de les seves competències en matèria 
d'igualtat. És necessari i imprescindible comptar amb les estructures municipals i la 
seva implicació en la lluita contra la violència de gènere, i per a això és fonamental 
dotar-los de recursos adequats. 

Hem de ser molt conscients que la violència de gènere enfonsa les seves arrels en 
la històrica desigualtat que han tingut, i encara segueixen tenint les dones, com a 
conseqüència del patriarcat existent en les nostres societats, per això és fonamental 
abordar la seva erradicació des de les polítiques d'igualtat, des del feminisme; per 
afavorir una cultura de la igualtat enfront d'una cultura de la submissió. 

Només es podrà acabar amb la violència cap a les dones si es reconeix que aquesta 
xacra és estructural, que són moltes i variades les violències masclistes, i que la solució 
passa per la implicació de tota la societat. Per aquesta senda hem de caminar. 

 
La Sra. Batlessa explica que des dels serveis socials de l’ajuntament s’està 
treballant molt en el tema, donat que ho hem viscut de prop.  
A les festes patronals de Sant Joan es va posar un punt d’informació dins la 
campanya NO I PUNT i dia 25 de novembre no podem fer molta cosa perquè 
coincideix amb les matances populars, però tendrem un punt d’informació per 
donar-ne difussió. 
 
Sotmès a votació queda aprovat per unanimitat. 
 
 
8.- PRECS I DEMANES. 
 

- El portaveu de l’oposició, el regidor Lluís Enric Apesteguía Ripoll, en 
relació als llocs de jocs infantils, ja que sa Tanca és molt humit i hi ha un 
element romput, us volíem proposar que a les hores que està oberta 
s’escola que no sigui a les extraescolars, els nins acompanyats dels seus 
pares hi puguin anar. 



 
 

 
 

La Sra. Batlessa contesta que ho varem demanar i com que s’AMPA en fa 
ús fins a les 18 hores i l’assegurança no ho cobreix, l’AMPA no vol fer-se 
càrrec per si un nin que no sigui de les extraescolars es troba sol i es fa 
mal, a més, la monitora hauria de deixar els altres nins sense vigilància. 
 
El regidor Lluís Enric Apesteguía comenta que això és arrel d’un mal ús 
ja que hi havia pares que deixaven sols als seus nins. 
 
Intervé un membre de l’AMPA indicant que es poden fer unes bases 
demanant una autorització als pares en les que s’expliqui que els nins no 
poden utilitzar els banys de l’escola, ni utilitzar-ne les instal·lacions. 
 
La Sra. Batlessa contesta que es pot fer una sol·licitud a l’AMPA i que ens 
contesti amb les bases a complir. 
Aprofit per explicar que el parc de darrera Sa Tanca desapareixerà i 
posarem un Skate Park. 
 
La regidora de Junts x Deià, Marga Ripoll explica que en un principi es 
va proposar s’Empeltada, però varem pensar que seria massa lluny i no 
seria molt avinent. 
 
El regidor Lluís Enric Apesteguía comenta que ho va proposar per mirar-
ho als joves de Deià. 
 
La Sra. Batlessa explica que  intentarem traslladar els elements del parc 
en funció de la normativa. 
 
 

- El portaveu de l’oposició, el regidor Lluís Enric Apesteguía Ripoll 
demana que la policia local posi més esment en les motos que passen a 
molta velocitat pel poble perquè fan molt de renou i per problemes de 
seguretat començant a davant Can Quet. 
La Sra. Batlessa contesta que a través de la Mancomunitat, tots els 
municipis de la Serra de Tramuntana varem formular  una denúncia 
juntament amb l’associació Voltor Negre, i la Delegada de Govern va 
contestar que desconeixien aquesta problemàtica. 

 
Essent les 10:20 hores s’incorpora al Ple, el regidor Sr. Jaime Mariano Vives (Junts 
x Deià). 



 
 

 
 

 
La Sra. Batlessa comenta que podem posar un pas de vianants davant 
Can Quet, però no assegura que sigui una mesura suficient i a més es vol 
tornar a fer una petició a través de la Mancomunitat. 

 
 
- El portaveu de l’oposició, el regidor Lluís Enric Apesteguía Ripoll diu 

que varen rebre queixes/suggerències per la festa de Halloween a la 
Biblioteca Municipal Joan Graves.  
Si la persona de la biblioteca vol fer sa festa pot tancar la biblioteca i anar    
a Sa Tanca, ja que sa Biblioteca no és lloc per fer la festa amb tanta gent. 
 
La Sra. Batlessa contesta que l’any passat es va fer un taller de rosaris i 
després la festa a Sa Tanca i molts nins ja no hi varen arribar, per això es 
va decidir de fer a sa biblioteca, però no pensàvem que hi venguessin 
tantes persones, per tant l’any que ve es farà a Sa Tanca. 
 
El regidor Lluís Enric Apesteguía diu que altres festes com Sant Jordi, 
etc. Es poden fer a Sa Tanca a on hi ha més espai disponible i si na Marga 
se’n vol encarregar, que tanqui sa biblioteca. 
 
 

- El portaveu de l’oposició, el regidor Lluís Enric Apesteguía Ripoll 
demana, en relació als renous provocats per les obres, la població en 
desconeix els horaris, per tant podríem repartir fulletons o a través de les 
xarxes socials especificant els mateixos amb un breu resum. 

 
 

- El portaveu de l’oposició, el regidor Lluís Enric Apesteguía Ripoll 
explica que a l’escala de Can Pabó, a l’altura de les cases, l’arrambador 
està molt espenyat i que en té fotos. 
La Batlessa li demana que li passi les fotos i ho passarà a manteniment. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
I no havent més assumptes que tractar i essent les 10:35 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 
 
 
 
 


