
 

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLE/2018/4 Ple 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 29 / d’octubre / 2018 

Durada Des de les 9:06 fins a les 10:10 hores 

Lloc Sala de plens 

Presidida per Mateo Ferrà Bestard 

Secretari Catalina Riera Jaume 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

43110918V Aina Torres Capo NO

43164189C Antoni Vives Gelabert SÍ

42960663K Francesc Alberti Picornell SÍ

42955922H Juan Peralta Palmer SÍ

36515129F Marc Tomás Sánchez SÍ

43082340M Margalida Raquel Seguí Alberti SÍ

43016321L Mateo Ferrá Bestard SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Aina Torres Capo:
«personals»

  

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la 
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia
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A) PART RESOLUTIVA 

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 17 de setembre de 2018

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

La Sra Seguí diu que a la part de precs, quan es parla de l’acire al carrer Major i camí 
que va al Cos va entendre que el Batle va dir que li diria al Policia que ho mirarés i no 
queda clar que sigui als dos carrers, que pareix que només és al carrer Major. Demana 
que es posi que el sr Batle diu que s’estudiarà posar acire al carrer Major i carrer des 
Molí.

Es vota la modificación i s’aprova per cinc vots a favor, unanimitat dels presents.

El Sr Albertí diu que, també a la part de precs, quan parla de les festes la frase” el 
programa hagués pogut quedar un poc millor”   es refereix al programa en paper, no al 
programa dels actes de les festes i vol que quedi reflexat així.

Es vota la modificación i s’aprova per cinc vots a favor, unanimitat dels presents.

 

El Sr Albertí també fa referencia a la seva intervención quan parla de l’assistent social i 
la seva petición de vacances. Explica que a la frase “cidra l'atenció que hi hagi personal 
provisional que cobra amb facrtura....” s'hauria de canviar a paraula  provisional per 
profesional al ser el que va dir .

Es vota la modificación i s’aprova per cinc vots a favor, unanimitat dels presents.

 

En aquests moments s’incorpora el regidor Antoni Vives, quan són les 9:15 hores.

 

Expedient 186/2018. Elecció del càrrec de Jutge de Pau titular i substitut

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua el Sr. Batle i  
havent  estat  informat  favorablement  per  la  Comissió  Informativa  el  ple  de 
l’ajuntament,  es passa al seu debat.
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El Sr Batle diu que  el dia 5 de novembre de 2018 quedaran vacants els càrrecs de 
Jutge de Paz, titular i substitut. Que, publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOIB 
125, de dia 11/10/2018) i taulons d'anuncis el Bàndol de Batle d'aquest Ajuntament  del 
període  de  presentació  d'instàncies  per  cobrir  els  càrrecs  de  Jutge  de Paz,  titular  i 
substitut, en el Municipi, el Jutge de Pau titular ha fet la corresponent sol·licitud per 
tornar  a  presentar-se com a Jutge de Pau titular,,  essent  l'única,  però no hi ha cap 
sol·licitud per  el  càrrec de Jutge de Pau substitut.  Que com no pot quedar  el  llloc 
vacant per el càrrec de Jutge de Pau substitut es proposa la mateixa persona que fins 
ara el tenia, el Sr Pedro Bosch Carbonell.

Finalitzat el debat es procedeix a la lectura i exposició del punt i es procedeix a la seva 
votació. 

1. Antonio Bosch Tomás com a Jutge de Pau titular, sis vots a favor (unanimitat 
dels presents)

2. Pedro  Bosch  Carbonell  com  a  Jutge  de  Pau  substitut,  sis  vots  a  favor 
(unanimitat dels presents)

 El punt queda estimat   per unanimitat  dels presents, sis vots a favor en el següent 
sentit:

PRIMER.  Designar  a  Antonio  Bosch Tomás,  amb NIF   41400188G, domiciliat  en 
Comte Sallent 24, 3 A,  com a Jutge de Pau titular i a Pedro Bosch Carbonell, amb NIF 
41345335Y, domiciliat a Baronia 23,  com a Jutge de Paz substitut.

 

SEGON. Donar trasllat del present Acordo al Jutge de Primera Instància i Instrucció 
del  Partit  Judicial  ,  que  ho  elevarà  a  la  Sala  de  Govern  (article  101.3  de  la  Llei 
Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial i article 7 del Reglament 3/1995, de 7 
de juny, dels Jutges de Paz).

 

 

Expedient 214/2018. Adhesió, si escau, a la declaració institucional de la FEMP del 
dia internacional de la nina

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua el Sr. Batle i  
havent  estat  informat  favorablement  per  la  Comissió  Informativa  el  ple  de 
l’ajuntament,  es passa al seu debat.

Finalitzat el debat es procedeix a la lectura i exposició del punt i es procedeix a la seva 
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votació.  El punt queda estimat   per unanimitat  dels presents,  sis vots a favor en el 
següent sentit:

Vista la declaració institucional aprovada per la Junta de Govern de la FEMP es proposa 
fer propia la mateixa i aprovar la seva adhesió en els següents termes:

La  Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias  se  suma,  un  año  más,  a  la 
conmemoración con motivo del 11 de octubre, Día Internacional de la Niña, reiterando su 
reconocimiento  a  todos  los  instrumentos  de  derechos  humanos  con  el  firme 
convencimiento de la importancia que supone la visibilización de las niñas para romper 
con el ciclo de discriminación y violencia y alcanzar el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

A lo largo de la historia, y aún en la actualidad, millones de niñas en todo el mundo son, 
sin  lugar  a  dudas,  las  primeras víctimas  de las  violaciones de los  Derechos del  Niño,  
sufriendo doble discriminación, por su edad y por su género; y triple, si están en situación 
de especial vulnerabilidad bien por discapacidad, bien por pobreza. A pesar de los avances 
en el reconocimiento a esta situación y en los progresos realizados en la mejora de sus 
condiciones de vida, los logros son pocos y lentos. 

Las Corporaciones locales españoles conocen los retos que deben enfrentar para visibilizar 
y  empoderar  a  las  niñas,  y  demuestran  una  fuerte  voluntad  política  para  desafiar  una 
construcción  social  enquistada  en  creencias  basadas  en  estereotipos  de  género 
discriminatorios  al  tiempo  que  diseñan  estrategias  dirigidas  a  derribar  las  estructuras 
tradicionales que silencian a mujeres y niñas. 

Partiendo de la convicción de que la igualdad no es sólo un derecho humano fundamental 
sino  la  base  necesaria  para  conseguir  un  mundo  pacífico,  próspero  y  sostenible,  las 
Entidades locales españolas, entes territoriales con capacidad de decisión política propia y  
autónoma y provistas de la fuerza que otorga la cercanía a las personas y sus necesidades,  
desarrollan una labor insustituible en el reconocimiento y defensa de los derechos de una 
ciudadanía plural que exige una transformación hacia una sociedad más justa y con mayor 
bienestar esforzándose, cada día, por hacer visible lo invisible. 

Una hoja de ruta, la local, que fija la mirada en desafíos comunes a todos los territorios 
como son la pobreza, la migración, la educación, la desigualdad, la violencia contra las 
mujeres y las niñas o la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. 

Por todo ello, este Ayuntamiento reafirma su compromiso para seguir impulsando políticas  
que garanticen los derechos de las niñas con el objetivo de conseguir una sociedad justa y  
sostenible: 

Invi          - Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos sumamos 
a todas las voces que claman por el fin de la discriminación y de la violencia de género,  
barrera infranqueable en el camino hacia una sociedad en la que todas las personas vivan  
en libertad e igualdad

   -Re     - Recordamos la importancia de seguir trabajando en medidas desde marcos de actuación  
integrales, donde la transversalidad sea un hecho que impregne todas y cada una de las  
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políticas locales.

    -N   - Nos congratulamos del reconocimiento a nuestra labor en el Pacto de Estado en materia de  
Violencia de Género y renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando por la defensa  
de los derechos de las niñas en España y el mundo

  -Reivindicamos la necesidad de recursos suficientes para crear, a nivel local, estructuras 
de  participación  y  de  decisión  para  las  niñas  y  jóvenes  que  favorezcan  evaluaciones 
dirigidas  a  establecer  la  base  científica  necesaria  para  determinar  las  medidas  de 
mitigación más apropiadas y eficaces.

  -Reconocemos  la  importancia  de  trabajar  en  la  eliminación  de  las  actitudes  y  los 
comportamientos cotidianos que, instalados en la vida diaria, reproducen y perpetúan la 
desigualdad 

  -Reafirmamos nuestro  compromiso  con los  derechos  fundamentales  de  la  infancia  y 
resaltamos,  una  vez  más,  nuestra  preocupación  por  el  índice  en  aumento  de  menores 
asesinados  a  manos  de  sus  padres  como instrumento  de  control  y  de  poder  sobre  las 
mujeres. 

 

Expedient 76/2018. Informació de la resolució de l'interdicte de recuperar la 
possessió a la zona de les antenes repetidores de la senyal de televisió

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua el Sr. Batle i  
havent  estat  informat  favorablement  per  la  Comissió  Informativa  el  ple  de 
l’ajuntament,  es passa a donar compte i al seu debat.

El Sr Batle explica que hem recuperat la possessió, que s’ha tallat es pany que hi havia 
a la porta, ja que es va comunicar l’acord de ple i no varen contestar. Que ara es posarà  
un pany i els hi comunicarem per si volen una clau, ja que com a propietaris tenen dret 
a tenir-la. Que si tornen a posar un pany se li llevarà en base a l’acord ple.

El Sr Albertí demana si el procés es va fer passat el termini acordat.

La  Sra  Secretària  contesta  que si,  que  varen  esperar  fins  a  quatre  dies  després  de 
reberen la comunicación i vist que no varen dir res es va anar a llevar el pany.

El Sr Batle informa que l’Ajuntament va comprar per conveni i per la quantia de 6000 
euros l’ús de la zona i que el Consell de Mallorca va fer amb un Pla d’Obres i Serveis, 
per interés general, la construcció. Que és vera que la finca és seva però que hi ha el 
tros de les antenes que está sotmés a interés general i les antenes han de tenir pas lliure 
per  anar-hi  els  tecnics  que  duen  el  manteniment.  Que  per  tant,  tot  el  procés  té 
argumentació suficiente.

El Sr Albertí diu que estarán a l’espera de veure si van a jutjat o que fan.
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B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

Donar compte dels Decrets de Batllia des del 126/2018 fins el núm.156/2018

Els assistents es donen per assabentats

 

Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern de data 17 de 
setembre de 2018

Els assistents es donen per assabentats

 

 

C) PRECS I PREGUNTES

-El Sr Albertí diu que al darrer ple es va dir que serveis social faria un informe.

El Sr Peralta contesta que està demanat i s’està fent. Que serà un informe conjunt de tot 
serveis socials.

El  Sr  Albertí  demana  si  l’assistent  social  és  el  coordinador  de  tot.  Que ara  tenen 
treballadora social, educadora social i psicòleg.

El Sr Peralta contesta que li va demanar a l’assistent social perque ell ho coordina tot i 
no té cap inconvenient en fer-ho.

El Sr Alberti diu que de l’any 2016 és la darrera memòria que tenen, que li falta 2017 i 
2018.

El Sr Peralta contesta que ho tenen en compte.

-El  Sr  Albertí  demana el  tema de les  vacances  que va  sol·licitar  l’assitent  social  i 
demana un informe de la secretaria de la situació.

El Sr Peralta diu que ell des de que és aquí recorda que sempre s’han demanat vacances 
i s’ha fet així.

El Sr Albertí diu que una cosa és la práctica i l’altre que es presenti formalment. Que a 
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l’ajuntament hi ha altres professionals que no demanen vacances.

El Sr Peralta contesta que el problema és que ho hauria de comunicar i no demanar.

-El Sr Peralta informa que dia 16 d’octubre va anar a Patrimoni i va parlar amb el 
Carles Moranta i en Guillem Daviu, tecnics, sobre Sa Baronia i varen dir que no hi 
havia perill de moviment. Que li varen dir que el problema era que el morter havia fuit 
i que ho vendran a mirar però que no hi ha perill, que és més visible que res.

Que en relació a la Torre des Verger també varem parlar i varen dir que ho mirarien de 
fer. Que allà si hi ha un perill per persones i no només és estètica.

El Sr Albertí diu que a Sa Baronia el problema més gran és el de la figuera perque pot 
fer mal.

El Peralta diu que diran a manteniment que la talli però el perill també pot estar a les  
arrels

-El Sr Albertí  demana per la fitxa comptable de les festes de l’any 2017 i 2018.

La Secretària contesta que de l’any 2017 es pot treure però de l’any 2018 no, ja que 
encara passen factures.

El Sr Albertí demana sobre el tema de Banyalbujazz, sobre els 12000 euros que els 
paguen i mirar com es gestionen.

El  Sr  Peralta  contesta  que  dins  els  12000 euros  está  inclos  tot  el  paquet,  música, 
difusión…

El Sr Albertí diu que per l’any que ve no faria falta que sortigués a prensa i es podrien 
estalviar 2000 euros per cunyes ja que está més que consolidat el projecte.

El Sr Peralta diu que es pot mirar de dir-lis que decantin el que gasten amb les cunyes.

-El Sr Albertí demana sobre el Port des Canonge:

             -Primer: Indica que a l’alçada del Fondalet, de més amunt la mar, ha caigut el 
sostre d'una alcova i demana si s’ha avisat.

El Sr Batle contesta que les alcoves tenen una concessió de Demarcació de Costes i 
que l’Ajuntament no pot intervenir. Que el concessionari ha de demanar llicència per 
fer la teulada i nosaltres demanarem a Costes l’informe pertinent. Que la diferència 
amb rústic és que està devora la mar. Que a rústic hi ha cases sense teulada però no es 
pot posar davant l’ajuntament per arreglar-ho.   Que el problema és l’impacte visual.

El Sr Albertí demana si es té la concessió des Fondalet o alguna cosa.

El Sr Batle contesta que hi ha un projecte que no s’ha contestat per Costes i que està a  
Demarcació de Costes. 

El Sr Albertí demana si per l’impacte visual i la seguretat es podría avisar de la 
situació.
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El Sr Batle contesta que tenen una reunió amb Demarcació de -costes i li demanaran. 

 

       -Segon: El Sr Albertí diu que per baixar al Fondalet hi havia baranes abans de 
l’estiu i que ara no hi són. Demana si l’ha llevada algú o ha estat l’Ajuntament. 

El Sr Batle contesta que l’Ajuntament no els ha llevades.

El Sr Albertí diu que ara no hi són ni hi ha rastre de res i demana si es mirarà.

El Sr Batle contesta que si però que s’hauria de fer una cosa ben feta. Que s’ha de 
mirar si es pot fer una inversión allà  o no i si és tema de seguretat.

       -Tercer: El Sr Albertí demana per la barrera del carrer Sard.

La Secretària informa que hi ha un recurs de reposició contra el Decret que autoritza la 
llicència  per  llevar  la  barrera  i  posar  el  tancament  al  lloc  autoritzat  en  un  primer 
moment, que esperen que es resolgui. Que el recurs és per haver inclçós a la resolució 
de llicència d'obra  l'obligació de que facin neta la franja pública que varen tancar i 
com no és objecte de la llicència se lis donarà la raó.

      -Quart: En relació al camí des pescadors, al carrer Verderol, el Sr Albertí diu que 
allà on creua el camí des pescadors hi ha un cartell de fusta que imita o vol imitar es 
del Consell de Mallorca i que el cartell diu que no s’ha de baixar per Son Coll.

El Sr Batle contesta que tot això tè a veure amb el conjunt de coses que ara estan 
estudiant i mirant amb Son Coll, que no els fuig de les mans. Que Son Coll allà ha fet 
un desvio i no es pot fer d’aquesta manera, que s’està mirant.

El Sr Alberti demana sobre la subvenció de les Camineres i la neteja de Ses Teules. Diu 
que ara el que han tallat està allà i demana qui es fa càrrec i si s’està pendent de llevar.

El Sr Batle contesta que quan es pugui pegar foc es demanarà permís i es cremarà o es 
posarà  a  la  trituradora.  Que  pot  ser  que  aviat  torni  a  sortir  ja  que  ara  no  es  pot 
esquitxar. 

El Sr Albertí demana si hi ha hagut algún motiu per fer la zona neta ara.

El Sr Batle contesta que no, que després de fer els camins corresponents com la Volta 
des General sobraven un parell de dies i varen anar allà a fer net.

El Sr Albertí diu que allà hi ha com unes línies de cotxes i motos.

El Sr Batle contesta que no es té pensat fer cap circuit. 

El Sr Albertí comenta que ara que està net podrien pensar a qué dedicar-ho

 

El Sr Albertí demana per la máquina de l’aparcament.

El Sr Batle contesta que s’han de canviar les màquines per tal que la gent pugui pagar 
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amb tarjeta ja que hi ha molta gent que vol pagar amb tarjeta i ho han demanat. Que hi 
haurà noves màquines amb les que es podrà pagar amb tarjeta.

El Sr Albertí demana per la màquina de l’aparcament de Comte Sallent

El Sr Batle contesta que la màquina de Comte Sallent no ha tingut mai cap contracte de 
manteniment i ara l’empresa que du les màquines de l’aparcament de Camp de Toios 
també durà el seu manteniment.

La Secretària informa que la máquina va quedar sense paper i per encarregar-ne més 
havien de fer una comanda molt gran de molts diners, uns 3000 o 4000 euros, que 
després no els serviría per la màquina nova.

El Sr Albertí diu que fa més d’un mes que no funciona i pensant amb la recaudació 
igual surt a compte.

El Sr Batle comenta que és curiós que ara estiguin a favor de la màquina perque varen 
votar en contra de la recaudació en màquines.

El Sr Albertí diu que un mes tancada la màquina és el mateix que la despesa a fer.

El Sr Batle contesta que les dates són bones perque en plena temporada la màquina 
estarà en funcionament i amb totes les funcions. Que volen fer un contracte que ni 
perdi l’empresa i que l’Ajuntament guanyi diners.

El  Sr  Albertí  demana  si  l’empresa  de  Camp  de  Toios  tenia  res  a  veure  amb 
l’aparcament de Comte Sallent.

El Sr Batle contesta que no, que ara la tendrà.

La Sra Seguí demana com una màquina pot estar sense contracte de manteniment.

El Sr Batle contesta que és posible. Que no s’havia fet perque tenien un estoc molt gran 
de paper i després en varen conseguir un poc. Que ara es farà un nou contracte fent un 
conjunt que dugui  el  manteniment  de totes  les màquines.  Que es farà un contracte 
d’una sèrie d’anys i es cuidaran de tot.

El Sr Tomas fa un prec per la il·luminació del poble ja que es queden a les fosques 
moltes vegades.

El Sr Batle diu que es veritat però això vol dir que els sistemas de seguretat funcionen i 
que, sino boten, és perque els sistemas estan pontejats però que creu que és millor així 
com està. Que es vol mirar de canviar el sistema per tal que no s’apagui tan sovint. Que 
s’apaga de moment però s’esta pendent d’una xerrada per mirar si és posible un rearme 
automàtic com a les antenes de televisió. Que el problema en l’enllumenat públic és 
que entra aigua a alguna farola i si és així el rearme automàtic botarà. Que el que no 
farà será pontejar el sistema.

El  Sr  Tomas  diu que varen  estar  dos  dies  sense llum i  sense que hi  hagués  grans 
aiguades, que plou i queden a les fosques. Que això passa sovint.

El Sr Batle informa que estan pendents d’una subvenció per enllumenat public d’uns 
20.000 euros i volen fer una inversión per reforçar tot això.
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El Sr Tomas demana si ja s’ha pagat totalment a l’empresa de l’asfalt.

El Sr Batle contesta que no, que s’han de fer algunes coses que queden pendents i les 
ha de fer l’empresa.

El Sr Tomas diu que han trobat una factura de reparación d’imbornals i varis i no saben 
si està relacionada amb l’empresa , factura 397 de Antoni Albertí

El Sr Batle contesta que la factura és d’un imbornal però també per un cablejat d’una 
farola  i  els  cartells  del  carrer.  Que  ho aclarirà  i  si  és  un  imbornal  que  li  toqui  a  
l’empresa se li demanarà.

El Sr Albertí diu que, en relació al carrer Ramon Llull, al número 14 encara hi ha la 
placa que diu Es Penyal.

El Sr Batle contesta que s’ha de llevar. Que encara no han acabat amb la feina i s’ha de 
fer una recolocació de números. Que els tècnics els haurien d'ajudar amb això.

El Sr Albertí demana per tres factures que tenen a veure amb la comunicación pública:

-Una de Radio Balear que hi ha una quota mensual.

El Sr Batle diu que és un tema promocional de Banyalbufar per tal de donar a conèixer 
el poble i les actuacions, Banyalbujazz, Eres Negre…

El Sr Albertí demana si tenen contracte i de que es tracte.

El Sr Batle contesta que si, que dues vegades a la semana o tres surt Banyalbufar. Que 
un dia telefonen i demanen per un tema, un altre dia parlen de les festes que venen, de 
les actuacions… que és promocional.

El  Sr  Albertí  demana  si  és  per  contractar  cunyes  publicitaries  o  dir  alguna  cosa 
expressament.

El Sr Batle contesta que és una promoció genèrica del que hi ha a Banyalbufar.

El Sr Albertí demana si hi ha algún document que ho justifiqui.

El Sr Batle contesta que si però que es va quedar que l’any que ve ho llevarien.

-El  Sr  Albertí  demana  també  per  una  factura  del  Canal  4,  una  promoció  de 
Banyalbujazz

El  Sr  Batle  contesta  que  fa  molts  anys  que  ho  fan  amb  el  mateix  preu  i  que 
Banyalbujazz és tot un exit.

-El Sr Albertí demana finalmente per la factura de Ultima Hora.

El Sr Batle contesta que es tracta del tema del 125 aniversari del diari on surten les 
noticies més importants del poble d’aquests 125 anys. Que ho varen trovar interessant 
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per poder veure aconteixaments dels darrers anys i per poder penjar-ho a la página 
web. Que es paga un pic i ja està.

 

 No havent més temes a tractar,   el  president aixeca la sessió,  de la que s’estén la 
present Acta i de la que jo com a Secretaria en dono fe amb el vist i plau del Sr. Batle.
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