
 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE 12 DE FEBRER DE 2010. 
 
 
Quan són les 09:00 hores del dijous 12 de febrer  de 2010, es reuneix al Saló d’Actes de 
la Casa Consistorial la Corporació en Ple per celebrar sessió ordinària en primera 
convocatòria. Sota la presidència del Sr. Batle, D. Mateu Ferrà Bestard hi assisteixen els 
següents regidors; Sr. Joan Peralta Palmer i Sr. Antoni Palerm Milla per part d’UM; Sr. 
Manel Romero Romero, i Sr. Miquel Bujosa per part del PSOE;  Sr. Pere Joan Salleras 
Vives i Margarita I. Barceló Vives, per part del PP. 
 
Es troba present la Secretària de la Corporació, la Sra. Sílvia Ripoll Genovart, la qual 
dóna fe de l’acte. 
 
El Sr. Batle declara oberta la sessió i passen a tractar-se els següents assumptes dins 
l’ordre del dia: 
 
1.-  ACTES SESSIONS ANTERIORS. 
 
Pere Joan, abans de passar a aquest punt, vol presentar al Batle i regidors una Moció a la 
qual ha donat registre d’entrada , per a sol·licitar al CIM la firma d’un conveni on es 
delegui la competència de la disciplina urbanística del municipi, tant en rústic com en 
urbà. 
 
El Batle creu que no és un tema per incloure amb caràcter d’urgència, a més que no hi 
està d’acord ja que lleva totes les competències a l’Ajuntament i pensa que entre tots 
s’ha aconseguit que en tots aquests anys el poble de Banyalbufar sigui un poble 
pintoresc i en condicions, sense que es facin desastres. Quan ell ho va proposar era dins 
rústic, perquè és molt extens i no hi havia prou recursos , però dins urbà troba que s’ha 
de controlar des del propi municipi. 
 
Pere Joan diu que hi ha coses que estan mal fetes i no es controlen per part de 
l’Ajuntament i per això pensa que ho ha de controlar algú, la fiscalia o qui sigui. 
 
El Batle diu que ell està en contra d’aquesta moció, perquè la gent de Palma no sap 
quines característiques té el poble, ja ha passat en altres ocasions que ens obliguen a fer 
les coses estèticament d’una manera quan en realitat al poble són d’una altra. 
 
Margarita Barceló diu que hi ha característiques que seran aprovades per l’Ajuntament i 
això no té perquè canviar. 
 
Pere Joan troba que s’està destrossant el paisatge , i hi ha coses que fins que no hi ha 
una pressió social  no es fa res. Un exemple són les cobertes planes, que estan 
prohibides i se’n fan. 
 



Miquel Bujosa diu que hi ha coses que són comprensibles, si una persona ha de tenir 
una part de coberta plana, quin mal fa? Si hi ha coses a la normativa que estan malament 
,que es canviïn. 
 
El Batle diu que les cobertes a Banyalbufar no es fan planes, no n’hi ha cap, només es 
permet fer un 20% de la coberta plana  per serveis ( aires, calderes, etc), i això està 
previst a les lleis. 
 
Manel Romero proposa que crear una comissió d’urbanisme. 
 
 
Joan Peralta hi està d’acord, perquè està d’acord en preservar el nostre patrimoni i 
adequar les NNSS al dia d’avui, amb el que no està d’acord és en cedir totes aquestes 
competències , com a molt demanar alguna inspecció puntual al Consell. 
 
El Batle diu que aquestes inspeccions el Consell ja les fa, i el Govern, i Costes. 
 
Tots estan d’acord en deixar la moció damunt la taula i crear una comissió d’urbanisme. 
 
Passant a l’aprovació de les Actes  de sessions anteriors, es sotmet a votació i el resultat 
és de set (7) vots a favor. 
 
 
2 .- DECRETS I CORRESPONDÈNCIA. 
 
El Batle comenta com a correspondència el següent: 
Carta de sol·licitud al Govern i al Consell de neteja  i manteniment dels torrents del 
municipi. 
Carta al Govern i Consell per la col·laboració amb el manteniment de la carretera del 
Port des Canonge. 
Demolició d’elements que ocupaven la  via pública davant El carrer Constitució 22, 
col·locats pel propietari de l’habitatge “Luz y Sol”, per evitar que els camions causin 
danys a la seva façana. S’està estudiant la possibilitat  de col·locar uns ferros per evitar 
aquest perill, però que no estiguin al mig del carrer. 
També es comunica que ,a partir d’ara, es col·locaran uns discs perquè no circulin 
camions de més de 8 Tn per l’interior del poble, excepte els camions que s’hagi 
d’autoritzar per  l’Hotel Sa Coma, que li han de dur subministraments. 
També vol comentar una carta que va presentar l’associació S’Escuit de Banyalbufar, 
per demanar que se’ls retorni part de la taxa pagada per l’ús del local social el dia de 
Nitvella, ja que pensen que se’ls ha aplicat malament, i que hauria de ser de 50 euros i 
no de 100. El Batle pensa que un dia com aquest, que es junten de 50 a 70 persones, fan 
sopar , posen musica, festa ,etc, no es pot aplicar la taxa de 100 euros, no és excessiu. 
Els locals municipals duen un manteniment i això s’ha de pagar entre tots els que en fan 
ús. 
Margarita Barceló vol dir que aquest sopar de nitvella es fa per tothom que hi vulgui 
anar, es paga només el que costa i és la única cosa que es fa al poble, per això troba que 
és un preu excessiu. 
El Batle diu que sempre s’ha cobrat el mateix aquest dia, sigui qui sigui el que ho hagi 
demanat. 



Joan Peralta , com a regidors social, creu que s’ha de pagar per l’ús dels bens 
municipals, però s’hauria de posar un preu intermedi. 
 
3.- RATIFICARL’ACORD DE LA MANCOMUNITAT PER A LA CREACIÓ 
D’UN SERVEI D’ESCOLETA(0 A 3 ANYS) PER LA MANCOMUNITAT DE LA 
TRAMUNTANA. 
 
Es tracta d’un acord de la ancomunitat per mancomunar aquest servei, però només a 
efectes organitzatiu i entre els municipis que tenen aquest servei, Estellencs 
Puigpunyent, Deia...., només afecta a aquests municipis, no a Banyalbufar. Però com a 
membre de la Mancomunitat ha de ratificar l’acord. 
 
Margarita Barceló vol aprofitar el tema per recordar que l’assumpte del transport escolar 
de 3 a 6 anys encara no està solucionat i l’any que ve es trobaran amb el problema de 
sempre. Ara s’ha cobrat la subvenció de l’any passat, però no es sap què passarà l’any 
que ve. 
El Batle diu que ells cada any fan la petició i la seguiran fent, però que no poden dir res 
més, no està en les seves mans. 
 
Sotmès el punt a votació, el resultat fou de set (7) vots a favor. 
 
4.- MOCIÓ PER CANCEL·LAR EL DEUTE D’HAITÍ PEL TERRATRÈMOL. 
 
Es llegeix la moció que demana  l’acord per sol·licitar la cancel·lació del deute extern 
d’Haití, degut al terratrèmol succeït fa unes setmanes, que ha deixat el país en situació 
de catàstrofe. 
 
Sotmès el punt a votació, el resultat fou de set (7) vots a favor. 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Manel demana informació sobre una denegació de permís d’obra del Consell , per la 
rehabilitació d’un camí, pel Rafal o S’Arbossar. 
 
La secretària diu que sí s’ha rebut una denegació per acondicionar el camí d’accés al 
Rafal de Planícia que ha via sol·licitat Partero, S.L., però que ni tan, sols havia tingut 
entrada a l’Ajuntament com a sol·licitud de permís d’obres, si no que directament van 
anar al Consell, i ens ha arribat aquest comunicat sense que l’Ajuntament en sabés res. 
 
Margarita demana quan es veuran els canals autonòmics Balears per la TDT. 
El Batle diu que quan aquests pugin el senyal satèl·lit, cosa que de moment no han fet, 
suposa que per qüestions econòmiques. 
Margarita Barceló vol que consti que li pareix patètic que els banyalbufarins no puguin 
veure els canals balears, que a més pagam tots els ciutadans. 
El Batle comenta que va transmetre aquesta preocupació al Sr. Manchado i aquest li va 
dir que estaven estudiant una solució terrestre per aquest problema, i no haver de pujar 
al satèl·lit. 
 
Pere Joan demana si en el Plan E de l’enllumenat cap la possibilitat d’incloure que es 
llevin els cables que van per les façanes de TV ,etc. 



 
El Batle diu que al pressupost no està previst ,però que és una feina que podrien fer els 
de manteniment. 
 
El Ple de la Corporació acorda per unanimitat sol·licitar a tots els partits polítics que 
elevin al Parlament de les Illes Balears la reclamació de Banyalbufar ( nucli i Port del 
Canonge) i Estellencs, com a municipis agreujats , per poder veure les televisions 
autonòmiques, ja que és un agravi comparatiu que a aquests municipis no es vegi la 
televisió que tots pagam. 
 
Pere Joan comenta que ja que tenim una ordenança de policia i bon govern, s’apliqui 
perquè fa un mes hi va haver un vessament de gasoil a la carretera per part d’un 
particular i que no és la primera vegada que li passa. Aquest cop, a més ,va provocar 
l’accident d’un cotxe i podria haver estat més greu. Això amb l’ordenança s’hauria de 
sancionar i posar-li el màxim, encara que siguin 150 euros, que no és res. 
El Batle diu que ja se’l va avisar de que anés amb compte, i que es tindrà en compte en 
el futur. 
 
Pere Joan vol comentar el fet de que per Nadal es fes un dinar de l’Ajuntament i no es 
convidés a l’oposició, ja que en altres ocasions se’ls ha telefonat per sol·licitar suport, 
en aquesta ocasió no se’ls ha dit res. 
El Batle diu que cada any se’ls telefona per convidar-los al Port des Canonge, festes ,etc 
i mai hi van, així que aquest cop no es va pensar, però que ho tindà present per l’any 
que ve. 
 
Miquel Bujosa , tornant al tema de la tele, troba que s’hauria d’informar a la gent, 
perquè la majoria dels  casos la gent no sap el que passa ni perquè. 
 
 
 
No havent més temes a tractar, quan són les 10.30  hores el Sr. Batle aixeca la sessió, de 
la que s’estén la present Acta i de la que jo com a Secretària dón fe amb el vist i plau del 
Sr. Batle. 
 
 

Banyalbufar, 12 de febrer de 2010 
 
 

                                 V-I-P 
EL BATLE                                     LA SECRETÀRIA 

 
 
 
 
 


