
 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA  EXTRAORDINARIA  DE 4 DE JUNY DE 2010. 
 
 

Quan són les 13:05 hores del divendres a  4 de juny 2010, es reuneix al Saló 
d’Actes de la Casa Consistorial la Corporació en Ple per celebrar sessió extraordinària 
en primera convocatòria. Sota la presidència del Sr. Batle, D. Mateu Ferrà Bestard hi 
assisteixen els següents regidors; Sr. Joan Peralta Palmer 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 el Secretari de la Corporació, el Sr. José Ballester Guillem, el qual dóna 
fe de l’acte. 
 
Excusa la seva assistència el Sr. Antoni Palerm Milla per part d’ UM.  
 
El Sr. Batle declara oberta la sessió i passen a tractar-se el següent assumpte de l’ordre 
del dia: 
 
1.-  Aprovació inicial del Catàleg de Bens Patrimonials de Banyalbufar. 
 
El Sr. Batle expressa la necessitat de l’objecte de la convocatòria, que donarà lloc, si 
escau, a l’aprovació inicial del Catàleg de bens patrimonials de Banyalbufar, obrint-se 
un termini d’informació publica per a que els afectats puguin presentar les seves 
al·legacions, manifestant l’intenció de notificar-los individualment a cadascun d’ells. 
 
La Sr. Margarita Barceló i el Sr. Pere Juan Salleras manifesten la conveniencia d’obrir 
un termini d’audiència als interessats. 
 
El Sr: Manuel Romero; i el Sr. Miquel Bujosa manifesten la necessitat del tramit 
d’informació publica per tal que es puguin presentar al·legacions. 
 
El Batle manifesta l’intenció de donar la màxima publicitat als afectats. 
 
El Secretari explica que hi ha que ajustar-se al procediment fixat legalment  regulat en 
el Reglament de Plantejament del 78, i que el procediment consisteix en aprovació 
inicial, que donarà lloc a un tràmit d’informació publica d’un mes com a mínim, i si es 
presenten al·legacions substancials es podrà obrir altre període d’informació publica, 
continuarà amb l’aprovació provisional pel Ple i aprovació definitiva per la Direcció 
Insular d’Urbanisme i Litoral. 
 
El Sr. Manuel Romero exposa que el contingut del catàleg es molt subjectiu, la qual 
cosa donarà lloc a moltes al·legacions, posant l’exemple arbres que no son autòctons i 
apareixen protegits, i estima que els redactors del Catàleg haurien de tenir un perfil mes 
tècnic-urbanístic. 
 



 
 
 
 
 
 
A preguntes del Sr. Miquel Bujosa el Batle diu que el Cataleg el redacta un equip 
tècnic, que els interessats formularan les al·legacions que estimen convenients i que el 
ple les resoldrà amb el seu criteri, i que el Catàleg serà un instrument que donarà 
seguretat jurídica per a tothom, que principalment es un instrument per protegir la 
fisonomia de les edificacions característiques del municipi, per la qual cosa es important 
la seva aprovació perquè es un instrument de protecció. 
 
El Sr. Pere Joan Salleras s’adhereix a donar la major informació per als veins. 
 
En aquest sentit el Sr. Joan Peralta proposa designar alguna persona de l’Ajuntament 
per que assessori a tots els veïns que es personen en el tràmit d’informació publica. 
 
El Batle diu que s’enviaran cartes certificades per assegurar-se que els veïns 
s’assabenten de la informació publica i puguin venir, si ho consideren convenient, amb 
els seus tècnics assessors. 
 
El Sr. Manuel Romero exposa la seva preocupació per la poca objectivitat del Catàleg i 
perquè no tots els veïns entenen el significat dels procediments administratius, i li 
preocupa que haja una part d’ells que per ignorància no es personen en aquest tràmit i 
una vegada aprovat definitivament el catàleg s’adonen de possibles limitacions per als 
seus immobles. 
 
El Sr. Pere Joan es queixa de que el catàleg estava fet desde des de 31 d’octubre passat i 
es podria haver informat abans. 
 
El Sr. Batle respon que no es així, que en la primera redacció del cataleg havien 
deficiències perquè no reflexava que es podia fer exactament en cada immoble, i que les 
fitxes i la normativa reguladora van arribar la setmana passada i s’han posat a disposició 
dels regidors. 
 
El Sr. Manuel Romero reitera la necessitat de subministrar informació clara i precisa 
tenint en consideració l’ignorància d’una part dels veïns. 
 
El Sr. Batle afirma que posarà al tècnic municipal a disposició dels veïns que vulguin 
per explica-los  les conseqüències concretes de l’inclusió de cada immoble en el catàleg.  
 
La Sra. Margarita Barceló proposa que en la carta certificada es fiqui número de telèfon 
per concertar una cita amb el tècnic municipal. 
 
El Sr. Miquel Bujosa proposa que en les cartes als afectats se’ls expliqui que el catàleg 
no es un instrument de prohibició, sinó de protecció, i se’ls expliquin els beneficis del 
catàleg. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
El Sr. Batle en aquest sentit exposa que l’objectiu del catàleg son les edificacions 
emblemàtiques que caracteritzen el poble i per tant sons decisions que han de passar per 
personal tècnic. 
 
El Sr. Miquel Bujosa afirma que hi hauran edificacions que no han d’estar al cataleg i 
altres que no estan que si. 
 
El Sr. Batle respon que si, però que despres el Ple a la vista de les allegacions incloura o 
excloura. 
 
El Secretari informa que si no està aprovat definitivament per la Direcció Insular 
d’Urbanisme, ens graduaran l’import de la subvenció concedida en funció de l’estat de 
la tramitació. 
  
El Sr. Pere Joan Salleras expressa la seva preocupació perquè pot ser que haja persones 
que a les que no els doni temps a fer al·legacions. 
 
El Sr. Joan Peralta proposa publicar-ho a la web municipal. 
 
El Sr. Pere Joan Salleras manifesta la preocupació perquè no pase com en el cataleg de 
camins que no hi hagué molta informació als afectats. 
 
El Sr. Batle diu que no hi haurà cap problema en aquest sentic i que el proper dilluns 
s’enviaran les cartes certificades. 
 
Durant el debat el Sr. Joan Peralta abandona un moment el saló i es reincorpora abans 
de la votació. 
 
Sotmès el punt a votació, vist prèviament l’informe del Secretari, el resultat es de sis 
vots a favor aprovant-se per majoria absoluta. 
 
No havent més temes a tractar, quan són les 14 hores el Sr. Batle aixeca la sessió, de la 
que s’estén la present Acta i de la que jo com a Secretari dón fe amb el vist i plau del Sr. 
Batle. 
 

Banyalbufar, 4 de juny de 2010 
 

                                 V-I-P 
EL BATLE                                        EL SECRETARI 

 


