
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA  ORDINARIA  DE 11 DE JUNY DE 2010. 
 
 

Quan són les 13:00 hores del divendres a  11 de juny 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. 

   
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. Pere Joan Salleras Vives i Margarita I. Barceló Vives, 
per part del PP. 
 
El Sr. Batle declara oberta la sessió i passen a tractar-se el següent assumpte de l’ordre 
del dia: 
 
I.- ACTES SESSIONS ANTERIORS. 
 
Per part del secretari s’indica que per error en la sessió extraordinària de 4 de juny 2010 
on diu “sotmès el punt a votació” a de continuar: “vist prèviament l’informe del 
secretari” continuant amb la següent dicció “ el resultat es de 6 vots a favor...” 
 
Sotmès aquest punt a votació, el resultat fou de 5 vots a favor. 
 
III.- DECRETS I CORRESPONDENCIA. 
 
El Batle dona compte dels Decrets emesos. 
 
Com a correspondència, el Batle comenta que em rebut una carta del Grup Municipal 
Popular demanat informació sobre l’atorgament de llicencia de la paradeta de la plaça 
que perjudica a alguns comerços. 
 
El Sr. Manuel Romero diu que l‘atorgament de llicencies es reglada conforme a la 
normativa vigent. 
 
El Sr. Miquel Bujosa comenta que es una activitat ajustada a la legalitat i lliure 
competència. 
 
El Sr. Batle diu que se contestarà la carta en el sentit d’informar que la llicencia 
s’atorgat conforme a la normativa vigent i que l’atorgament es reglat, a mes considera 
que es beneficiós per als veïns de Banyalbufar. 
   
III.- APROVACIÓ CALENDARI LABORAL 2011. 
 
Es llegeix la proposta per al 26 de juliol i 8 de setembre 2011. 



 
 
 
 
El Sr. Manuel Romero proposa que per als darrers anys  es faça coincidir la segona festa 
local amb alguna festa a Palma o Esporles. 
 
 
 
Sotmès aquest punt a votació el resultat fou de 5 vots a favor. 
 
IV.- MOCIO ANTONI PALERM PER REBAIXAR EN UN 15% LES DIETES 
ECOMIQUES DELS REGIDORS. 
 
Sotmès aquest punt a votació, el resultat fou de 5 vots a favor. 
 
V.- RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER ANA 
DARDER ALBERTI CONTRA L’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL 
CATALEG DE CAMINS DE BANYALBUFAR 
 
El Batle informa de l’estat actual de la tramitació d’aquest expedient i de la 
conveniència de resoldre’l a la vista de l’ofici rebut del Jutjat Contenciós Administratiu 
del següent punt de l’ordre del dia., en el sentit d’estimar el recurs ja que les 
al·legacions del recurs de reposició coincideixen amb les al·legacions ja estimades per 
el Ple de la corporació el 29 de juliol de 2009, per la qual cosa no troba sentit ni al 
recurs de reposició ni al procés contenciós administratiu. 
 
Sotmès aquest punt a votació, el resultat fou de 5 vots a favor. 
 
VI.- REMISIÓ DE L’EXPEDIENT D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CATÀLEG 
DE CAMINS DE BANYALBUFAR I DEL RECURS CONTENCIOS 
ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER ANA DARDER AL JUTJAT CONTENCIOS 
ADMINISTRATIU Nº3 PALMA I PERSONACIÓ EN EL MATEIX. 
 
El Batle informa que s’ha rebut  ofici del Jutjat requerint la remissió del referit 
expedient i que hi ha que complir amb l’obligació de l’Ajuntament de personar-se en el 
procediment ordinari 64/2010, encara que manifesta que aquest recurs no te cap sentit 
perquè les pretensions de la demandant ja s’han estimat en via administrativa, no 
obstant cal fer les següents actuacions: 
 
Remetre al Jutjat del Contenciós-Administratiu nº 3 de Palma de Mallorca  l´expedient 
administratiu de l’acord del Ple de 29/07/2009 així com del recurs de reposició contra 
l’esmentat acord 
 
Personar-se en el recurs contenciós-administratiu, procediment ordinari 64/2010, 
nomenant com a defensors els llicenciats en dret, D. Joan M Campomar Isern, D Julián 
Carnicero Isern, Dª Teresa Vicens Massanet, Dª Silvia Lerma Barceló, Dª Mª Angela 
Carnicero Alcover, D. Pedro Planas Carnicero i als procuradors de Palma D. Miguel 
Socias Rossello, D. Juan José Pascual Fiol, D. Juan Reinoso Ramis, D. Antonio Colom 
Ferra, Francisco Arbona Casasnovas, Dª Clara Siquier Astary y D. Francisco Javier  



 
 
 
Gaya Font, Dª Joana Socias Reynes  ; i els procuradors de Madrid Dª Beatriz Ruano 
Casanova, Dª Ana Mª Ruiz de Velasco del Valle y Dª Teresa Castro Rodríguez. I 
facultar-los per: 
 
1.- Renunciar, transigir, desistir i  avenir-se a qualsevol acció de la que fos part el 
poderant, com actor demandat, responsable civil i demés. 
 
2.- Entregar i percebre en el seu moment, les quantitats derivades de les accions o 
procediments en els que fos part qualsevol que fos la seva legitimació, signant a l´efecte 
les cartes de pagament, rebuts, pagarés i demés documents necessaris. 
 
3.- Prestar confessió en el seu nom, absolvent sota jurament indesisori i decisori les 
posicions que es formulin. 
 
4.- Interposar denuncia o querella criminal per qualsevol delicte o falte, ratificant-se en 
la seva presentació i seguir diligències per a totes les seves instàncies. 
 
5.- Substituir total o parcialment aquest poder a favor dels professionals que sigui 
convenient. 
 
Sotmès aquest punt a votació, el resultat fou de 5 vots a favor. 
 
VII.- PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. Miquel Bujosa diu que el dissabte passat hagué una reunió amb l’associació 
d’empresaris de Banyalbufar i  d’Amics de Banyalbufar referent als Camins de Planici, i 
que li varen transmetre que demanara a l’Ajuntament una reunió amb totes les 
administracions afectades per impulsar aquest moviment de defensa dels usos públics 
dels accessos a Planici. 
 
Joan Peralta es queixa per que el seu grup polític no ha sigut convocat a aquesta reunió 
del passat dissabte. 
 
El Batle diu que ja ha tractat l’assumpte amb el Consell i Camins de Mallorca, que li 
pareix be la reunió, i que actuaran conjuntament els batles dels quatre municipis 
afectats, i que degut a l’esmena que es presenta al Parlament de les Illes Balears es 
convenient fer aquesta reunió abans del dia 3 per a que aquesta associació tingui la 
màxima informació. I que convocarà a tot el poble per informar de l’esmena presentada 
i les seves conseqüències. 
 
El Sr. Miquel Bujosa arrel de l’acció reivindicadora de Planici expressa que el Camí 
mes important es el de Rafal. 
 
El Sr. Toni Palerm expressa la necessitat d’explotar la circumstancia de que els quatre 
Municipis afectats son de diferent grups polítics. 
 
 



 
 
 
VI.- 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, 11 de juny de 2010 
 

                                 V-I-P 
EL BATLE                                        EL SECRETARI 


