
 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA  EXTRAORDINARIA  DE 14 DE JULIOL DE 2010. 
 
 

Quan són les 12:30 hores del dimecres a  14 de juliol 2010, es reuneix al Saló d’Actes de la 
Casa Consistorial la Corporació en Ple per celebrar sessió extraordinaria 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. Manuel Romero Romero, i Sr. 
Miquel Bujosa per part del PSOE; el 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. 
 
El Sr. Batle declara oberta la sessió i passen a tractar-se els següents assumptes de l’ordre del dia: 
 
I.- Es dona compte de la liquidació del pressupost del 2008 i el ple acorda per unanimitat remetre 
copia de la liquidació a l’Administració de Estat i a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 
II. Aprovació inicial del pressupost general del 2010. 
 
El Sr. Pere Salleras pregunta per les quantitats consignades en les aplicacions pressupostaries per 
als projectes del Pla E. 
 
El secretari explica que les quantitats que figuren a la partida pressupostaria corresponent es deuen 
a la pujada de l’IVA, i que no figura l’import total perquè segons les bases que regeixen la 
convocatòria del Pla E no poden figurar en les previsions inicials dels pressupost, i a pesar de que 
s’han fet modificacions pressupostaries i per tant s’hauria d‘haver prorrogat el pressupost i obert 
la comptabilitat, la realitat es que en aquest moment no hi ha pressupost prorrogat i per tant no es 
poden contemplar ni les previsions d’ingressos ni de despeses en el pressupost que avui es debat. 
 
El Sr. Pere Salleras pregunta perquè no hi han ingressos patrimonials per el lloguer del local 
social.   
 
El Batle li recorda que el ple acorda no cobrar per aquest concepte. 
 
El Sr. Manuel Romero pregunta sobre l’augment de la taxa per llicencies urbanístiques i no 
s’explica perquè  l’augment de les previsions d’ingressos per taxes urbanístiques no es 
proporcional a l’augment del ICIO 
 
El Secretari respon que l’augment de les taxes es degut a obres que s’han fet a planicia. 
 
El Sr. Manuel Romero pregunta per l’aplicació pressupostaria 920/226.98 
 



 
 
 
 
El Secretari respon que obeeixen a pagaments efectuats en exercicis anteriors pendents 
d’aplicació. 
 
El Sr. Manuel Romero pregunta per la baixada de la despesa d’energia elèctrica. 
 
El Secretari com el pressupost s’ha fet sobre algunes previsions de l’antiga Secretaria, respon que 
pot ser degut al canvi d’estructura pressupostaria combinat amb l’instalació de nous comptadors 
de llum. 
 
El Batle rectifica al Secretari i manifesta que la baixada es degut a l’instalació de bombetes de 
leds amb major eficiència energètica. 
 
El Sr. Manuel Romero manifesta que creu que la previsió d’ingressos per IVTM es incorrecta per 
defecte. 
 
El Secretari manifesta que es una previsió tenint en compte els padrons actuals aplicant un 
percentatge que no es del 100%, sinó que sobre una previsió total s’ha aplicat un percentatge fixat 
en funció del percentatge recaptat en l’any 2009 en període voluntari per ser prudents i no 
preveure ingressos que pot ser no es recapten en període voluntari en l’any 2010, per tal de que 
hagi un equilibri entre ingressos i despeses. 
 
El Sr. Manuel Romero manifesta la seva disconformitat perquè no es preveuen obres incloses en 
el Pla d’Obres i Serveis. 
 
El Sr. Pere Salleras afirma que hi ha Ajuntaments amb les característiques del nostre que si l’han 
previst. 
 
El Batle afirma que en aquesta legislatura s’ha fet obres incloses en el Pla d’Obres i Serveis per 
import de 60.000€ 
 
El Sr. Manuel Romero manifesta que la xarxa de camins del municipi no està ben feta i que s’han 
deixant passar els Plans Obres i Serveis. 
 
El Batle afirma que des de fa tres anys tenim pagat i visat per el col·legi oficial un projecte per 
import de 800.000€ que s’ha presentat al CIM, que ell presiona políticament però rep negatives 
per part del CIM, i recorda als regidors que si nos el concedeixen caldrà fer una operació de crèdit 
per finançar la part que pertoca a l’Ajuntament. 
 
El Sr. Manuel Romero manifesta que s’hauria de planificar millor per a fer tots els anys inversions 
incloses al Pla d’Obres i Serveis 
 
 
 



 
 
 
 
El Sr. Pere Salleras manifesta que el primer projecte del POS es va fer malament i no fou acceptat, 
i que els camins estan per arreglar i cauen perquè no s’executen bé. I recorda que els anteriors 
pressuposts varen ser recolzats per el seu grup perquè es digué que s’arreglarien els camins.  
 
El Batle manifesta que ell presiona al CIM i que el Conseller li ha aplaçat una reunió dues 
vegades. 
 
El Sr. Manuel Romero manifesta la discrepància per la forma de debatre el pressupost, ja que creu 
que seria millor debatre’l d’una manera mes informal abans de la sessió plenaria. 
 
El Sr. Joan Peralta li recorda al Sr. Manuel Romero que va ser ell el que aconsellà austeritat, i creu 
que es important dir que l’Ajuntament de Banyalbufar es dels pocs Ajuntaments de l’illa que no 
tenen cap préstec. 
 
El Sr. Manuel Romero li pregunta que perquè es bo no tenir cap préstec. 
 
El Sr. Pere Salleras manifesta que fa temps es digué que calia fer una operació de crèdit i que el 
temps ha posat de manifest que no era necessària. 
 
El Sr. Miquel Bujosa afirma que les operacions financeres son un instrument beneficios per al 
finançament de qualsevol entitat que no implica una connotació pejorativa. 
 
El Sr. Pere Salleras diu que l’any passat amortitzarem el préstec del parking i que eixos 80.000€ 
es podrien utilitzar si ens concediren el POS. 
 
El S. Toni Palerm diu que el màxim de romanent que ens concedirien es de 2 anys, i que si no 
s’han fet POS i si no estem endeutats es per tots els presents. 
 
 Sotmès aquest punt a votació, el resultat fou de 3 vots a favor, 2 en contra, i dos abstencions, 
quedant aprovat inicialment el pressupost per majoria simple. 
 
III.- Aprovació proposta de modificació de la fixació de les festes locals en l’àmbit municipal per 
l’any 2011, mantenint el 8 de setembre i modificant la del 26 de juliol passant-la al 25 de juliol. 
 
Sotmès aquest punt a votació, el resultat fou de 7 vots a favor, aprovant-se per unanimitat. 
 
IV.- D’acord amb l’art. 82.3 Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Regim Local de les 
Illes Balears, estant presents tots els membres de la Corporació, el Batle proposa tractar la 
demolició de l’expedient de restitució de la legalitat urbanística 2/2009. 
 
Sotmès aquest punt a votació el resultat es de 7 vots a favor, passant a tractar-se aquest assumpte.  
 
 



 
 
 
 
Pren la paraula el Sr. Batle, el qual dona compte al Ple de l’expedient de protecció de la legalitat 
urbanística 2/2009 i del següent informe de secretaria: “Examinades les actuacions que obren a 
l’expedient de disciplina urbanística incoat contra el Sr. Gabriel Tomàs Mir, amb motiu de  la 
realització d’actes d’edificació i us del sol sense llicencia, al polígon 2, parcel·la 43B del terme 
municipal de Banyalbufar, consistents en ampliació d’edificació en 52 m2, previa sol·licitud del 
Batle i d’acord amb allò disposat en l’art. 85 Llei 20/2006, de 15 desembre, Municipal i de regim 
local de les Illes Balears, emet el següent informe: 

 
En data de 15 de gener de 2009 va tenir entrada en el registre d’aquest Ajuntament 

informe policial núm. 001/2009, en el qual consta la realització d’obres consistents en ampliació 
de l’edificació sense llicencia en el poligon 2 parcel·la 43B. 

 
El 16 de gener de 2009 es presentà sol·lcitud de llicencia d’obra (expedient 6/2009) 
 
El 23 de gener 2009 es dicta Decret de suspensió d’obres i incoació d’expedient 

sancionador i se li notificà el 27 del mateix mes. 
 
El 23 de febrer 2009, previ informe de secretaria es dictà Decret de denegació de llicencia 

per ser il·legalizables podent ésser constitutives de delicte. 
El 30 de setembre 2009 va tenir entrada copia de la denuncia dels agents de medi ambient 

per ampliació de la construcció existent al poligon 2 parcela 43-b dins zona ARIP i dins Paratge 
preservat de la Serra de Tramuntana. 

 
El 24 de febrer i 9 de març del 2010 va tenir entrada en el registre de l’Ajuntament 

diligència policial en la qual consta l’incompliment de l’ordre de suspensió d’obres. 
 
Es va formular en data 24 de març proposta de demolició de conformitat amb el que 

disposa l’art. 66.1 de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de disciplina urbanística de la CAIB donant 
trasllat de la mateixa a l’interessat perquè en el termini de deu dies formules les al·legacions que 
estimes convenients.  

 
En data 28 d’abril de 2010, va tenir entrada en el registre d’aquest Ajuntament escrit de 

l’interessat manifestant l’intenció de procedir a la demolició de l’ampliació de l’edificació. 
 
El 27 d’abril del 2010 el tècnic municipal emet informe reiterant-se amb el de data emes el 

31 d’octubre de 2009 i adjuntant croquis de l’edificació a esbocar. 
 
El 15 de juny de 2010 l’arquitecte tècnic municipal realitzada visita d’inspecció de l’obra 

va comprovar que la demolició ejecutada no s’ajusta a l’ampliació realitzada. 
 
El 7 de juliol de 2010 pels serveis tècnics municipals s’emet informe que conclou que per 

restablir la situació existent abans de les obres d’ampliació, s’hauran d’esbucar un total de 39 m2, 
repartits en 26m2 en planta baixa i 13m2 en planta semisoterrani, segons el croquis que adjunta. 



 
 
 
 
 
El 13 de juliol 2010 es va emetre informe del tècnic municipal en el sentit de considerar  

que el temps necessari per realitzar l’actuació es d’un mes. 
 
Per tant, d’acord amb l’art. 67 Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de disciplina urbanística de 

la CAIB, l’Ajuntament deu acordar la demolició o reconstrucció de les obres per l’interessat i  
procedir  a impedir definitivament l’ús a que ha donat lloc, concedint a  l’interessat un termini al 
efecte adequat a les circumstancies del cas, havent-se informat per el tècnic municipal el termini 
d’un mes, amb l’advertència de que l’Ajuntament ho ejecutarà subsidiàriament en cas 
d’incompliment.” 

 
Sotmès el punt a votacio, el Ple acorda per unanimitat dels assistents: 
 

PRIMER.- La demolició d’un total de 39 m2, repartits en 26m2 en planta baixa i 13m2 
en planta semisoterrani, de les obres d’ampliació d’una edificació realitzada en la parcel·la 43B 
del polígon 2 de Banyalbufar, segons el croquis que s’adjunta en l’informe del tècnic municipal de 
7 juliol 2010. 
 

SEGON.- Requerir al Sr. Tomás Mir, que en el termini d’ un mes ( d’acord amb el que 
disposa l’informe del tècnic municipal) comptats des de la notificació de l’acord de demolició, 
procedesqui a la seua execució, advertint que transcorregut l’esmentat termini sense que ho hagi 
efectuat, la demolició es durà a terme per part d’aquest Ajuntament i a costa de l’interessat pel 
sistema d’execució subsidiària, conforme a la normativa en vigor.   
 
V.- PRECS I PREGUNTES. 
 
El Batle informa que es demana un estudi de viabilitat per a la reubicació d’antenes de telefonia 
mòbil en Sa volta des General, d’acord amb la normativa vigent, i que s’ha rebut en sentit 
favorable en tots els aspectes, i que per a la seva execució sols fa falta una ampliació d’interès 
general per ampliar la caseta que suporta la torre de telefonia. 
 
El Sr. Miquel Bujosa pregunta si instal·laran les antenes separades. 
 
El Batle diu que ficaran una torre amb 4 operadors, i que haura que ampliar la caseta que la 
suporta. 
 
El Sr. Pere Salleras pregunta si faran la caseta mes gran i si hi ha espai suficient. 
 
El Batle diu que haurà que ampliar-la respectat les distancies mínimes per al trànsit dels vehicles 
del Servei de Extinció d’Incendis.  
 
El Sr. Manuel Romero comenta que haurà que veure si el camí es públic, i comprovar si la 
donació de Ses Teules a favor de l’ajuntament fa menció a aquest camí. 



 
 
 
 
 
No havent més temes a tractar, quan són les 13:45 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, 14 de juliol de 2010 
 

V-I-P 
EL BATLE                                        EL SECRETARI 


