
 

 
ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE 16 DE SETEMBRE DE  

2010. 
 
 
Quan son les 13,00 hores de dijous 16 de setembre de 2010 es dona inici a la 
sessió plenària ordinària. 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, del  PP. 
El regidor del PP Sr. Salleras excusa l’absència de la Sra. Margarita Barceló. 
 
 
Es troba present la Secretària Accidental de la Corporació, la Sra. Begoña 
Caules Mascaró, 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. 

- Acta de la sessió ordinària de 11 de juny de 23010 

- Acta de la sessió extraordinària de 14 de juliol de 2010 

Es procedeix a la lectura de les actes anteriors i el Batle explica que l’anterior 
Secretari, Sr. J. Ballester, va dimitir per que no es trobava a gust. Sabia la 
normativa però no posar-la amb pràctica. Entre tots es comenta que no es 
tracta de formalitzar una crítica però sí analitzar un poc el que va passar.  

El Sr. Romero comenta que no creu que hi hagi un volum tan gran de treball i 
que s’hauria d’agilitzar la tramitació burocràtica pel tema de les obres. 

El Batle respón que és cert que hi ha molta burocràcia però que la tramitació és 
la que és i no es pot obviar cap tràmit. 

El Sr. Salleras comenta que si hi ha treballadors que queden els horabaixes a 
fer feina, no deu esser per gust, per tant creu que volum de feina n’hi ha. 

El regidor Joan Peralta manifesta que vol donar les gràcies a l’anterior 
secretària i a l’actual per la feina que han fet. 

Seguidament es passa a la votació i s’aproven les actes anteriors per 
unanimitat. 

 

 



 

 

 

 

 
2 .- DECRETS I CORRESPONDÈNCIA. 
 
El Batle aporta els Decrets  anomenats i comenta com a correspondència el 
següent: 

- Es passa al punt de l’ordre del dia : Devolució per part de Demarcació de 
Costes de l’informe relatiu al risc de despreniments rocosos a la Cala de 
Banyalbufar. i el Sr. Batle explica la remissió per part de l’Ajuntament d’un 
informe a Costes en relació a l’estat del talús.  

Explica que segons el projecte d’un enginyer el talús sí té moviment. Manifesta 
que l’ajuntament no pot assumir l’estat del camí i que el talús quedi sense 
arregar.  

El Sr. Salleres diu que la causa va poder ser l’encletxa que es va fer per passar 
una tuberia i ver tits que llavor varen caure. 

El Batle explica que no bastaria tot el pressupost de la Corporació per arreglar-
lo. 

El regidor del PP diu que potser fer un anclatge com el que varen fer a les 
obres de la carretera bastaria per aguantar el talús. 

El Sr. Peralta respon que si cau l’Ajuntament tindrà un problema greu. 

El Regidor Sr- Romero explica que Costes es bassa amb el que va passar a 
Tenerife que van condemnar a l’ajuntament. Sembla esser que Costes a partir 
d’aquella sentència l’agafa de precedent i no vo assumir res. 

El Sr. Peralta insisteix i demana que quedi reflexat a l’acta que l’Ajuntament 
intenta fer tots els tràmits possibles per arreglar-ho, tancant l’accés si fa falta. 

El Sr. Romero creu que es millor anar a parlar a Costes sol.licitant ajuda d’una 
manera un tant submisa. 

El mateix pensa el Sr Salleras, que s’ha d’intentar anar a les bones i sinó 
actuen llavors parlar del contenciós. 

El Sr. Palerm indica que malgrat el Decret de tancament està fet potser sí 
estaria bé publicitar-ho més. Explicar a la gent insistint en que l’Ajuntament no 
pot assolir el cost i que fa tot el possible per que la Demarcació de Costes  



 

 

 

intervengui. També resumir en els cartells la perillositat d’accedir a la zona de 
bany. 

El Sr. Peralta diu que creu que es bona idea i que una cinta policial per impedir 
el pas no és suficient. Que no pot es pot supeditar el tema de seguretat a un 
tema econòmic, i que s’han de posar valles i tancar bé la zona. 

El Sr. Batle explica que que si l’ajuntament encarrega un projecte a un tècnic 
per tal de demostrar que el talús té moviment i per això el camí s’està obrint, 
sembla increïble que Costes vagi en contra d’aquest informe presentat i es 
bassa amb els informes que fa un vigilant de costes que no és un tècnic. 

Finalment es decideix que es sol.licitarà una reunió-trobada convidant al Sr. 
Celestí Alomar a venir a veure in situ la situació. Intentant anar a les bones i 
sol.licitar la seva ajuda. 

 

- Seguidament es passa al tema en relació a la notificació inici procediment 
recuperació dels accessos a Planícia. 

EL Batle explica tot el procés que han iniciat per aconseguir l’obertura dels 
camins. 

El Sr. Romero diu que ha intervingut la Conselleria d’Hisenda i es bona notícia. 

El Batle fa menció a la llei que regula que s’aprovarà un Pla especial de camins 
i que així ja s’hauria resolt el tema. 

 

 - 3.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL CATÀLEG DE PATRIMONI 
HISTÒRIC. 

Intervé el Sr. Salleras qui explica quan es va aprovar inicialment es va acordar 
que es notificaria a totes els afectats i una vegada tothom estés notificat es 
faria la publicació al BOIB.- El 4 de juny es va aprovar inicialment i quatres dies 
després es va enviar al boib de manera que no tothom estava notificat. No s’ha 
complert l’Acord que s’havia arribat i manifesta que el que s’acorda s’ha de 
complir. 

 

 



 

 

 

El Sr. Romero respón que era un text molt voluminós i es convidava a tothom a 
revisar-lo- 

El Batle sol-licita al regidor Sr. Salleras a que parli amb els ciutadans que no 
han rebut la notificació i que li comuniqui qui són. Que li interessa saber perqué 
no varen rebre l’avís- 

Finalment es passa a la votació quedant aprovat per unanimitat (6 vots a favor, 
tots els assistents) l’aprovació provisional del Catàleg de Patrimoni. 

4.- CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER COCODORY SL 
CONTRA L’APROVACIO DEFINITIVA DEL CATÀLEG DE CAMINS. 

5.- CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER SANT BARTOMEU 
SA, LOLA XIMENA ECHAVARRIA OBREGÓN, SIMMON CUMMINGS 
ROOSVELT CONTRA L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CATÀLEG DE 
CAMINS. 

En quan aquets dos punts es vota favorablement la personació als 
contenciosos i el nomenament d’advocat i procurador per representar i 
defensar a l’Ajuntament. Vots a favor 6, en contra 0.  

 

6.- MOCIÓ FEMP EN RELACIÓ DIA DEL COOPERANT 

El Batle explica que s’ha sol.licitat a l’ajuntament votar favorablement per tal 
que dia 8 de setembre sigui “Dia del Cooperant”. 

Vots a favor 6, vots en contra i abstencions 0- 

 

7.- APROVACIÓ DEFINITIVA COMPTE GENERAL 2003,2004 2005 2006 i 
2008. 

Aprovació definitiva Compte General dels anys 2003, 2004,2005,2006,2008- Es 
passa a la votació i queda aprovat per 6 vots a favor, cap en contra. 

 

 

 



 

 

 

8.- PRECS I PREGUNTES 

El Batle sol.licita la incorporació d’un nou punt que s’ha de sotmetre a votació, i 
que no estava inclòs a l’ordre del dia.  

Ningú s’oposa i el Batle exposa la proposta de sol.licitud d’una “subvenció  
en relació a les ajudes del Programa Leader convocatòria de l’any 2010”. 

Es passa a la votació amb el resultat de sis (6) vots a favor , cap en contra.  

 

Seguidament el Sr.Romero proposa que es faci una nota d’agraïment al 
Departament del Carreteres del CIM per l’actuació duita a terme. 

El Sr. Peralta indica que la mateixa gestió es vegi a la Cala. 

El Sr Salleras manifesta que va sortir a premsa que la Conselleria de Turisme 
donaria unes ajudes als ajuntaments per projectes relacionats amb el turisme. 

Demana quins projectes es pensen dur a terme. 

El Batle indica que desconeix aquestes ajudes i sol.licita més informació i si 
saben quin percentatge cobririen. Demana que s’avisi a l’ajuntament quan es 
publiqui al boib. 

Finalment el Batle explica que enguany es suposa que hi haurà doblers pel 
POS 2011 i que l’ajuntament en no haver rebut cap euro pel POS dels darrers 
anys a més de no estar endeutat tendrien més possiblitats d’accedir-hi. 

Segueix explicant que el projecte seria el mateix, actualitzant el pressupost, 
dels dos camins. 

 

El regidor del PP Sr.Salleras arrel de sol.licitat la Serra de Tramuntana 
Patrimoni mundial per la UNESCO, vol denunciar davant l’ajuntament el fet que 
els safareigs , que formen part del patrimoni del municipi de Banyalbufar, 
actualment es fan canvis d’usos i es fan servir de piscines. Indica que n’hi ha 
uns quants per exemple per Sa Pedra de s’Ase, Can Pico, carrer Font (baix de 
les escole s). 

 



El Sr. Miquel Bujosa manifesta que malgrat els safarejos son un element 
característic del poble, quan està cruiat no t’obliguen a arreglar-lo, en canvi 
quan està net i la gent i neda s’hi oposen. Diu que no troba tan espantós el fet 
de nedar en canvi sí que fa molt mal aspecte un safareig abandonat i brut. 

El Sr. Romero respon que el fet d’enrajolar un safareig és penós. 

El Batle puntualitza que no passa res si posen cloro i a l’estiu la gent aprofitar 
per nedar però el quan ja es tracta d’enrajolar és una altre història. 

 

 

 

 

El regidor Salleras troba que s’hauria de reglar el tema per exemple uns tons 
de colors i no deixar que semblin piscines. Perque per una banda protegir la 
terra i sol.licitar el tema de Patrimoni de la Humanitat la Serra i llavor acceptar 
canviar la fisonomia del poble és incoherent. Un safareig és el que és, 
independentment que s’hi pugui nedar, i una piscina és una altre cosa- 

 

També remarca el Sr. Salleres el tema de les Ordenances municipals, que 
s’han de complir. Exposa el tema dels cartells a les façanes sense comunicar 
rés- 

El Batle li contesta dient que els “lletreros” son per interès general i que el 
problema està en llevar alguns cartells que hi havia col·locats .El que no pot 
esser és que qualsevol posi “lletreros” perque vol i on vol; no ho poden fer per 
que no en tenen competències, i el fet d’enfadar-se no canvia rés. 
Concretament parlem d’un “lletrero” de Can Paco, el Batle explica que els hi va 
demanar una solució amb sentit comú però no hi estan d’acord. Ja que ha sortit 
el tema demana al regidor Sr. Salleras que aclari on volen el cartell. 

 

El Sr. Toni Palerm comunica que el Pressupost per Pla d’assessorament 
residus, ara es subvenciona el 90% i passa de 3872 més iva a 2.72 més iva. 
Conjunt amb Estellencs. A partir d’ara es convidarà a l’Aj. d’Estellencs o al batle 
per que es pugui fer junt. Així amb un total aproximat de 300 euros?? surt 
l’estudi.  

Quan son les 14.45 h es dona per acabat el Ple. 

Banyalbufar 16 de setembre de 2010 



 

El Batle    La Secretària Accidental 

 
 


