ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 9 DE MAIG DE 2017.
Lloc de la sessió:
Caràcter de la sessió:
Data:
Hora de començament:
Hora d’acabament:
Presents:

Sala d’Actes de la Casa Consistorial
Ordinària
9 de maig de 2017
20:30 hores
21:15 hores
Montserrat Rosselló Nicolau (President, Partit per al Poble)
Gregorio Bauzà Sastre (Partit per al Poble)
Francisca Bauzà Garí (Partit per al Poble)
Jaime Català Rosselló (Partit per al Poble)
Antonio Barceló Bennasar (Partit per al Poble)
Jaume Català Sansó (Més per Vilafranca)
Magdalena Sastre Mascaró (Més per Vilafranca)
Serehïm Mateu Salord Comes (Més per Vilafranca)
Maria de Lluc Bauzà Amengual (Independents Vilafranca- EsquerraAcord municipal)
Josep Sansó Rosselló (Independents Vilafranca-Esquerra-Acord
municipal)

Absents:

Ramiro Amurrió Fernández (Partit per al Poble)

Secretària interventora:

Carmen Rosario Botón Valderrábano

Hi ha quòrum legal.
ORDRE DEL DIA:

1) Aprovació Acta Sessió anterior.
2) Donar compte de la liquidació del pressupost de l´exercici 2016.
3) Modificació Ordenança reguladora de l´ùs i dels preus públics de les insta.lacions que gestiona
FITA 2020 S.L.U.
4) Moció de millora de les condicions laborals dels treballadors i treballedores de l´Ajuntament.
(presentada per Més)
5) Moció de millora de suport a la iniciativa ciutadana per un salari digne (presentada per Més)
6) Moció sobre el "Termini d´exempció de l´IBI dels bens de l´esglèsia" (presentada per IxViEsquerra republicana)
7) Precs i preguntes
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1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Iniciada la sessió, es sotmeten a consideració dels regidors les actes de les sessions celebrades els dies
14 de març de 2017, les quals, desprès d’unes petites modificacions que no canvien el sentit dels acords,
són aprovades. per unanimitat.
2.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L´EXERCICI 2016.
Es dona compta al Ple de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2016, aprovat per Decret de Batlia
de data 4 d’abril de 2016 i que diu:
“Atès l’expedient instruït per la Intervenció municipal de la Liquidació del Pressupost per a 2016, HE RESOLT
Aprovar la liquidació del pressupost que consta dels següents documents:
RESULTAT PRESUPUESTARI
CONCEPTOS

DRETS
RECONEGUTS
NETS

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES

2.105.593,73

1.709.733,76

395.859,97

71.438,86

249.421,78

-177.982,92

2.177.032,59

1.959.155,54

217.877,05

159.347,99

-159.347,99

a. Operacions corrents
b. Operacions de capital
1.Total operacions no financieres
(a+b)

AJUSTOS

RESULTAT
PRESSUPUESTARI

2. Actius financiers
3. Pasius financiers
Resultat presupuestari del exercici

58.529,06

AJUSTES
4. Crédits gastats financiats amb romanent de tesoreria per a despeses
generals
5. Desviacions de financiació negatives de l´exercici

100.541,52

6. Desviacions de financiació positives de l´exercici

30.949,25

Total ajustos

69.592,27

RESULTAT PRESUPUESTARI AJUSTAT

128.121,33

ROMANENT DE TRESORERIA
COMPONENTS

IMPORTS
EXERCICI ACTUAL

1. Fons líquids

461.653,86

2. Drets pendents de cobrament

726.908,38

+ del Pressupost corrent

266.068,53

+ de Pressuposts tancats

460.504,44

+ de Operacions no pressupostàries

335,41

- cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva
3. Obligacions pendents de pagament

226.087,86

+ del Pressupost corrent

46.268,20

+ de Pressuposts tancats

234.241,62

+ de Operacions no pressupostàries

-54.421,96

- pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva

-15.021,34

-15.021,34

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)

947.453,04

II. Saldos de dubtòs cobrament

103.590,46

III. Excés de financiació afectada
IV Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)
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Saldos de drets de dubtós cobrament.
Sobre la base legal dels articles 103 del RD 500/90, 193 bis del TRLRHL i les Bases d'Execució del
Pressupost, es quantifica en la suma de: cent tres mil cinc-cents noranta mil euros amb quaranta-sis
cèntims d'euro (103.590, 46 Euros) l'import dels denominats "saldos de dubtós cobrament".
El Sr. Jaume Català vol saber d´on provenen els saldos de dubtós cobrament i si es donaràn de baixa. La
Sra. Secretària li comenta que no es poden cancel.lar i que són crèdits encara no cobrats, ja sigui perquè
són d´anys molt enrere o perquè els deutors són difícils de trobar, encara que l´agència tributaria de les
Illes Balears anualment ingressa una quantitat d´aquest saldos a l´Ajuntament, millor quant més propers
són els anys.
3.-MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE L´ÙS I DELS PREUS PÚBLICS DE LES
INSTAL·LACIONS QUE GESTIONA FITA 2020 S.L.U.
El Sr. Batle, explica que es tracta d´ introduir una bonificació del 100% en la quota de cinquanta euros per
les persones empadronades a Vilafranca de Bonany prevista en l´article 5 de la Ordenança reguladora de
l´ ús i dels preus públics de les instal.lacions que gestiona la empresa municipal FITA 2020 S.L.U.
L´objetiu d´aquesta reforma es fomentar l´esport, entre els veïns del poble.
El Sr. Jaume Català, exposa la seva disconformitat amb la proposta perquè és una medida discriminatòria
ja que per exemple al mercat de la plaça es paga una taxa, les terrasses paguen tambè taxa per ocupar
la via pública i aquest també fan una activitat econòmica y guanyen uns diners. Es tracta d´una ocupacio i
un ús d´un espai públic i si se ha de posar algun tipus de bonificació que sigui per tothom o no sigui per
ningú. Per tant, el grup polític de Mes vota en contra de la mesura.
La Sra. Maria de Lluc Bauzà, portaveu del grup municipal Independents- Esquerra, al·lega que el voto del
seu grup polític també serà en contra. No estàn d´acord amb aquestes politiques neoliberals del Partít
Popular. Troben que no es correcte que l´Ajuntament deixi un local a un particular per fer una activitat
privada i que no es pague cap diners de lloguer.
El Sr. Batle li responen dient que es tracta de fomentar a la gent perquè faci esport.
La Sra. María de Lluc comenta que la gent que vulgui fer esport poden anar a clubs confederats els quals
tenen convenis de col. laboració.
Després de debatir la proposta, aquesta és aprovada en segona votació per majoria simple, amb cinc vots
a favor dels regidors del grup municipal Partit pel Poble amb el vot de qualitat del Batle i cinc vots en
contra dels regidors del grups municipals: Mes i del grup Independents-Esquerra.
4.-MOCIÓ DE MILLORA DE LES CONDICIONS LABORALS DELS TREBALLADORS I
TREBALLEDORES DE L´AJUNTAMENT. (PRESENTADA PER MÉS)
El Sr. Jaume Català, exposa la moció presentada que literalmente diu:
El darrer plenari celebrat el mes de març es va aprovar inicialment el pressupost corresponent a l´exercici
2017 sense tenir en compte l´increment de l´1% de les retribucions de les persones que treballen a
l´ajuntament i a l´empresa municipal. Simplement es varen reproduir les quanties aprovades a l´exercici
anterior.
El Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d´octubre, per el qual s´aprova el text refós de la Llei de l´Estatut
bàsic de l´empleat públic (EBEP), defineix la carrera professional com el conjunt ordenat d´oportunitats
d´ascens i d´expectatives de porgrés professional de conformitat amb els principis d´igualtat, mèrit i
capacitat, i assenyala que les lleis de funció pública que es dictin en desplegament d´aquest Estatut han
de regular la carrera professional.
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En data 8 de maig de 2015 el Consell de Govern de les Illes Balears va ratificar els acords del Comitè
Intercentres i de la Mesa Sectorial de Serveis Generals mitjaçant els quals es desenvolupa la carrera
professional, de l´Acord del Consell de Govern de 24 d´octubre de 2008 que ratifica l´acord entre
l´Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals CCOO, CSICSIF, STEI-I, UGT i USO.
Que des d´aquell any 2008 ja són vàries les institucions que han començat a treballar amb la implantació
de la carrera professional a l´administració. De fet l´Ajuntament de Palma i el Govern de les Illes Balears
ja estan retribuint els seus treballadores per aquest concepte, el Consell de Mallorca també ha ratificat un
acord amb les organitzacions sindicals i altres ajuntaments de les illes ja tenen acords similars per
començar-la a implantar.
Per tot això, el grup municipal de MÉS per Vilafranca proposa al ple l´adopció dels següents
ACORDS
D´acord amb tot el que s´ha exposat el Grup Municipal de MÉS PER VILAFRANCA proposa la següent
MOCIÓ davant el Plenari de l´Ajuntament de Vilafranca de Bonany.
1.- Que s´apliqui l´increment previst de l´1% de les retribucions salarials a tots els treballadors i
treballadores de l´ajuntament de Vilafranca i de l´empresa pública Fita 2020 S.L.U amb efectes 1 de
gener de 2017.
2.- Que l´Ajuntament de Vilafranca comenci a treballar en un acord d´implantació de la carrera
professional a tots els seus empleats públics.
Per tot aixó, el Sr. Jaume Català demana per una banda, que es faci la corresponent modificació
pressupostaria per retribuir aquest 1% als treballadors de l´Ajuntament. I per l´altra banda que s´implanti
en l´Ajuntament un Conveni que retribueixi la carrera professional.
La Sra. Maria de Lluc Bauzà, portaveu del grup municipal Independents- Esquerra, comenta que el seu
grup també votarà a favor per les millores que suposa per a la gent que fa feina en l´Ajuntament però que
li sorprèn, que demanin ara un acord que ja s´havia posat en marxa en el període 2008-2011.
El Sr. Batle li respon, que s´ha rebut una carta de la Delegació del Govern a les Illes Balears en relació a
aqueste tema de implantació d´un complement que retribueix la carrera professional y que aconsella que
no es faci pels Ajuntaments perquè es troba en suspens en base a la Disposició Final 4ª del Reial DecretLegislatiu 5/2015 de l´Estatut del Treballador Públic. En cas contrari,la Delegació podria acudir als
tribunals de justícia per resoldre aquest contenciós.
Quant a l´increment de l´ 1% previst en els Pressupostos Generals del Estat, s´harà efectiu directament
quan estiguin aprovats definitivament.
Així doncs, aquesta proposta és rebutjada en segona votació per majoria simple, amb cinc vots en contra
dels regidors del grup municipal Partit pel Poble amb el vot de qualitat del Batle i cinc vots a favor dels
regidors del grups municipals: Mes i del grup Independents-Esquerra.
5.- MOCIÓ DE MILLORA DE SUPORT A LA INICIATIVA CIUTADANA PER UN SALARI DIGNE
(PRESENTADA PER MÉS)
El Sr. Jaume Català, exposa la moció presentada que literalmente diu:
La remuneració de quasevol lloc de treball ha de permetre viure dignament, i això ara no passa a les
nostres illes. El Salari Mínim Interprofessional (SMI) vigent és considerat injust per les institucions
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europees, que recomanen augmentar-lo en més d´un terç, per tal de garantir un nivell de vida decorós als
treballadors i treballadores, i les seves famílies, tal i com exigeix l´article 4.1 de la Carta Social Europea.
Actualment els sous de les ocupacions més ben remunerades són gairebé un 400% més elevats que el
de les ocupacions no qualificades. És necessari un món laboral més just, per reduir les desigualtats
salarials i aconseguir una societat més justa.
"Anem a mil" és una iniciativa ciutadana que té com a objectiu aconseguir un salari digne per a totes les
persones que treballen al nostre país, i que proposa que el salari mínim real de mil euros mensuals a 14
pagues.
La iniciativa "Anem a mil" vol impulsar un cavi de model laboral i productiu al nostre país, sobre la base de
salaris dignes per a tothom. Un impuls que cal iniciar ja des de l´acció dels governs municipals en l´àmbit
públic, i també en les negociacions col·lectives en l´àmbit privat.
Atès que amb un salari mínim de 1.000 euros es contribuirà a la millora de les condicions de les persones
treballadores amb un salari per sota d´aquest llindar, reduint així la pobresa i la desigualtat. Caldrà
generar incentius per a la formació i per la millora de la productivitat. Amb un SM més alt, augmentarà la
capacitat de consum i de l´activitat econòmica, i s´assolirà així, una distribució de la renda més justa i una
societat més cohesionada.
Per tot això, el grup municipal de MÉS per Vilafranca proposa al ple l´adopció dels següents
ACORDS
1.- L´adhesió de l´Ajuntament a la iniciativa ciutadana per un salari digne "Anem a mil".
2.- Assegurar que les retribucions del personal de l´ajuntament de Vilafranca de Bonany no siguin
inferiors als 1.000 Euros.
3.- Assegurar que en les contactacions ja existents amb les empreses de prestació de serveis o
subministraments a l´Ajuntament de Vilafranca de Bonany es comprometen a garantir una remuneració
estable mínima de 1.000 euros als seus treballadors i treballadores.
4.- En les futures licitacions públiques, adoptar mesures normatives que condicionin les empreses
subcontractades o receptores de recursos municipals, a no pagar salaris inferiors a 1.000 euros al seu
personal contractat.
La Sra. Maria de Lluc Bauzà, comenta que aquesta iniciativa ja es va presentar per un regidor del seu
partit polític en l´Ajuntament de Santanyi i per tant, votaran a favor.
El Sr. Batle li respon que el seu partit votarà en contra i que els sous venen previstos en els Pressupostos
Generals de l´Estat i que és un canvi que no pot fer per sí mateix l´Ajuntament de Vilafranca de Bonany. A
més, per pagar aquest increment s´haurien de subir impostos com ara el Impost de Béns Immobles, no es
pot fer una altra cosa i així mateix tampoc és pot anar en contra de la Llei.
El Sr. Jaume Català li diu que no es tracta de una proposta tancada, que des que no governa Mes en
l´Ajuntament, fa sis anys, es poden fer coses, adoptar mesures i petits increments dins dels límits
econòmics que es puguin. Es tracta de fer un compromís d´anar a cercar aquest límits amb la gent que fa
feina a l´Ajuntament.
El Sr. Batle li rebat dient que la putjada de sou haurà d´estar justificada laboralment i que ara per ara
aquesta mesura no depen d´ells.
En conseqüència, es passa a votar aquesta proposta, la qual és rebutjada en segona votació per majoria
simple, amb cinc vots en contra dels regidors del grup municipal Partit pel Poble amb el vot de qualitat del
Batle i cinc vots a favor dels regidors del grups municipals: Mes i del grup Independents-Esquerra.
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6.- MOCIÓ SOBRE EL "TERMINI D´EXEMPCIÓ DE L´IBI DELS BENS DE L´ESGLÈSIA"
(PRESENTADA PER IXVI-ESQUERRA REPUBLICANA)
La Sra. Maria de Lluc Bauzà, exposa la moció presentada que literalmente diu:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Aquest règim fiscal esta regulat per la Llei de mecenatge 49/2002, per la qual, l´Esglèsia té exempció de
pagar l´IBI.
Les exempcions fiscals a entitats religioneses, contradiuen el sentit de la igualtat, equitat i de la justícia
distributiva de la resta de ciutadania no confessional. Un Estat aconfessional o laic no pot alliberar de part
de la tributació a societats particulars religioses, ja que atempta contra la laïcitat de l´Estat. Aquestes
exempcions basades en la titularitat i no exclusivament del servei, donen privilegis a locals d´ùs privat,
locals comercials, hospedatges turístics... Per tant, cal tenir en compte que amb aquesta Moció també es
persegueix l´objectiu de que tributin per IBI aquells immobles (locals, habitatges, solars,...) dels quals en
sigui titular l´esglèsia, especialmente, la catòlica, ha anat acumulant patrimoni immobiliari en funció
d´herències, convenis urbanístics, permutes, ... i que, bona part d´aquest patrimoni immobiliari té altres
usos (està llogat, cedit temporalmente o ocasionalment...) produint rendiments econòmics, en moltes
casos.
Estem demanant que s´estableixi un nou marc de trasparència, de manera que es pugui disposar de tota
la informació en mans de la Direcció General del Cadastre sobre la tipologia d´aquest immobles i el seu
ús social o no. D´altra banda, volem instar a la reforma de les normes vigents que permeten a l´Esglèsia
Catòlia el registre o immatriculació d´immobles i terrenys mitjaçant l´emissió dels seus propis certificats de
domini en absència de títol escrit.
Per tots aquests motius,
El Ple de l´Ajuntament de Vilafranca de Bonany, insta al Govern Balear a publicar l´ús social o no
d´aquests immobles, dins el marc de transparència de la seva gestió.
Traslladar els anteriors acords a la Presidència del Govern espanyol, a la Presidència del Congrés dels
Diputats i a la del Senat.
Per l´abans exposat, insta al Govern Balear a que exposi al Portal de Transparència els béns de
l´esglèsia i si fan activitats on cobren o no diners, i al Govern d´Espanya a que retiri les exempcions d´IBI
a l´església.
El Sr. Jaume Català exposa que el seu grup polític li donarà suport a aquesta moció i el Sr. Batle diu que
votaràn en contra, per tant aquesta proposta és rebutjada en segona votació per majoria simple, amb cinc
vots en contra dels regidors del grup municipal Partit pel Poble amb el vot de qualitat del Batle i cinc vots
a favor dels regidors del grups municipals: Mes i del grup Independents-Esquerra.
7.- PRECS I PREGUNTES
El sr. Jaume Català exposa:
Que d´acord amb la Memòria i la Plantilla Pressupostària de l´any 2017, el capítol 1 de despeses de
personal se ha vist incrementat en un lloc de feina d´administratiu C1, un lloc d´agent d´ocupació local A1
i s´ha donat de baixa un operari de neteja,
El Sr. Batle li exposa que les modificacions provenen de llocs de feina ocupats per personal eventual i
que la resta ja provenen d´abans i ja feien feina a l´Ajuntament, i que per tant no hi ha increment
d´aplicació pressupostària.
El Sr. Jaume Català pregunta si el lloc de feina d´administratiu està cobert i des de quan.
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El Sr. Batle li respon que fa quinze dies que està cobert.
La Sra. Maria de Lluc Bauzà, afegeix que els ha sorprèn aquest nomenament d´administratiu interí sortit
al BOIB.
Ara bé, la Sra Maria de Lluc Bauza vol saber quan s´acaba la concessió d´aigua i qué té pensat fet
l´Ajuntament.
El Sr. Balte li comenta que acaba en març d l´any 2018.
La Sra. Maria de Lluc li exposa si s´ha comprovat que s´hagi fet el manteniment de la xarxa a la qual cosa
s´havia compromès l´empresa durant els anys de la concessió i en el cas de que no s´hagin fet demanarlos responsabilitats.
El Sr. Batle li respon que cada any la empresa fa tasques de reparació, que hi ha una relació de tasques
de manteniment.
La Regidora Maria de Lluc li comenta que si el proper any acaba la concessió de l´aigua i surten avaries,
d´on surtiràn els diners?
El Sr. Batle li diu que surtiria de l´aigua maiteixa, de la part del manteniment que es paga en el rebut i que
anualment es deixa per si hi ha fugues o per si es rompre quasevol cosa o per exemple per pagar el
camió d´aigua que l´altre any anava a Montuïri.
Però, la regidora Maria de Lluc li diu que manteniment no és aixó, no és per a coses que es rompen, la
empresa ha de cumplir amb el contracte. En resum demana pel proper plenari ,què es farà amb el tema
de l´aigua ja que es tracta d´una aplicació pressupostaria molt grossa i per aixó es important.
Per altra banda, la Sra. Maria de Lluc vol saber qui ha pagat el dinar a la ZEPA. I vol que consti en Acta
que si els ha demanat el Batle als caçadors la justificació d´això.
El Sr. Batle li comenta que han estat els caçadors, que l´Ajuntament no els ha pagat cap ajuda.
El Sr. Antonio Barceló Bennasar, de Partit pel Poble li respon que han estat els caçadors els que s´han
pagat el berenar sense cap ajuda municipal.
A la Regidora Maria de Lluc l´agradaria saber quan començaràn les obres del camí del cementeri i si la
empresa es va comprometre a fer les obres que resten ja que estàn en garantia.
El Sr. Batle li exposa que les obres que són en garantia les pagarà la empresa.
També demana la regidora Maria de Lluc, la Plantilla de Personal de l´Ajuntament que ja va demanar en
l´anterior plenari i que no els va arribar.
Finalment, vol saber el cost de les obres de les hidrants que s´estàn fent a Vilafranca de Bonany i si estàn
subvencionades íntegrament pel Consell, a la qual cosa el Sr. Batle li diu que son 25.200 euros i que el
Consell aporta tota la quantitat de la subvenció.
El Sr. Josep Sansó Rosselló, regidor per Esquerra, vol saber si ha hagut una reunió amb els propietaris
de les finques que formen part de la zona ZEPA (Zona d´Especial Protecció per les Aus) en relació a si
estan o no d´acord amb les actuacions que aquesta denominació comporta.
El Sr. Batle comenta que encara que han parlat amb els propietaris, es un tema que ve del Govern i que
està per damunt d´ells.
La Sra. Magdalena Sastre, regidora per Mes, suposa que els passos en aquest tema vendran donats pel
Govern, creu que no es un tema que depengui de ningú, que es tracta més bé d´on es posen i s´aturen
els ocells, d´acord a l´estudi que van fer els biòlegs.
El Sr. Antonio Barceló Bennasar, de Partit pel Poble li respon que, són ocells que anys abans ha portat i
criat la Conselleria.
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El Sr. Serehïm Mateu Salord Comes, regidor per Mes, li comenta al Sr. Antonio Barceló si son ocells que
la Conselleria va dur ensinistrats per deixar-los aquí i ja s´han quedat.
La Sra. Magdalena Sastre vol saber si aquestes aus són guàtleres.
El Sr. Antonio Barceló Bennasar li diu que no es tracta de guàtleres, que no s´han mogut encara de la
zona però que aquest any encara no sé sap que faràn.
El Sr. Josep Sansó, regidor per esquerra, vol que consti en Acta que la zona ZEPA es tracta d´una zona
vinculada i catalogada de portes obertes a Europa.
I quan són les 14:40 hores, havent-se tractat tots els punts de l’ordre del dia, el Sr. Batle aixeca
formalment la Sessió de la qual n’estenc la present Acta.
El Batle
Sgt: Montserrat Rosselló Nicolau
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