ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 10 DE GENER 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
10 de gener de 2017
19:30 hores
20:05 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)
Ramiro Amurrió Fernández (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- Esquerra-Acord
municipal)
Josep Sansó Rosselló (Independents Vilafranca-Esquerra-Acord municipal)

Excusa la seva absència:

Secretari interventor:

Magdalena Sastre Nicolau

Hi ha quòrum legal.

ORDRE DEL DIA:
1) Aprovació acta sessió anterior.
2) Expedient de contractació obra "Canvi de gespa, adequació dels drenatges i sistema de
regadiu del camp de futbol Es molí Nou"
3) Moció per a l’adquisició i rehabilitació de les cases des Molí Nou a través del Fons de
turisme sostenible (presentada per Més)
4) Moció per col·laborar en els treballs de recuperació de persones desaparegudes durant la
guerra civil i el franquisme (presentada per Més)
5) Moció per impulsar solució definitiva a la situació del Sàhara occidental(presentada per Més)
6) Moció per tal d’augmentar la recollida de l’oli d’ús domèstic (presentada per IxVi-Esquerra).
7) Moció per tal de destinar una partida pressupostària a les tasques d’exhumació dels
desapareguts durant el període de la guerra civil i la dictadura franquista(presentada per
IxVi-Esquerra).
8) Resolucions, informacions i correspondència.
Precs i preguntes

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Iniciada la sessió, es sotmeten a consideració dels regidors les actes de les sessions celebrades els dies 8 i
30 de novembre de 2016, les quals, desprès d’unes petites modificacions que no canvien el sentit dels
acords, són aprovades. per unanimitat
2- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ OBRA "CANVI DE GESPA, ADEQUACIÓ DELS DRENATGES I
SISTEMA DE REGADIU DEL CAMP DE FUTBOL ES MOLÍ NOU"
El sr. Batle explica la següent proposta:
“El Consell de Mallorca va acordar la creació d’un Pla Especial per als anys 2016 i 2017 per l'execució d'obres
i serveis mínims obligatoris de l'article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, sol.licitant l’ajuntament de Vilafranca l’inclusió del projecte “Canvi de gespa, adequació de drenatges i
sistema de regadiu del Camp de Futbol Es Molí Nou dins l’esmentat Pla.
Atès que el Consell de Mallorca, en data 20 de desembre de 2016, va comunicar a l’ajuntament la inclusió del
projecte “CANVI DE GESPA, ADEQUACIÓ DE DRENATGES I SISTEMA DE REGADIU DEL CAMP DE
FUTBOL “ES MOLÍ NOU” dins el Pla especial 2016-2017
Per tot això, aquesta Batlia proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
1r. Aprovar l’expedient de contractació de l’obra “CANVI DE GESPA, ADEQUACIÓ DE DRENATGES I
SISTEMA DE REGADIU DEL CAMP DE FUTBOL “ES MOLÍ NOU”, obra inclosa dins el Pla Especial 20162017,
2n. Aprovar el Plec de clàusules administratives que han de regir la contractació de l’obra per tramitació
ordinària i procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació.
3r. Procedir a anunciar la licitació de l’obra al BOIB i al perfil del contractant de la pagina web
www.ajvilafrancadebonany.net.
4t.- Exposar el plec de clàusules administratives particulars durant els primers deu dies naturals següents a la
publicació d’aquest anunci al BOIB es podran presentar al·legacions, i si es dona el cas, s’ajornaria la licitació
el temps necessari per resoldre les reclamacions”
Obert el debat, el sr. Jaume Catalá (Més) manifesta que suposa que aquesta proposta és més a títol
informatiu que per debatre, ja que, pel preu, l’òrgan de contractació és el sr. Batle, encara que suggereix que
sigui puntuat més alt el preu de licitació.
La secretaria li contesta que, si s’ha duit a ple com a proposta, és per les vegades que s’ha xerrat del tema al
mateix, però que realment l’òrgan de contractació és el Batle.
El sr. Batle li contesta que s’ha puntuat el preu de licitació només en 10 punts perquè interessen més les
millores que se puguin oferir que la baixa del preu.
La Corporació se dona per assabentada de l’expedient de contractació de l’obra del canvi de gespa del Camp
de futbol.

3.- MOCIÓ PER A L’ADQUISICIÓ I REHABILITACIÓ DE LES CASES DES MOLÍ NOU A TRAVÉS DEL
FONS DE TURISME SOSTENIBLE (PRESENTADA PER MÉS).
El sr. Jaume Català (MÉS) explica la següent Moció:
"El passat 23 de setembre de 2016 es publicava l’acord del Consell de Govern de les Illes Balears ratificant el
Pla Anual d'Impuls al Turisme sostenible per el període 2016 aprovat per la Comissió d'Impuls del turisme
sostenible.
Entre els objectius d’aquest Pla anual si troben les infraestructures hidràuliques i del cicle de l’aigua de les
nostre illes. La protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari i marí. El
foment de la desestacionalització, creació i activació de productes turístics practicables en temporada baixa i
promoció del turisme sostenible i de temporada baixa. La recuperació i rehabilitació del patrimoni històric i
cultural. L'impuls de projectes de recerca científica, desenvolupament i innovació tecnològica (R+D+I) que
contribueixin a la diversificació econòmica, la lluita contra el canvi climàtic o relacionats amb l’àmbit turístic. La
millora de da formació i la qualitat de l’ocupació. Foment de l’ocupació en temporada baixa.
Actualment, al nostre poble, només queda un molí fariner: Es Molí Nou. Des de fa uns anys les cases i el moli
es troben en venda i mostren un estat de deteriorament evident. L’adquisició per part de l’ajuntament
possibilitaria la rehabilitació d’aquest edifici històric i serien múltiples els usos que s’hi podrien dur a terme:
escola taller, centre d’art per artistes, locals, exposicions, viver per a noves empreses.....
També es podria incloure l’edifici dins la ruta dels molins de l'Euroregió, en el marc del projecte europeu "Els
molins: una altra mirada", cofinançat per l'Euroregió Pirineus Mediterrània. L'Euroregió està formada per les
Illes Balears, Catalunya, el Llenguadoc-Rosselló-Migdia-Pirineus
El projecte, liderat pel Consell de Mallorca, té com a objectiu principal dinamitzar i evitar la pèrdua del
patrimoni molinològic de l'Euroregió. A més del Consell d eMallorca, el partenariat del projecte està format per
la Fundació el Solà (Catalunya), el Parc Natural Regional de la Narbonnaise en Méditerranée (LlenguadocRosselló) i el Parc Natural Regional de Grands Causses (Migdia-Pirineus).
En el cas de Mallorca, la ruta està formada per sis molins de vent fariners, restaurants pel Consell de Mallorca
durant els darrers anys, a través dels programes de restauració del Patrimoni historicoindustrial. Es tracta dels
molins següents:
- Molí des Fraret (Montuïri): propietat de l'Ajuntament de Montuïri. Construït probablement al segle XVII,
alberga el Museu arqueològic de Son Fornés.
- Molí d'en Fraret (Manacor): propietat de l'Ajuntament de Manacor. Construït al segle XVIII, va funcionar fins
al 1937 i actualment alberga la Secció etnològica del Museu d'Història de Manacor.
- Molí de son Gornals (Porreres): propietat de Margalida Barceló i de Pep Julià. Construït a la segona meitat
del segle XIX, va funcionar fins a la dècada del 1930.
- Molí de Can Garra Seca (Llucmajor): propietat de Joana Noguera i de Jaume Pericàs. El molí està ubicat
dins un conjunt etnològic i, probablement, es va construir el 1831.
- Molí d’en nofre (Montuïri): propietat de Francesca Llinàs i de Joan Mesquida. Construït a mitjan segle XVII,
va deixa de funcionar a principi del segle XX
- Molí d’en Sopa (Manacor): propietat d'Andreu Duran. Es va construir, probablement, a principi del segle XIX.
A la dècada de 1920, el molí encara funcionava. El 2007 un llamp n’incendià la torre.
Per tot això, se proposa que l'Ajuntament de Vilfranca de Bonany presenti a la convocatòria 2017 de projectes
finançats amb l'impost sobre les estades turístiques un projecte que contempli l’adquisició i rehabilitació de les
cases d'Es molí Nou"

El sr. Català (Més) explica que se presenta la Moció per anar preparant el projecte, ja que no se va presentar
a la convocatòria de l'any 2016.Suggereix que se presenti a la pròxima convocatòria de 2017 del doblers de
l'ecotaxa.
El sr. Batle contesta que creu que no ens podem adaptar a la subvenció ja que el catàleg de Patrimoni no
està aprovat definitivament a lo que el sr. Català (Més) replica que hi ha tot un any per preparar-ho.
La sra. Ma. de Lluc Bauzà manifesta que, encara que el seu grup està d’acord amb rehabilitar edificis, pensa
que els doblers de l'ecotaxa han de ser destinats a espais naturals i no a rehabilitació patrimonial, per lo que
s'abstendran a la votació. Diu que el Govern, en turisme, defensa que s’ha de posar un sostre sostenible i que
lo que s’ha fet és que els grans empresaris cobrin més i els treballadors estiguin cada vegada més saturats.
Passat el punt a votació, no queda aprovat per sis vots en contra de Montserrat Rosselló, Francisca Bauzà,
Gregorio Bauzà, Jaime Català, Ramiro Amurrió i Antonio Barceló (PxP), dues abstencions de Maria de Lluc
Bauzà, Josep Sansó (IxVi-Esquerra-AM) i tres vots a favor de Jaume Catalá i Serehïm Mateu Salord (MÉS).
4.- MOCIÓ PER COL·LABORAR EN ELS TREBALLS DE RECUPERACIÓ DE PERSONES
DESAPAREGUDES DURANT LA GUERRA CIVIL I EL FRANQUISME (PRESENTADA PER MÉS)
El sr. Jaume Català, com a regidor del grup municipal MÉS explica que presentaran la Moció conjunta amb la
presentada per Esquerra.
La moció presentada per Més és la següent:
"La llei 10/2016, de 13 de juny, per a la recuperació de persones desaparegudes durant la guerra civil i el
franquisme, va determinar la competència del Govern de les illes Balears en la localització i la identificació de
les persones desaparegudes violentament per raons d’ideologia, polítiques i religioses durant la Gerra civil i
dictadura franquista a les Illes Balears i, si és possible, la recuperació i la identificació de les restes.
En compliment de la Llei, la Conselleria de Participació, Transparència i Cultura va crear una comissió tècnica
que té com a funció, entre altres:
- Organitzar i coordinar un pla anual de senyalització, prospecció i intervenció de les fosses, en col·laboració
amb administracions, institucions i entitats privades
- Elaborar informes sobre la viabilitat de l’exhumació de les fosses i presentar propostes per a la seva
senyalització, prospecció i intervenció atenent les condicions de cada fossa, l’opinió de l’ajuntament implicat i
la voluntat de les famílies afectades i
- Dirigir i dur a terme intervencions en les fosses, en col·laboració amb els consells insulars i els ajuntaments
afectats.
Al mapa de fosses publicat pel Govern de les Illes Balears hi consta l’existència de nombroses fosses arreu
de l’illa de Mallorca.
En el cas de Vilafranca només es té constància de la mort d’una persona: Pere Frau Barceló, fill de Pere Joan
Frau Cerdà i Joana Maria Barceló Soler, va néixer a Manacor l’any 1904. L’any 1933 es va casar amb la
vilafranquera Joana Maria Font Bover, de "Can Margoi" (1904) i va establir el seu domicili familiar al c/ Nord
núm. 14 de Vilafranca de Bonany. Lany 1936 tenia dos fills: Maria, de dos anys i Pere, d’un any d’edat. Fou
assassinat dia 4 de setembre de 1936 a Porreres i, posteriorment, fou llançat dins el pou conegut de "Son
Lluís". Tenia 32 anys
Per tot això, proposa els següents acords:
1.- Que la Comissió tècnica de la Llei de recerca de persones desaparegudes de la guerra civil i del
franquisme ha inclòs les fosses situades al municipi de Porreres fins els plans anuals de 2016 i 2017 de
senyalització, prospecció i intervenció de les fosses de les Illes Balears

2.- Que l'ajuntament de Vilafranca de Bonany col·laborarà en tot aquest procés juntament amb el Govern de
les Illes Balears i les associacions de memòria històrica i de representació de les famílies de les persones
desaparegudes amb una aportació de 1000 euros"
La presentada pel grup municipal Independents- Esquerra, és la següent:
"Atès que
1.- S’han iniciat els processos d’obertura i posterior exhumació de les fosses de les víctimes del franquisme
amb l’obertura de la fossa de Sant Joan i Porreres
2.- Es té coneixement d’altres fosses on hi ha els cossos de republicans represaliats.
3.- D’altres ajuntament de Mallorca ja han destinat una partida pressupostària per ajudar en aquesta causa
Per tots aquests motius i per dignitat històrica, el nostre grup municipal demana que s’habiliti una ajuda
econòmica per aquesta causa"
Obert el debat el sr. Batle demana si els familiars d’en Pere Frau han demanat la seva exhumació, a lo que el
sr. Català (Més) contesta que hi estan interessats.
La sra. Maria de Lluc Bauzà contesta que considera que s’ha de fer per tothom, no per una persona en
particular i el sr. Jaume Català (Més) manifesta que els costos per persona exhumada pugen uns 1000 euros i
per això a la seva moció demanen aquesta aportació, vista que hi ha un vilafranquer entre els cossos
exhumats i que l’aportació se pot donar a l’associació de Memòria històrica.
Passat el punt a votació, la Corporació per deu vots a favor de Montserrat Rosselló, Francisca Bauzà, Jaime
Català, Ramiro Amurrió i Antonio Barceló (PxP), Maria de Lluc Bauzà, Josep Sansó (IxVi-Esquerra-AM),
Jaume Catalá i Serehïm Mateu Salord (MÉS) i un en contra de Gregorio Bauzà (PxP), adopta el següent
acord:
"L'ajuntament de Vilafranca de Bonany col·laborarà amb una aportació de 1000 euros en el procés d’obertura
i posterior exhumació de les fosses de les víctimes del franquisme"
5.- MOCIÓ PER IMPULSAR SOLUCIÓ
OCCIDENTAL(PRESENTADA PER MÉS)

DEFINITIVA

A

LA

SITUACIÓ

DEL

SÀHARA

El sr. Jaume Català, com a regidor del grup municipal MÉS explica la següent Moció:
"Quan es va fer el repartiment colonial del continent Africà, el Sàhara Occidental va caure en mans de l'Estat
Espanyol. Durant els anys 60 i 70, la majoria de pobles africans fan accedir al seu dret a la lliure determinació
i van aconseguir la seva independència. El poble Sahrauí també hauria d’haver gaudit d’un referèndum
d’autodeterminació, però el 1975 un seguit de circumstàncies van bloquejar el procés. Marroc volia fer-se amb
el territori i va pressionar una Espanya inestable, amb el dictador Francisco Franco a punt de morir. La
potència administradora, Espanya, no va assumir les seves obligacions, va abandonar el territori i el va cedir
de forma il·legal. Així va començar una guerra entre Marroc i el representant del poble sahrauí, el Front
Polisario, que va estendre’s fins 1991. Llavors l'ONU, encarregada de resoldre el conflicte, va establir una
missió de pau (MINURSO) per celebrar un referèndum, però la consulta segueix estancada a dia d’avui. La
població sahrauí va fugir d’aquella guerra cap a l’est i es va establir en diferents campaments devora la ciutat
algeriana de Tindurf, on hi són des de llavors, des de fa més de 40 anys. Molts dels seus familiars encara són
als territoris ocupats per Marroc, separats per un mur de 2.700 km, on pateixen constants violacions de drets
humans.

La responsabilitat és de l'Estat Espanyol, que no va ser capaç de portar a terme el procés de descolonització
de la seva colònia. La legalitat internacional, des de distints organismes, senyala l’estat espanyol com a
potència administradora responsable jurídica de tancar aquest procés de descolonització i de vetllar pel dret a
la autodeterminació del poble sahrauí. Aquest fet, genera el sofriment avui de refugiats a Algèria, altres milers
als territoris ocupats per Marroc on es violen els seus drets fonamentals. L’estat espanyol ha de tancar les
errades del passat, deixar de ser l’únic estat que no ha tancat els seus processos de descolonització de
territoris africans.
Durant el mes de desembre de 2016, Espanya ha assumit la Presidència del Consell de Seguretat de les
Nacions Unides, finalitzant així dos anys de participació com a membre no permanent d’aquest organisme. Es
tracta, doncs, d’un moment importat per a que es pugui donar un impuls que solucioni definitivament i d’una
vegada per totes la vergonyosa situació que viu el poble Sahrauí des de fa més de 40 anys.
Per tot això, demanem que l'Estat Espanyol, durant la seva Presidència del Consell de Seguretat de les
Nacions unides el mes de desembre de 2016, impulsi totes les mesures necessàries que garanteixin l'exercici
efectiu i amb garanties del dret d'autodeterminació del poble sahrauí, un dels 17 territoris no autònoms
reconeguts per les Nacions Unides, del que el seu procés de descolonització segueix essent potencia
administradora de l'Estat Espanyol"
Després d'una breu deliberació, la Corporació per nou vots a favor de Montserrat Rosselló, Jaime Català,
Ramiro Amurrió i Antonio Barceló (PxP), Maria de Lluc Bauzà, Josep Sansó (IxVi-Esquerra-AM), Jaume
Catalá i Serehïm Mateu Salord (MÉS), una abstenció de Francisca Bauzà (PxP) i un en contra de Gregorio
Bauzà (PxP), adopta el següent acord:
"Que l'Estat Espanyol, durant la seva Presidència del Consell de Seguretat de les Nacions Unides el mes de
desembre de 2016, impulsi totes les mesures necessàries que garanteixin l’exercici efectiu i amb garanties del
dret d’autodeterminació del poble sahrauí i de tots els altres pobles, un dels 17 territoris no autònoms
reconeguts per les Nacions Unides, del que el seu procés de descolonització segueix essent potencia
administradora de l'Estat Espanyol"
6.- MOCIÓ PER TAL D’AUGMENTAR LA RECOLLIDA DE L’OLI D’ÚS DOMÈSTIC (PRESENTADA PER
IXVI-ESQUERRA).
La sra. Maria de Lluc Bauzà, portaveu del grup municipal Independents- Esquerra, presenta la següent moció:
"Atès que
1.- L’oli vegetal usat contamina les aigües (cada litre d’oli pot arribar a contaminar 1000 litres d’aigua). També
provoca moltes avaries a les depuradores, amb la consegüent despesa econòmica que això suposa, a més
de complicar el procés de depuració de les aigües
2.- A Vilafranca hi ha un número de contenidors per a la seva recollida insuficients i aquest residu no està
inclòs dins cap fracció de la recollida porta a porta.
3.- Es pot donar un ús mediambiental sostenible a aquest recurs, com pot ser la producció de bio-dièsel, la
producció de sabó o la valorització energètica.
Per tota això, el nostre grup demana:
1.- Que es faci una campanya de conscienciació damunt els beneficis de la recollida d’oli vegetal.
2.- S’augmentin els punts de recollida d’aquesta fracció o s’inclogui dins la recollida porta a porta
3.- S’insti al Govern sobre la necessitat de formular polítiques favorables per a la transformació d’aquest
residu de forma més eficient la que la incineració.

La sra. Maria de Lluc manifesta que és una fracció que té poca recollida i per això demanen la campanya i
que Alcúdia té un conveni amb una empresa que recolleix l’oli als hotels i les paguen la recollida.
Passat el punt a votació, la Moció s’aprova per unanimitat
7.- MOCIÓ PER TAL DE DESTINAR UNA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA A LES TASQUES D’EXHUMACIÓ
DELS DESAPAREGUTS DURANT EL PERÍODE DE LA GUERRA CIVIL I LA DICTADURA
FRANQUISTA(PRESENTADA PER IXVI-ESQUERRA).
S’ha votat conjuntament amb la presentada pel grup Més en el punt 4.
8.- RESOLUCIONS, INFORMACIONS I CORRESPONDÈNCIA.
La secretària va donar compte de les resolucions adoptades per la Batlia des del dia 10 de novembre al dia
30 de desembre de 2016.
La Corporació en queda assabentada.
9.- PRECS I PREGUNTES
El sr. Jaume Català demana:
1.- Si hi ha intenció d’arreglar els jocs del parc de vora el cementeri, a lo que el sr. Batle contesta que està
previst que s’arreglin i que els del Parc Pere Fons.
2.- Informació sobre els actes vandàlics que s’han donat al poble darrerament, a lo que el sr. Batle respon que
la policia està recopilant informació i que estan a punt d’agafar-los
3.- informació de la darrera reunió a la Mancomunitat sobre la gestió de l’aigua, si ja s’han fet passes per
arreglar el problema, a lo que el sr. Batle contesta que el tema està ara en mans del Consell Consultiu perquè
l’empresa demana 25 anys més a canvi de dur tots els pobles del Pla, però nosaltres ho veim difícil. Diu que a
ell li agradaria provar l’aigua d’un pou que està a uns 223 m i llavors mirar la millor solució.
La sra Maria de Lluc Bauza demana:
1.- Hi ha gent que els hi ha demanat per posar més seguretat nocturna, a veure si se podria xerrar amb els
policies, a lo que el sr. Batle contesta que si pot xerrar.
2.- Hi ha aceres al carrer de ca ses monges espatllades i també el camí de darrera el cementeri, a veure si se
poden arreglar, a lo que el sr. Batle contesta que el camí s’arreglarà ja que està amb garantia.
3.- L’ajuntament ha comprat uns aparells de gimnàstica, qui els podrà utilitzar?. El sr. Batle li contesta que els
podran utilitzar tots els equips i se posarà un horari per la resta de gent, ja que començarà prest una persona
contractada a través del programa de garantia juvenil del SOIB.
I no havent més assumptes que tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió de la qual, com a secretària interventora,
estenc la present acta.
La secretaria interventora actal
Magdalena Sastre Nicolau

El Batle
Montserrat Rosselló Nicolau

