ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 11 DE JULIOL 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
11 de juliol de 2017
20:30 hores
21:15 hores
Sr. Montserrat Rosselló Nicolau (President, Partit per al Poble)
Sr. Gregorio Bauzà Sastre (Partit per al Poble)
Sra. Francisca Bauzà Garí (Partit per al Poble)
Sr. Jaime Català Rosselló (Partit per al Poble)
Sr. Antonio Barceló Bennasar (Partit per al Poble)
Sr. Jaume Català Sansó (Més per Vilafranca)
Sra. Magdalena Sastre Mascaró (Més per Vilafranca)
Sr. Serehïm Mateu Salord Comes (Més per Vilafranca)
Sra. Maria de Lluc Bauzà Amengual (Independents VilafrancaEsquerra-Acord municipal)
Sr. Josep Sansó Rosselló (Independents Vilafranca-Esquerra-Acord
municipal)

Absents:

Sr. Ramiro Amurrió Fernández (Partit per al Poble)

Secretària interventora:

Sra. Carmen Rosario Botón Valderrábano

Hi ha quòrum legal.
ORDRE DEL DIA:

1) Aprovació Acta Sessió anterior.
2) Modificació Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d´ús públic amb
taules, cadires i elements anàlegs amb finalitat lucrativa.
3) Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o l´aprofitament especial dels
locals de titularitat municipal.
4) Moció en defensa de la sobirania fiscal per a les Illes Balears.
5) Precs i preguntes.
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1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Iniciada la sessió, es sotmeten a consideració dels regidors l´acta de la Sessió celebrada el die 9 de maig
de 2017, la qual, és aprovada per unanimitat.
2.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE
TERRENYS D´ÚS PÚBLIC AMB TAULES, CADIRES I ELEMENTS ANÀLEGS AMB FINANITAT
LUCRATIVA.
El Sr. Batle dóna lectura als preceptes que s'interessa introduir a la Ordenança vigent:
Article 8 bis. Condicions de delimitació, ubicació i ús de la superfície de via pública susceptible
d´ocupació.
1. Amb caràcter general, les terrasses es col·locaran de forma paral·lela amb la façana de l'establiment.
L'ocupació tindrà una alineació constant evitant esquivaments.
La llargada màxima autoritzada per a l´ocupació s´ha de correspondre amb la façana de l´establiment o
negoci.
Cal deixar una franja per al pas de vianants entre la línia de façana i les instal.lacions autoritzades, la qual
serà com a mínim d´ un metre, llevat d´aquells supòsits especials en què per raons específiques es pugui
determinar una amplada superior.
2. En cas de convergir la façana de l'establiment amb la d'un edifici adjacent, de forma transversal o
perpendicular, la terrassa no podrà situar-se a menys de 5 metres de l'establiment i 4 metres de l'edifici,
respectant la intimitat dels veïns de la finca. S'exceptuen aquells casos en què les dues finques arribin a
un acord diferent quant a la seva distribució. Aquest acord serà supervisat i validat prèviament a la seva
autorització per l'Ajuntament, el qual podrà introduir les modificacions que consideri necessàries.
3. La calçada es reserva per a la circulació i l´estacionament de vehicles.
4. No podrà col·locar-se en sòl de titularitat i ús públic mobiliari, elements decoratius o revestiment de sòls
que no estiguin inclosos expressament en l'espai autoritzat.
5. L´ocupació de la via pública mai no ha d´impedir o obstaculitzar la circulació dels vianants o dels
vehicles, l´entrada als edificis, zones d´ocupació de càrrega i descàrrega, passos de vianants, accessos
per al pas de vehicles a immobles, guals o sortides d´emergència, boques de registres de serveis urbans i
sanitaris, parades de bus i altres espais que l´Ajuntament de Vilafranca de Bonany pugui decidir d´acord
amb les condicions urbanístiques, mediambientals, de trànsit o altres d´interés general.
6. El mobiliari haurà de ser retirat de la via pública en finalitzar l'horari de funcionament de l'establiment.
7. El mobiliari i les seves instal·lacions s'han de mantenir en degudes condicions seguretat, salubritat i
ornament.
8. Les autoritzacions podran quedar sense efecte, quan concorrin circumstàncies d'interès públic que
impedeixin l'efectiva utilització de sòl per a la destinació autoritzat, com ara obres, esdeveniments públics,
situacions d'emergència o qualsevol altres. L'autorització quedarà sense efecte fins que desapareguin
aquestes circumstàncies, sense que es generi dret a indemnització.
9. Les autoritzacions podran ser revocades unilateralment per l'administració concedent en qualsevol
moment per raons d'interès públic, sense generar dret a indemnització, quan resulten incompatibles amb
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les condicions generals aprovades amb posterioritat, produeixin danys en el domini públic, impedeixin la
seva utilització per a activitats de major interès públic o menyscabin l'ús general.
10. El titular de l'autorització ha de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil de l'establiment
principal que ha d'estendre la seva cobertura als possibles riscos que poguessin derivar-se del
funcionament de la instal·lació.
11. El document d'autorització, el seu pla de detall, o una fotocòpia dels mateixos, han de ser al lloc de
l'activitat, a disposició dels usuaris, veïns i efectius de la Policia Municipal.
Article 12 Infraccions i sancions
1. Les infraccions i sancions tributàries es regiran pel disposat a la Llei general tributària i al Reglament de
recaptació així com a la resta de normativa que sigui d´aplicació.
2. L'incompliment de les condicions de delimitació i ubicació esmentades, així com les d'índole ambiental i
acústiques previstes legalment, provocaran la suspensió immediata de l'activitat, i es procedirà a la
retirada o precintat, de conformitat amb el que disposa la normativa sobre procediment administratiu
comú. Aquestes mesures seran compatibles amb l'exigència de l'infractor de la reposició de la situació
alterada al seu estat originari, així com amb la indemnització pels danys i perjudicis causats.
El Sr. Jaume Català, portaveu del grup municipal Més per Vilafranca, comenta que en principi els sembla
be que es reguli i clarifiqui aquesta qüestió, però que pareix dirigida a regular determinades situacions
concretes i no la generalitat de les ocupacions de les vies públiques.
En el primer punt, en quant a la ocupació de la façana, adverteix que en alguns establiments no es podrà
cumplir, i la Ordenança vigent ja preveu aquestes situacions mitjaçant la comprovació de cada cas pels
serveis municipals. A més comenta que pareix que els problemes han surgit perquè no s´ha seguit aquest
sistema previst.
En quant al tema del mínim d´amplada de la terrassa, seria convenient augmentar-la a un metre vint en
comptes de un metre per garantir l´accesibilidad de les persones amb mobilitat reduïda i cumplir amb la
normativa d´accesibilitat.
No pareix correcte que es sotmeti la concessió a una cort entre veïnats perquè es tracta de concessions
sobre el domini públic i ès l´Ajuntament el que ha de regular-ho.
En quant al punt 6, li sembla excessiu que el mobiliari s´hagi de retirar cada dia i li agradaria saber com
s´haurà complir pel Consistori, ja que alguns establiments no ho fan.
Per últim, comenta que el seu grup municipal s´abstindrá en la votació.
La Sra. María de Lluc Bauzà, portaveu del grup municipal Independents- Esquerra, exposa que li sembla
be la regulació d´aquesta matèria, però que en quant al metre que s´ha de deixar d´espaci actualment hi
ha establiments que no ho cumplen.
Al·lega que li sorprèn que al nombre deu de l´ordenança s´exigeix una assegurança civil per a les
terrasses i per a les activits que es fan al poliesportiu per activitats lucratives que es fan de franc, no es
demana ninguna per la normativa vigent, malgrat que amb aquest àmbit esportiu és més probable que
passin coses que a les terrasses dels bars.
El Sr. Batle li respon, que tots els que presten activitats esportives conten amb assegurança de
responsabilitat civil que cobreix les activitats que realitzen. I que l ´Ajuntament vetlla per l´interés dels
veïns comprobant la instal·lació de la corrent elèctrica, els ascensors, els extintors d´incendis, com a
exemple.
Conclòs el debat, aquesta és aprovada en primera votació per majoria absoluta, amb cinc vots a favor
dels regidors del grup municipal Partit pel Poble i dos dels regidors del grup municipal IndependentsEsquerra, i l´abstenció dels tres regidors del grup municipals: Més per Vilafranca.
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3.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
L'APROFITAMENT ESPECIAL DELS LOCALS DE TITULARITAT MUNICIPAL
El Sr. Batle explica que atès que cada vegada més des de el Registre Civil de Palma de Mallorca ens
envien expedients matrimonials per a celebrar al Consistori i que això genera nombrosa feina a
l´Ajuntament així com a despeses pel condicionament i neteja del Consistori, es fa necessari regular
aquesta situació mitjaçant ordenança municipal.
Així doncs, dóna lectura del text que es proposa aprovar:
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
L'APROFITAMENT ESPECIAL DELS LOCALS DE TITULARITAT MUNICIPAL

ARTICLE 1. Fonament i Objecte
En ús de les facultats contingudes pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per l'article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que disposa
l'article 20 en relació amb els articles 15 a 19 i 20.1.a) del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per
la utilització privativa o l'aprofitament especial dels locals de titularitat municipal, que estarà a l'establert en
la present Ordenança fiscal les normes de la qual atenen al que preveu l'article 57 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004.
ARTICLE 2. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la utilització privativa o l'aprofitament especial del Saló d'Actes
del Consistori Municipal, de conformitat amb l'article 20.1.a) del Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 2 / 2004, de 5 de març.
ARTICLE 3. Subjectes Passius
Són subjectes passius les persones físiques al favor de les quals s'atorguen les llicències o autoritzacions
que gaudeixin, utilitzin o aprofitin el Saló d'Actes de l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany a fi de realitzar
celebracions matrimonials.
La responsabilitat del pagament de la taxa és solidària, quedant ambdós cònjuges obligats solidàriament
al pagament de la taxa.
ARTICLE 4. Quota Tributària
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà fixada per les tarifes contingudes en els
apartats següents:
INSTAL.LACIONS MUNICIPALS

TARIFA
Per dia

Saló de Plens de l´ Ajuntament
Per matrimoni civill
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ARTICLE 5. Exempcions
Queden exempts del pagament la taxa:
Quan almenys un dels contraents estigui empadronat a Vilafranca de Bonany.
ARTICLE 6. Meritació
La meritació de la taxa neix quan s'inicia l'ús privatiu o l'aprofitament especial i, en tot cas, quan es
presenti la sol·licitud que iniciï l'actuació o l'expedient, que no es tramitarà sense que s'hagi efectuat el
pagament corresponent.
Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic, l'activitat administrativa o el dret a la
utilització o aprofitament del domini públic no es presti o desenvolupi, procedirà la devolució de l'import
corresponent.
ARTICLE 7. Normes de gestió
Les quantitats exigides es liquidaran en règim d'autoliquidació. S'acompanyarà justificant acreditatiu
d'haver satisfet l'autoliquidació.
Les Taxes s'han d'ingressar en la Tresoreria Municipal simultàniament amb la sol·licitud d'autorització de
l'aprofitament especial o per transferència bancària s'hauran de presentar en el cas el justificant
corresponent.
ARTICLE 8. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les sancions que a les mateixes
corresponguin en cada cas, s'estarà al que disposen els articles 181 i següents de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, general tributària i la resta de normativa aplicable.
ARTICLE 9. Legislació aplicable
En tot el no previst en la present Ordenança s'estarà al que disposa el Text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, la Llei
8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics, Llei de règim legal de les taxes estatals i Locals i de les
prestacions patrimonials públiques, així com en l'Ordenança fiscal general aprovada per l'Ajuntament.
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
De conformitat amb el que estableix l'article 17.4 del text refós 2/2004 de la llei reguladora de les hisendes
locals, la present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

El Sr. Regidor Serehïm Mateu Salord Comes vol confirmar si els veïns de Vilafranca no pagaràn per
aquest servei, al que el Sr. Batle li respon que els empadronats conten amb una bonificació del cent per
cent.
La Sra. María de Lluc Bauzà, portaveu del grup municipal Independents- Esquerra, exposa que es tracta
de una matèria que li sembla be que es reguli per l´Ajuntament.
ACTA PLE
SESSIÓ ORDINARIA 11/07/2017

5

El Sr. Jaume Català exposa que és una bona mesura per a regular aquesta situació i li sembla correcta,
però que la quantitat que s´exigeix per casament sembla posada de manera predeterminada i no en base
a un estudi econòmic previ que reflecteix les despeses de neteja i de personal.
Conclòs el debat, aquesta és aprovada en primera votació per majoria absoluta, amb cinc vots a favor
dels regidors del grup municipal Partit pel Poble i dos dels regidors del grup municipal IndependentsEsquerra, i l´abstenció dels tres regidors del grup municipals: Més per Vilafranca.
4.- MOCIÓ EN DEFENSA DE LA SOBIRANIA FISCAL PER A LES ILLES BALEARS.
Després de votar per unanimitat dels grups municipals la inclusió de la moció per urgència, el Sr. Serehïm
Mateu Salord Comes, exposa la moció presentada conjuntament pels grups municipals Més per
Vilafranca i Independents Vilafranca-Esquerra-Acord municipal) que literalmente diu:
MOCIÓ EN DEFENSA DE LA SOBIRANIA FISCAL PER A LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
1. Un any més, els pressuposts de l´Estat condemnen les Illes Balears a estar a la cua de les
inversions estatals. Encara pitjor, es passa dels 159 milions assignats el passat exercici als
148,05 anunciats per al 2017.
Aquesta situació ens torna a col.locar molt per davall de la mtjana, només arribaran 130,4
Euros per habitant, front als 277 de la mitjana estatal. Per exemple, hi haurà menys diners
per al descompte d´avió i vaixell, i només arribaran 15 milions dels 120 promesos per al
Conveni de Carreteres, ja pressupostats pel Govern de les Illes Balears. No cal dir que per a
inversions ferroviàries no arribarà un sol euro.
2. Pel que fa al model de finançament, la reforma del 2009 aportà algunes millores que varen
permetre a les Illes Balears passar d´un saldo fiscal negatiu del 7,43% a un del 5,08% del
PIB. El PIB balear, l´any 2015, per exemple, va ser de 27.546 milions d´euros. La reforma
del 2009, per tant, és del tot insuficient. Les Illes Balears són una de les majors aportadores
a la solidaritat interterritorial, principi que no es qüestiona, però no sembla just que
comunitats amb una capacitat de recaptació inferior a la nostra acabin rebent recursos en
algun cas fins a un 30% per sobre de la mitjana. En altres termes, som els segons que més
aportam per càpita al sistema i passam a la desena posició com a perceptors de recursos
per càpita.
3. Aquest sistema de finançament, que perpetua l´espoli de la riquesa que genera aquesta
terra, juntament amb unes inversions estatals directes indignes, té un efecte directe sobre
els ciutadans de les nostres Illes, els quals, tot i aportar grans quantitats per a finançar altres
comunitats autònomes, reben molt manco que la resta per a invertir en educació, sanitat,
serveis socials o medi ambient. Segons les últimes dades disponibles, la mitjana espanyola
de la despesa pública per habitant en sanitat és de 1.357 euros, i la mitjana de les Balears
és 1.275. Si parlam d´educació, la mitjana espanyola és de 915 euros i la de les Balears, de
831 euros. Només a tall d´exemple: mentre finançam centres educatius a tot l´Estat, aquí no
tenim recursos suficients per a acabar amb els barracons.
Per la seva banda el Règim Especial de les Illes Balears (REB), instrument independent del
sistema de finançament, i que hauria de compensar els costs de la insularitat i la
pluriinsularitat, també està per desenvolupar. Malgrat la Constitució estableix que el fet de la
insularitat es tendrà en compte per garantir la solidaritat entre territoris, i que es tracta d´un
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instrument habitual a la Unió Europea, la realitat és que el Govern espanyol es desentén de
les necessitats de les nostres illes i dels seus ciutadans.
4. El deute de les Illes Balears ascendeix a uns 9.000 milions d´euros. L´ infrafinançament
crònic de les competències transferides, la falta d´equitat vertical del sistema i la falta de
finançament d´inversions per l´Estat han obligat les Balears a endeutar-se. En el millor dels
casos, s´han substituït transferències o participacions en tributs de l´Estat per deute amb
l´Estat, quan les Balears han aportat i aporten molt més del que reben.
Tot aquest endeutament públic i privat provoca que una part important del pressupost de la
Comunitat es destini al pagament d´interessos i a la devolució del princiapl del deute,
disminuint els recusos disponibles per al finançament dels serveis bàsics.
5. La història recent ens demostra que qualsevol millora del sistema de finançament que
plantegi l´Estat sempre resultarà insuficient i sempre perjudicarà els ciutadans de les Illes
Balears. Les millores que s´han realitzat, i que s´han venut com a avenços, simplement han
perpetuat una injustícia històrica i mai han solucionat la precarietat dels serveis bàsics que
han d´oferir les nostres administracions.
Cal recordar també que el nou REB i les inversions estatutàries promeses han estat negats
o incomplerts continuadament pels diferents governs espanyols. Encara pitjor, s´intenten
retallar drets bàsics adquirits com el del descompte aeri. Després de l´experiència de tots
aquests anys passats, només des de la ingenuïtat es pot pensar que qualque dia les Illes
Balear podran oferir uns serveis bàsics de qualitat als seus ciutadans sense obtenir el
control directe sobre tots els imposts i tributs suportats a la nostra comunitat autònoma.
En l´actual situació de flagran injustícia, en què aquesta terra aporta quantitas ingents de
recursos perquè a altres comunitats puguin oferir serveis i drets superiors als que poden
gaudir els nostres ciutadans, sembla que l´única solució passa perquè la gestió tributària
(exacció, gestió, recaptació, liquidació, revisió, sanció i inspecció) de tots els tributs
suportats a les Illes Balears corresponguin a l´Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB),
com a única administració responsable, mentre que el pagament a l´Estat (a restat de la
quantitat total recaptada) sigui únicament per les despeses que el Govern de l´Estat tengui a
les Illes Balears, sigui de forma directa per serveis aquí radicats o per altres que beneficiïn
els seus habitants, a més d´una aportació al Fons de Compensació Interterritorial
consensuat entre ambdues parts.
Per tot això,
El Grups municipals INDEPENDENTS ESQUERRA REPUBLICANA I MÉS PER
VILAFRANCA proposa al Ple de l´Ajuntament de Vilafranca de Bonany l´adopció dels
següents ACORDS:
1.- Que el Ple de l´Ajuntament de Vilafranca de Bonany manifesta que l´actual sistema de
finançament autonòmic resulta injust i arbitrari per a les Illes Balears, que reben un
finançament, unes inversions i unes compensacions molt inferiors a la quantitat que aporta
anualment en tributs recaptats en el nostre territori.
2.- Que el Ple de l´Ajuntament de Vilafranca de Bonany manifesta que cap millora d´un
sistema que deixi en mans de l´Estat la recaptació dels tributs, o que quedi pendent de
l´acord amb la resta de comunitats, resoldrà els problemes que tenen les administracions de
les nostres Illes per a oferir uns serveis bàsics de qualitat als seus ciutadans (educació,
sanitat, serveis socials, medi ambient, etc.)
3.- Que el Ple de l´Ajuntament de Vilafranca de Bonany insta el Congrès dels Diputats
espanyol i el Parlament de les Illes Balears a dur a terme els canvis legals oportuns, inclosa
la reforma constitucional si fos necessari, per a garantir un sistema en què la gestió tributària
(exacció, gestió, recaptació, liquidació, revisió, sanció i inspecció) de tots els tributs
suportats a les Illes Balears quedi en mans de l´Agència Tributària de les Illes Balears
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(ATIB), com a única administració responsable, i que aquesta, de la quantitat total
recaptada, satisfaci a l´Estat les despeses que el Govern de l´Estat tengui a les Illes Balears,
a més d´una aportació al Fons de Compensació Interterritorial consensuat entre ambdues
parts.
El Sr. Batle exposa que troba que Mallorca està perjudicada en aquest aspecte però que no són les
maneres i les formes d´abordar i plantejar el tema.
El Sr. Serehïm Mateu Salord Comes vol saber les raons de la seva negativa perquè considera que
Mallorca ha estat històricament perjudicada als pressupostos generals de l´Estat, al que el Sr. Batle li
repeteix que no son maneres i que li correspon la responsabilitat als Diputats.
El Sr. Serehïm li comenta que ell com regidor elegit pel poble, es considera habilitat per instar les
institucions superiors a què canvïin la seva política econòmica que desfavoreix als territoris balears i
perquè siguin nosaltres els que gestionem els nostres doblers.
La Sra. María de Lluc Bauzà, portaveu del grup municipal Independents- Esquerra, apunta que aquesta
moció ja s´ha presentat en més de cent municipis i que el Partit Popular ha votat a favor o s´ha abstingut
però que en ningú ha votat en contra.
Finalitzat el debat, aquesta proposta és rebutjada en primera 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.- PRECS I PREGUNTES
Es obert el torn de precs i preguntes amb les següents qüestions demanades pel Sr. Regidor Jaume
Català:
-

S´ha aprobat una subvenció amb fondos europeus FEDER de quatre milions d´euros per millores
de l´entorn urbà sostenibles i vol saber si l´Ajuntament ha presentat cap projecte al respecte.
El Sr. Batle li respon que de moment s´han demanat les subvencions solicitades el darrer any i
que per tant no es va presentar cap projecte per aquesta subvenció europea.

-

En quant a la neteja de camins, vol saber si la campanya està acabada i si estàn tots els camins
fets.
El Sr. Batle li respon que la campanya s´ha acabat i que a petició dels veïns no en resta cap
camí sense neteja de moment.

-

Respecte del concert del cap de setmana, interesa si s´ha fet un contracte per part de la
empresa organitzadora i l´Ajuntament i si ha suposat costos pel Consistori.
El Sr. Batle li comenta que sí que hi ha un contracte signat i que s´ha fet com anys passats, és a
dir, col·laborant amb ells amb la corrent elèctrica, muntatge, materials...

-

Quant a les tanques publicitàries del concert, vol saber perquè s´han retirat.
El Sr. Batle li explica que es van retirar perquè no és pot posar cap publicitat del concert a les
carreteres.

-

Respecte la reforma de l´Ajuntament, demana si s´ha presentat al Consell de Mallorca cap
projecte per a la subvenció d´obres i serveis.
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El Sr. Batle li respon que enguany el projecte que es presentarà a la subvenció d ´obres i serveis
és la reforma de la plaça L´Amo Pep de son Bats.
-

Quant a una publicació al Diari de Mallorca on es posava de manifest pel Sr. Batle que
modificaria la Ordenança de fems a nou cents euros als immobles vacacionals il·legals, vol
aclarir si es farà i com. També vol saber si s´ha demant al Govern Balear una llista d´immobles
d´ aquest tipus.
El Sr. Batle li exposa que el diari no ha reflexat be les seves declaracions i que no ha demanat
cap llista al Govern Balear. El que ha volgut dir és que si hi ha immobles que presten durant tot
l´any serveis turístics, aquests haurien de pagar una taxa de escombraries molt millor que si
únicament fos un habitatge familiar habitual, ja que és un negoci.
La Sra. María de Lluc afegeix que s´haurien d´imposar polítiques estandaritzades de reciclatge al
municipi ja que és un del municipis de la Mancomunitat que menys recicla. Vol saber si
introduiràn el reciclatge com a un punt dins de les polítiques a aplicar al municipi vist que el
municipi ocupa els darrers llocs en aquesta matèria.
A més comenta respecte als immobles vacacionals, que aquests no fan més fems que un
habitatge familiar.
El Sr. Batle li exposa que no és el mateix un habitatge de vacances de lloguer que ocupin per
exemple vint persones i que van ocupant noves persones temporalment, que una vivenda
familiar, la concurrència i els fems que generin no és la mateixa.

-

Respecte de l´escola d´estiu, vol saber de quina manera s´està prestant.
El Sr. Batle li manifesta que hi bgha hagut una empresa que ha demanat la prestació d´aquest
servei i que com la gent està contenta amb com s´està fent, s´ ha fet d´aquesta manera. No
existeix cap contracte amb l´empresa sinó que des del Consistori es col·labora i ajuda amb el
que necessiti.
El Sr. Jaume Català li sembla que això no és garantia de saber com s´està prestant el servei.

-

Pel que fa la subvenció de millora dels equipaments esportius, demana si s´ha fet cap reunió
amb els clubs esportius per examinar quina equipació es necessita.
El Sr. Balte li respon que la subvenció ja s´ha fet. A més li adverteix que hi ha que tenir cura amb
les subvencions i l´import que es demana perquè encara hi ha subvencions que no s´han cobrat
per l´Ajuntament, cosa que podria posar en risc els pagaments als creditors.

-

Respecte del Casal d´Entitats vol demanar on s´ubicarà.
El Sr. Batle li diu que les entitats compten amb diversos locals per fer les seves activitats; els
boleros es podràn fer al pavelló de la escola, les mestresses de casa a la residència i els
demonis pot emplenar el teatre.
A més, indica que l´Ajuntament ha signat un Conveni amb la Associació Gent Gran Vilafranquera
on es reflecteix aquestes qüestions i que preveu l´utilització del local per a fins públics.

La Sra. Regidora María de Lluc demana al Sr. Batle les següents qüestions:
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-

Qué es té pensat fer per l´Ajuntament quan s´acabi la concessió d´aigua.
El Sr. Batle li respon que és un problema que s´ha de pensar per tots. Si fos per la seva part
resoldria la qüestió de manera unilateral per l´Ajuntament però que com part de la Mancomunitat
la solució ha de ser conjunta pels municipis que la integren.

-

Vol saber els resultats de les analítiques de l´aigua potable.
El Sr. Batle li explica que segons els resultats, els indicadors han baixat bastant.

-

Demana quant diners es deuen per l´Ajuntament a la Mancomunitat des Pla i també respecte
dels canons d´aigua.
El Sr. Batle li respon que l´Ajuntament té un deute de tres cent mil euros i que a més la
Mancomunitat té un préstec de sis milions d´euros. Dels canons d´aigua no es deu res.

-

Pel que fa a la Plaça de l´Amo Pep de son bats vol saber quant costarà l óbra.
El Sr. Batle li comenta que en principi es té pressupostat dos cent quaranta mil euros però que
potser que pugui putjar finalment per cap eventualitat a dos cent seixanta mil euros. El projecte
es presentarà abans del vint d´agost.
El Sr. Jaume Català li demana qui és el redactor del projecte, al que el Sr. Batle li respon que es
redactarà pel arquitecte Joan Pascual Femenías de Manacor.

-

Per últim la Sra. Regidora María de Lluc comenta i vol que consti en l´Acta que fa molt d´anys
que es va a utilitzar la llengua catalana i castellana als territoris balears i que no troba correcte
que s´envïi la informació dels Plens en català per la Sra. Secretària.
La Sra. Secretària li comenta que no troba cap problema en enviar els documents en català tal i
com ja ha anat fent, però que només ha enviat un parell que no en tenia cap obligació d´enviar
als portaveus dels grups municipals en castellà per aclarir-les procediments jurídics i ser més
resolutiva ja que li és més fàcil expresar-ho al castellà, així com documents interns de
l´Ajuntament d´Intervenció que pot fer indistintament a castellà o català.

I quan són les 21:15 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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