ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 14 DE MARÇ 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
14 de març de 2017
20:30 hores
21:55 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- EsquerraAcord 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)

Aprovació acta sessió anterior.
Aprovació inicial Pressupost exercici 2017
Instar al Govern de les illes Balears a que arregli el torrent.
Informe i al·legacions ZEPA
Moció per al co-govern aeroportuari de les Illes Balears (presentada per Més)
Moció per la cessió d’habitatges de SAREB a l'IBAVI amb l’objectiu d’augmentar el parc públic
d’habitatge de lloguer (presentada per Més)
Moció sobre el suport al sector agrari davant els mals provocats pels temporals del passat
mes de gener (presentada per Més)
Moció en defensa de la llibertat d’expressió i de rebuig a la condemna del cantant Josep
Miquel Arenas "Valtonyc” (presentada per Més i per IxVi-Esquerra republicana)
Moció per dur a terme tallers de salut afectiva sexual a escoles, instituts, APIMAs i
associacions ciutadanes que hi estiguin interessades (presentada per IxVi-Esquerra
republicana)
Moció sobre la rebaixa de l'IVA en els productes d'higiene femenina i els bolquers per a infants
i adults (presentada per IxVi-Esquerra republicana).
Canvi periodicitat Plens i comissions informatives.
Aprovació inicial Ordenança reguladora de l’ús de canalitzacions i xarxes de serveis
(assumpte incorporat per urgència)

Resolucions, informacions i correspondència.
Precs i preguntes

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Iniciada la sessió, es sotmet a consideració dels regidors les actes de les sessions celebrades el dia 7
de gener de 2017, la qual, desprès d’unes petites modificacions que no canvien el sentit dels acords, és
aprovada per unanimitat.
2.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST EXERCICI 2017

El Sr. Batle llegeix la següent proposta:
“Vist l’article 5 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, el qual disposa que les entitats locals elaboraran
i aprovaran anualment un pressupost general.
Vist el projecte de Pressupost de l’exercici 2017, que inclou el Pressupost de l’Ajuntament, el
Pressupost de l’empresa municipal “Fita 2020, s.l.u.” i el Pressupost consolidat, tot acompanyat de la
documentació annexa i complementària a la qual fa referència l’article 168 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Per tot això, i d’acord amb l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquesta Batlia,
amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 7 de març de 2017, proposa al Ple
l’aprovació del Pressupost de l’exercici 2017 així com la plantilla de personal.
Oberta la deliberació, el sr. Jaume Català (Més) manifesta que per presentar el mateix pressupost que
l’any passat, no importava dur-ho cinc mesos tard, i que no tenen memòria ni plantilla. Que s’han
pressupostat 872.000 euros d’imposts directes quan a la liquidació de 2015, la recaptació va arribar a
669.000 euros, per lo que no és massa lògica aquesta xifra.
Diu també que a l’apartat de l’Ibsalut s’han pressupostat quinze mil euros, quan a la liquidació de 2015
només s’ingressaren 9.188 euros i demana quin conveni te l’ajuntament amb ibsalut, a lo que la
secretaria contesta que, senzillament l’Ajuntament paga la corrent, l’aigua i la benzina i ho comunica a
Ibsalut que les retorna, encara que, de vegades, no ho fa dins el mateix exercici
El sr. Català (Més) continua dient que no hi ha previst cap ingrés per taxes d’instal·lacions, que a
l’apartat de personal no s’ha incrementat l’1%, que els 8000 euros pressupostat pel pou d’aigo no són
suficients i demana si la empresa aporta res o si s’ha demanat cap ajuda, que a la partida de parcs i
jardins hi ha 20 mil euros i demana a què van destinats, igual que els sis mil de l’escoleta i els 61.000
del Poliesportiu; la millora dels camins s’ha incrementat 10 mil euros i se baixen 15000 de despesa
d’enllumenat. Demana també quin edifici s’ha llogat i a què es dedica la partida de Treballs realitzats
per altres empreses.
Manifesta també el sr. Català (Més) que desapareix la partida de l’escola d’estiu i demana com se farà;
que creu que la inversió de mil euros al teatre és insuficient i que li agradaria veure un increment de la
partida de la fira del teatre infantil i juvenil i no entén l’augment de la partida de recaptació ja que cobra
damunt la quantia recaptada, ni la rebaixa de l’aportació a la Mancomunitat, que se contradiu amb la
demanda d’educadores i que, per tots aquests motius, el seu grup no aprovarà el Pressupost
Agafa la paraula la sra. Maria de Lluc Bauzà (IxVi-Esquerra) manifestant que no havien detectat tantes
coses com el sr. Català i que el seu partit hagués prioritzat més lo social per lo que votaran en contra
del Pressupost.

El sr. Batle contesta que el Pressupost és lo que hi ha, que la partida de la Mancomunitat que figura al
Pressupost és per anar pagant el deute anterior, que els organitzadors de la fira varen quedar contents
amb l’aportació feta, que la partida del poliesportiu és part de l’obra de reparació de la piscina i que la
recaptació encara cobra liquidacions d’urbana d’anys anteriors.
La sra. Maria de Lluc Bauzà demana que els hi facin arribar la plantilla de personal.
Passat el punt a votació, la Corporació, per sis vots a favor de Montserrat Rosselló, Francisca Bauzà,
Gregorio Bauzà, Jaime Català, Ramiro Amurrió i Antonio Barceló (PxP), i cinc en contra de Jaume
Catalá i Serehïm Mateu Salord (MÉS), Maria de Lluc Bauzà i Josep Sansó (IxVi-Esquerra-AM) adopta
els següents acords:
“1. Aprovar inicialment el Pressupost de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany de l’exercici 2017,
comprensiu del pressupost del propi Ajuntament, de l’empresa municipal “Fita 2020, s.l.u.” i el
corresponent pressupost Consolidat, així com la Plantilla de Personal annexa.
2. Publicar el present anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i sotmetre l’expedient a exposició
pública durant un període de quinze dies per tal que els interessats puguin examinar-lo i presentar les
reclamacions que considerin pertinents davant el Ple. Si en el mencionat termini no es presenten
reclamacions, el Pressupost es considerarà definitivament aprovat”.
3.- INSTAR AL GOVERN DE LES ILLES BALEARS A QUE ARREGLI EL TORRENT.

El Sr. Batle llegeix la següent proposta:
Vistes les pluges torrencials que han caigut durant els mesos de desembre i gener i que han provocat el
desbordament del torrent de na Borges i que ens consta que el Govern Balear va redactar un projecte l’any
2011 per arreglar el torrent, aquesta Batlia, amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de
data 7 de març de 2017, proposa al Ple que l’ajuntament insti al Govern a l’arreglo del torrent.
El sr. Jaume Català (Més) manifesta la seva satisfacció de que s’intenti recuperar el projecte de 2011,
el qual és desmesurat, però que al manco se fes la millora del casc urbà. Recorda que s’han arreglat
quasi cinc quilometres de torrent, que l’any passat ja s’havia fet una neteja, que no sap si l’ajuntament
ho havia demanat, però que és una feina que s’ha de recordar cada any. Diu també que durant sis anys
d’aquest equip de govern no s’ha fet cap petició pel projecte de millora del torrent i han esperat a que
plogués torrencialment.
La sra. Maria de Lluc Bauzà (IxVi-Esquerra) diu que el seu grup votarà a favor, que no considera que el
projecte de 2011 sigui desmesurat, que varen ser el del grup Més els que presentaren una esmena per
fer el torrent net i que el Conseller de Medi ambient va dir per les xarxes socials que la brutor dels
torrents no tenia res a veure amb els desbordaments i ara voltros deis que si.
El sr. Català (Més) contesta que no tenen constància que s’hagi demanat ni s’hagi dut res a plenari.
Passat el punt a votació, la Corporació per unanimitat acorda:
“1. Instar al Govern de les Illes Balears a emprendre l’execució del projecte d'arreglo del torrent
2. Comunicar el present acord a la Direcció General de Recursos hídrics del Govern de les Illes Balears”

4. INFORME I AL·LEGACIONS ZEPA.
El sr. Batle informa que la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, a través de la Direcció
General d’Espais Natural, està preparant la revisió de les zones ZEPAs per cobrir les espècies i els
habitats que no hi estan prou a diu d’avui i que, vist que una de les noves zones que es vol declarar
ZEPA és el Pla de Vilafranca amb una superfície de 1.732,72 ha., lo que suposa un 72,16 % del terme
municipal de Vilafranca de Bonany, amb l’informe favorable de la Comissió informativa de dia 7 de
març, proposa al Ple que l’autoritzi per a contractar professionals per posar al·legacions
Seguidament llegeix un escrit presentat per ASAJA, el qual, de manera resumida, diu el següent:
“Que la proposta de la nova ZEPA no va acompanyada de cap documentació que avali les raons per
les que s’han de declarar ZEPA 10.137 has del Pla de Mallorca, ni explica els seus objectius ni
delimitació concreta. Que els darrers anys, els propietaris, agricultors, ramaders, caçadors... han vist
atacas els seus drets i perjudicats el seu patrimoni, a través de normatives ambientals, territorials i
urbanístiques. Consideren una falta absoluta d’estratègia política del Govern actual ja que, enlloc de
dialogar i negociar, pretén imposar el seu criteri. Entenen que les traves a les activitats agràries,
cinegètiques o urbanístiques que se poden derivar de la declaració de ZEPA, a més de la pèrdua de
valor patrimonial de les finques, afectaran negativament el desenvolupament d’inversions i treballs en
nous projectes. Finalment, senyalar que també se podran veure afectats els serveis i les
infraestructures públiques i privades. Per tot això, exigeixen la retirada immediata de la proposta de
declaració de ZEPA en les zones en que es pugui veure afectada l’activitat agrària i la complementària,
inclosa la cinegètica.
Exemples de mesures que se poden incloure en els plans de gestió de les ZEPA: prohibició de plantar
nous cultius, establir períodes de sembra, no utilitzar herbicides fora de cultius, limitar els tancaments
ramaders o obligar-los, admetre només la caça sostenible, prohibició de construcció d’edificis i
instal·lacions industrials, agrícoles o ramaderes lligades a usos intensius, prohibició d’explotació del sòl
per construcció d’emmagatzament o transformació de residus o energia”.
El sr. Jaume Català (Més) manifesta que considera inapropiat que se llegeixi aquest escrit com si
ASAJA fossin propietaris de terrenys i demanaria que s’esperi a que surti la declaració de ZEPA perquè
encara no ha surtit, que només hi ha estudis fets i ja hi ha zones ZEPA creades sense que s’hagi creat
tanta polèmica i que creu que l’equip de govern s’hauria d’informar millor ja que els criteris de les
ZEPAs les posa la Unió Europea i creu que no s’hauria de votar aquest punt.
La sra. Maria de Lluc Bauzà (IxVi-Esquerra) creu que s’estan mesclant criteris mediambientals i polítics.
Diu que els criteris d’una ZEPA són mediambientals, que n’hi ha altres a Mallorca i no ha passat res,
que les aus venen al Ple perquè hi ha un tipus de climatologia que les va bé i s’ha de preservar. La
zona formaria part de la Xarxa Natura d’Europa, a la que tothom si vol adherir perquè és una entrada
de subvencions. Manifesta que, pagar a uns tècnics per fer al·legacions d’una cosa que encara no s’ha
fet, és absurd i creu que s’hauria de dur a un tècnic independent políticament per explicar-ho als
vilafranquers.
El sr. Batle contesta que el seu grup troba que se podria deixar sense fer la ZEPA i per això volen
presentar al·legacions abans de que se declari i el sr. Antoni Barceló (PxP) comenta que, si com se diu,
se podrà fer exactament lo mateix que se fa ara, que se deixi així com està i no se declari ZEPA més
del 70 % del terme de Vilafranca de Bonany.
En aquest moment se genera una petita discussió entre els regidors que no deixa entendre clarament
lo que se diu.

Després, el sr. Josep Sansó (IxVi-Esquerra) diu que ho deixaria damunt la taula fins que un tècnic
independent vengués a explicar lo que realment significa declarar el Pla com a zona ZEPA i que ell,
abans de votar, vol estar informat.
Finalment, passat el punt a votació, la Corporació per sis vots a favor de Montserrat Rosselló, Francisca
Bauzà, Gregorio Bauzà, Jaime Català, Ramiro Amurrió i Antonio Barceló (PxP), i cinc en contra de
Jaume Catalá i Serehïm Mateu Salord (MÉS), Maria de Lluc Bauzà i Josep Sansó (IxVi-Esquerra-AM)
adopta els següents acords:
“1.- Autoritzar al sr. Batle a contractar professionals que preparin les al.legacions al ZEPA del Pla de
Vilafranca
2.- Remetre el present acord a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca”
5. MOCIÓ PER AL GOVERN AEROPORTUARI DE LES ILLES BALEARS (PRESENTADA PER
MÉS).
El sr. Jaume Català (Més) explica la següent Moció:
Els aeroports de les Illes Balears són el més rendibles de tot l’Estat i generen més d’una quarta part
dels beneficis de tot l’ens de gestió dels aeroports espanyols AENA/Enaire, més de 200 milions només
en el 2016. Una xifra molt superior a allò que l’Estat destina al compliment del descompte de viatges
per a residents, i fins i tot superior a la inversió territorialitzada a Balears a través dels Pressuposts
Generals de l’Estat.
En aquest marc, i quan tothom és conscient que no podem seguir batent rècords de turistes sense
límit, la capacitat de decisió que tenen les institucions autonòmiques, insulars i locals és gairebé nul·la
a pesar que els aeroports són una eina estratègica tant a nivell de mobilitat, com a nivell econòmic, per
a la nostra terra i els seus habitants. De fet, el que podria significar una noticia positiva, com és la
rebaixa de les taxes aeroportuàries anunciada pel nou Ministre de Foment, perd tota la seva
potencialitat i utilitat quan els nostres representants institucionals no poden decidir quin ha de ser
l’objectiu ni la modulació de les dites taxes, per tal de garantir que aquesta rebaixa garanteixi una millor
mobilitat per als residents, o serveixi per equilibrar i millorar el turisme. Una situació que empitjora amb
el cas omís d’AENA/Enaire i el govern d’Espanya als nombrosos pronunciaments del Parlament de les
Illes Balears i altres institucions d’arreu de la nostra comunitat per que fa a la necessària cogestió
aeroportuària, recollida també a l’article 32.15 del nostre Estatut.
La darrera jugada dels actuals gestos d’AEAN/Enaire ha estat anunciar una inversió important a
l’aeroport de Palma amb l’únic objectiu d’intensificar vols i passatgers i de fer més caixa, sense tenir en
compte les repercussions ni mediambientals ni socials d’un projecte fet novament a esquenes de la
ciutadania illenca i de les seves institucions.
Per tot això, el grup municipal de Més per Vilafranca proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1.- L’ajuntament de Vilafranca de Bonany manifesta el seu rebuig més rotund a qualsevol inversió a
l’aeroport de Palma que impliqui incrementar la intensitat de vols i de passatgers i per tant les
emissions de gasos d’hivernacle.
2.- L’Ajuntament de Vilafranca de Bonany insta al Ministeri de Foment i AEN/Enaire a pactar amb el
Govern de l es illes Balears i els Consells Insulars els termes de la rebaixa de les taxes aeroportuàries
anunciada recentment.

3.- L’Ajuntament de Vilafranca de Bonany insta al Ministeri de Foment i AEN/Enaire a no dur endavant
cap actuació important als aeroports de les Illes Balears que no compti amb el consens de les
institucions locals.
4.- L’Ajuntament de Vilafranca de Bonany insta al Ministeri de Foment i AEN/Enaire a vetllar pels drets
dels treballadors i treballadores dels diferents serveis dels aeroports de les Illes Balears i garantir que
s’evitin situacions d’explotació i precarietat.
5.- L’Ajuntament de Vilafranca de Bonany insta al Ministeri de Foment i AEN/Enaire, en compliment de
l’article 32 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, a avançar amb les nostres institucions de
manera clara i decidida cap al co-govern dels nostres aeroports, començant per decidir sobre la
reinversió d’almenys el 50% dels beneficis generats pels aeroports del nostre territori en tot allò que
tengui a veure amb reduir els impactes negatius tant socials com mediambientals generats per l’activitat
turística.
La sra. Maria de Lluc Bauzà (IxVi-Esquerra) manifesta que el seu grup està a favor de la moció i
demana que enlloc de Co-govern sigui govern i afegir els ports a la Moció.
Passat el punt a votació, la Corporació per unanimitat acorda:
1.- Manifestar el rebuig més rotund de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany a qualsevol inversió a
l’aeroport i al port de Palma que impliqui incrementar la intensitat de vols i de passatgers i per tant les
emissions de gasos d’hivernacle.
2.- Instar al Ministeri de Foment i AEN/Enaire a pactar amb el Govern de les illes Balears i els Consells
Insulars els termes de la rebaixa de les taxes aeroportuàries anunciada recentment.
3.- Instar al Ministeri de Foment i AEN/Enaire a no dur endavant cap actuació important als aeroports
ni als ports de les Illes Balears que no compti amb el consens de les institucions locals.
4.- Instar al Ministeri de Foment i AEN/Enaire a vetllar pels drets dels treballadors i treballadores dels
diferents serveis dels aeroports i dels ports de les Illes Balears i garantir que s’evitin situacions
d’explotació i precarietat.
5.- Instar al Ministeri de Foment i AEN/Enaire, en compliment de l’article 32 de l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears, a avançar amb les nostres institucions de manera clara i decidida cap al govern dels
nostres aeroports i ports, començant per decidir sobre la reinversió d’almenys el 50% dels beneficis
generats pels aeroports i ports del nostre territori en tot allò que tengui a veure amb reduir els impactes
negatius tant socials com mediambientals generats per l’activitat turística.
6. MOCIÓ PER LA CESSIÓ D’HABITATGES DE SAREB A L'IBAVI AMB L’OBJECTIU
D’AUGMENTAR EL PARC PÚBLIC D’HABITATGE DE LLOGUER (PRESENTADA PER MÉS).
El sr. Jaume Català Sansó (Més) explica la següent Moció:
“Per Reial Decret Llei 24/2012, de 31 d’agost, al desembre de 2012 es va constituir la Societat de
Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració bancària (SAREB, tambe conegut com el “banc
dolent”) una societat creada com a instrument per permetre la concentració d’actius considerats com a
problemàtics (actius tòxics) per facilitar-ne la seva gestió i establir un marc de sanejament de caràcter
comptable i financer per a les entitats financeres rescatades pel FROB.
Tot i que SAREB gestiona més de 50.000 habitatges, el Real Decret no estableix cap norma sobre la
gestió d’aquests actius, sobre la conveniència de destinar els habitatges a algun tipus de finalitat social.
Així, es perdé una oportunitat històrica de crear un gran parc públic d’habitatge, fet que hauria estat en
consonància amb l’article 47 de la Constitucio Espanyola que disposa: “Tots els espanyols tenen dret a
un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les
normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret(...)”

L’IBAI i Sareb varen anunciar el mes d’octubre de 2015 un conveni en funció del qual l’IBAVI podria
disposar d’un total de 75 habitatges procedents de Sareb per destinar-los a lloguer social, alguns dels
quals ubicats a la nostra ciutat. Poc més d’un any després, Sareb només ha entregat 24 immobles en
les condicions fixades i altres no s’han acceptat ja que s’havien d’invertir més de 7.000 euros per fer-los
habitables.
Aquest mes de desembre, Sareb ha anunciat que posa en lloguer 1.000 habitatges, encara que cap a
les Illes Balears i, a més a més, sense cap tipus de criteri social més que el de fer créixer la
disponibilitat d’habitatge.
En funció de les xifres que aporta Sareb al seu informe d’activitat de 2016, es pot estimar que aquesta
societat disposa d’uns 1.000 habitatges a les Illes Balears. D’aquests, 301 apareixen a la venta a la
seva pàgina web, 2 dels quals estan ubicats a Vilafranca.
L’Avantprojecte de llei de l’habitatge de les Illes Balears preveu, encertadament, que els grans tenidors
que disposin d’habitatges desocupats hauran de cedir-ne la gestió a l’Institut Balear de l’Habitatge
(IBAVI). Però les emergències no entenen de temps legislatius i és necessari fer front amb celeritat a la
demanda de lloguer social al nostre municipi.
Per tot això, el grup municipal de Més per Vilafranca proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
1.- El Ple de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany insta al Ministeri d’Economia a promoure els canvis
necessaris a Sareb perquè la seva missió inclogui també el dret a un habitatge digne i adequat.
2.- El Ple de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany insta a Sareb a informar anualment als municipis
sobre els habitatges que formen part dels seus actius.
3.- El Ple de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany insta a Sareb a ampliar el conveni actual amb
l’IBAVI i a cedir els seus habitatges desocupats i que estiguin en bones condicions d’habitabilitat
perquè passin a formar part del parc públic d’habitatge destinat a lloguer social a les Illes Balears.
4.- El Ple de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany dóna suport a l’obligació de cessió dels habitatges
desocupats dels grans tenidors prevista a l’Avantprojecte de llei de l’habitatge de les Illes Balears.
5.- Aquests acords es traslladaran al Govern de l’Estat espanyol, al Govern de les Illes Balears, al
Parlament de les Illes Balears, a Sareb i a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Mallorca.
Obert el debat, la sra. Maria de Lluc Bauzà (IxVi-Esquerra) manifesta la seva alegria perquè el grup
Més presenti aquesta moció, que el seu grup va presentar al programa electoral i integrants del grup de
Més se’n varen riure i que votaran a favor de la mateixa.
Passat el punt a votació, la Corporació aprova la moció per unanimitat.
7. MOCIÓ SOBRE EL SUPORT AL SECTOR AGRARI DAVANT ELS MALS PROVOCATS PELS
TEMPORALS DEL PASSAT MES DE GENER (PRESENTADA PER MÉS).
El sr. Jaume Català Sansó explica la següent Moció:
“El darrer temporal de pluges ha afectat de manera diversa instal·lacions públiques i privades,
edificacions i explotacions agrícoles a els Illes Balears. A l’illa de Mallorca ja es va produir un temporal
de pluges torrencials a finals de desembre. Però va ser a partir del 15 de gener i fins el 23 d’aquest
mes quan les pluges varen ser més intenses, combinades amb vent i temporal marítim, causant el
desbordament de torrents i la inundació de multituds de conradissos. En el terreny agrícola es varen
produir inundacions importants al Pla de Mallorca, Pla de Sant Jordi i altres indrets, a més de
desbordaments significatius de cursos torrencials com és el cas del torrent de Muro. Entre molts d’altres

efectes, es varen provocar danys significatius a conreus de cereals, farratges, patates i altres
produccions hortícoles.
El 28 de gener el Bolletí oficial de l’Estat va publicar el Reial Decret-llei 2/2017, de 27 de gener, pel
qual s’adopten mesures urgents per a pal·liar els danys causats pels darrers temporals. La disposició
pretén articular mesures per reparar els danys causats pel temporal.
En el seu article 2.3 aquest Reial Decret-llei diu que seran ajudades les explotacions agrícoles que
tinguin subscrites pòlisses emparades pel Pla d’Assegurances Agràries Combinades i que hagin patit
danys a elements afectes a l’explotació que no siguin assegurables. Per tant no seran ajudats en
absolut ni els conreus assegurats ni els no assegurats, tan sols aquells que no siguin assegurables en
el marc d’explotacions que hagin assegurat la resta dels cultius.
En la mesura de què els conreus afectats pel temporal són bàsicament conreus assegurables, és ben
evident que aquesta mesura que pretén reparar els mals provocats pel temporal no tendrà cap efecte
real a les Illes Balears. Per tant, dels total de 77,5 milions d’euros que el Ministeri d’Agricultura i Pesca,
Alimentació i Medi Ambient ha calculat que són els mals que s’han produït en el sector agrari no
arribarà res, o gairebé res, als pagesos de les Illes.
Però no sols no arribaran ajudes directes de cap classe, sinó que els diversos beneficis fiscals
contemplats a la disposició tampoc tendran cap efecte. Així, de manera concreta, no beneficiaran al
nostre sector primari els beneficis fiscals establert a l’article 3.1., que es refereixen a l’Impost sobre
Béns Immobles (IBI) ja que s’estableix que sols es pot produir l’exempció en aquells casos en què les
collites tenguin destrosses no cobertes per cap fórmula d’assegurança pública o privada. A part que els
conreus no paguen IBI i els suposats beneficis just serien d’aplicació a danys a edificacions.
L’article 4 estableix reduccions fiscals especials per a les activitats agràries que consisteixen en què el
Ministeri d’Hisenda i Funció pública, a la vista dels informes del Ministeri d’Agricultura i Pesca,
Alimentació i Medi Ambient, podrà autoritzar, amb caràcter excepcional, la reducció dels índexs de
rendiment net, tant a l’IRPF com a l’IVA, és a dir, no es compromet a res i tan sols obre les portes a allò
mateix que es fa cada any, de manera habitual i sense necessitat de mesures extraordinàries.
Davant aquest articulat, entenem que el Consell de Ministres no ha volgut prendre en consideració els
danys produïts al sector primari de les Illes Balears i ha establert unes mesures ineficaces que no es
corresponen amb la naturalesa dels mals produïts i que, per tant, no tendran efectes de cap classe a
favor dels nostres agricultors.
Per tot això, el grup municipal de MÉS per Vilafranca proposa al Ple l’aprovació de la següent Moció:
1.- Consideram que els mals provocats pels temporals del passat mes de gener són danys catastròfics
que afecten a multitud d’explotacions agràries de les Illes Balears, a favor de les quals és necessari
actuar d’una manera solidària amb la finalitat de reduir al màxim els impactes negatius sobre l’activitat
agrària.
2.- Manifestam el nostre rebuig cap al Reial Decret-llei 2/2017, de 27 de gener, pel qual s’adopten
mesures urgents per a pal·liar els danys causats pels darrers temporals, ja que les susdites mesures no
beneficiaran en absolut els nostre pagesos.
3.- Ens dirigim a la Delegació del Govern a les Illes Balears per a reclamar una reconsideració
d’aquesta disposició estèril i l’aprovació de mesures eficaces que puguin representar un suport al
sector primari, d’acord amb la magnitud real dels mals catastròfics provocats.

La sra. Maria de Lluc Bauzà (IxVi-Esquerra) diu que el seu grup votarà a favor si afegeixen que el
Govern Balear destini una partida per ajudar als pagesos afectats.
Passat el punt a votació, la Corporació per unanimitat acorda:
“1.- Considerar que els mals provocats pels temporals del passat mes de gener són danys catastròfics
que afecten a multitud d’explotacions agràries de les Illes Balears, a favor de les quals és necessari
actuar d’una manera solidària amb la finalitat de reduir al màxim els impactes negatius sobre l’activitat
agrària.
2.- Manifestar el seu rebuig cap al Reial Decret-llei 2/2017, de 27 de gener, pel qual s’adopten mesures
urgents per a pal·liar els danys causats pels darrers temporals, ja que les susdites mesures no
beneficiaran en absolut els nostre pagesos.
3.- Dirigir-se a la Delegació del Govern a les Illes Balears per a reclamar una reconsideració d’aquesta
disposició estèril i l’aprovació de mesures eficaces que puguin representar un suport al sector primari,
d’acord amb la magnitud real dels mals catastròfics provocats.
4.- Demanar al Govern Balear que destini una partida pressupostària per ajudar als pagesos afectats”.
8. MOCIONS EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ I DE REBUIG A LA CONDEMNA
DEL CANTANT JOSEP MIQUEL ARENAS "VALTONYC" (PRESENTADA PER MÉS I PER IxViESQUERRA REPUBLICANA).
La moció presentada per Més és la següent:
“En els darrers mesos s’han anat alçant veus que manifesten la seva preocupació pel retrocés en la
protecció de la llibertat d’expressió a Espanya. El 17 de gener Amnistia Internacional va presentar
l’informe “UE:las orwellianas leyes antiterroristas privan de derechos bajo el pretexto de defenderlos”,
on indicava sobre Espanya que les reformes de 2015 per ampliar la llei sobre l’enaltiment del terrorisme
han ofegat ja opinions i comentaris legítims i va posar com exemple el cas de titellaires a Madrid
(detinguts per un espectacle satíric de titelles que feia referència a ETA i AL Qaida) que ha qualificat
com una “limitació absolutament desproporcionada de la llibertat d’expressió”. El Relator especial de les
Nacions Unides per a la llibertat d’expressió ha alertat que amb aquesta reforma del codi penal es
podria penalitzar comportaments que fins aleshores no constituïen delites de terrorisme”
Aquesta aplicació del Codi penal, juntament amb una interpretació ampla a causa de l’ambigüitat de la
reforma, ja està causant alarma. El gener de 2017 el Tribunal suprem va condemnar a un any de presó
el cantant del grup “Def con Dos” arrel d’unes piulades que el Tribunal considera constitutives del
delicte d’enaltiment del terrorisme. El febrer de 2017 la Fiscalia ha demanat 2 anys i mig de presó, una
pena d’inhabilitació absoluta per vuit anys i mig i una mesura de llibertat vigilada per tres anys, per a
una tuitera per haver fet acudits sobre la mort de Luis Carrero Blanco, successor de Francisco Franco a
la presidència del Govern en els últims temps de la Dictadura franquista, ha causat perplexitat.
Sembla ser la primera vegada que es pretén condemnar penalment algú únicament i exclusivament per
fer humor satíric sobre la mort d’un governant de la dictadura i la reacció ha estat contundent: a 23 de
febrer de 2017, 261 professors i professores de dret penal de les universitats espanyoles han signat un
manifest on mostren la seva preocupació perquè “a Espanya s’hagi passat a detenir, jutjar coma
terroristes i empresonar ( si més no provisionalment) a artistes de carrer, músics, regidors o altres
ciutadans pels seus teatrets, les seves cançons i o els seus acudits. Es tracta de persones sense cap
connexió amb organitzacions terroristes, els missatges dels quals mai podrien ser interpretats com a
provocacions a la comissió de delictes sinó, a tot estirar, com acudits d’humor negre o bromes o
cançons de mal gust. És simptomàtic d’aquesta situació que un percentatge preocupantment elevat del
terrorisme que investiga a hores d’ara l’Audiència Nacional són “piulades” i acudits. En aquest manifest,

es qualifica aquesta petició de fiscalia, en un context de major repressió de la llibertat d’expressió, de
desproporcionada i no conforme amb els drets humans.”
El col·lectiu de professors de dret penal afirma en el seu manifest, en referència al tuit sobre Carrero
Blanco “ens sentim alarmats per aquesta perillosíssima deriva en la interpretació de les lleis i la jutgem
també profundament errada. No només tècnicament equivocada, sinó directament incompatible amb
els límits que la Constitució imposa al poder punitiu de l’Estat (...). Parlem aquí en tot moment de
sàtires politiques (de millor o pitjor gust, però això és una cosa irrellevant pel dret penal) sobre la mort
d’un personatge històric de la dictadura franquista. Sàtires que sota cap perspectiva raonable contenen
una amenaça terrorista per a la societat: que no constitueixen provocacions a la violència ni al
terrorisme; que no es dirigeixen al descrèdit ni al menyspreu a les víctimes del terrorisme pel fet de serho; que no contenen apologies de la subversió violenta d’un règim democràtic; i que no comporten
fustigació de cap tipus”.
Per altra banda, la detenció de cinc persones per la crema de fotos dels reis en els darrers mesos a
Catalunya, que van ser portats a l’Audiència Nacional per declarar, i la recent condemna a 3 anys i mig
al jove músic mallorquí Josep Miquel Arenas “Valtonyc” per enaltiment del terrorisme i injúries a la
Corona, tornen a posar en qüestió la tutela sobre dimensionada que dispensa l’ordenament
juridicopenal a la Corona, que protegeix no tan sols qui n’és titular sinó que s’estén a un cercle
amplíssim de membres de la família reial, ascendents i descendents, bona part dels quals ni tan sols
exerceixen funcions constitucionals. Així, l’art. 490.3 del Codi penal preveu que “ El que calumniare o
injuriare al Rey o al Regente o a algún miembro de la Regencia, o al Principe i Princesa de Asturias, en
el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas, serà castigado con la pena de prisión de
seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves y con la de munta de seis a doce meses si
no lo son”. L’article 491 estableix una multa de quatre a 20 mesos per insults a la Corona en casos no
prevists en el precepte anterior i també contempla sanció de fins a dos anys per utilitzar la imatge del
Rei per desprestigiar la institució.
És difícil mantenir actualment que la monarquia parlamentària, com a institució, o la figura del rei, com
a persona que l’encarna, puguin restar immunes a la crítica política en un estat de dret que propugna el
“pluralisme polític” i que reconeix la llibertat ideològica com a dret fonamental. La manifestació escrita,
oral, cantada o “piulada” d’una opinió crítica o dissident per motius ideològics pot expressar-se amb
actes i missatges que haurien d’estar emparats pel legítim exercici de la llibertat d’expressió, consagrat
en l’art. 20.1.a) de la Constitució. Així ho va entendre el Tribunal Europeu de Drets humans quan va
condemnar l’Estat espanyol en el denominat “cas Otegi”, en què es castigava a aquest dirigent polític
basc amb una pena d’un any de presó per haver-se referit a l’anterior cap de l’Estat com a “Jefe de los
torturadores”: en sentència de 15 de març de 2011 afirmava aquest Tribunal que “és precisament quan
es presenten idees que ofenen, xoquen o pertorben l’ordre establert quan la llibertat d’expressió és més
preciosa”
L’Estat espanyol hauria de superar aquestes censures que tipifiquen com a delictes la crema de
banderes (article 543 CP) o la injúria a la Corona des d’un concepte de sacralització de la imatge del rei
i de la seva família. Aquestes actuacions, més enllà de les consideracions ètiques, morals, politiques o
fins i tot artístiques que pugui tenir cadascú, no haurien de figurar en el Codi penal espanyol perquè
haurien de ser considerades com a una mostra de la llibertat d’expressió contemplada com a dret
fonamental a la Constitució espanyola
Per tot això, el grup municipal Més per Vilafranca proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1.- L’Ajuntament de Vilafranca de Bonany manifesta la seva preocupació per l’extensió del delicte
d’enaltiment del terrorisme a actes i missatges que haurien d’estar emparats per l’exercici de la llibertat

d’expressió i per les recents condemnes per aquest càrrec que fan retrocedir els ciutadans i ciutadanes
a Espanya en els seus drets fonamentals.
2.- L’Ajuntament de Vilafranca de Bonany insta el Govern Espanyol a modificar la Llei orgànica
10/1995, de 23 de novembre, del Código Penal i suprimir o bé modificar l’apartat 3 de l’article 490 i 491.
3.- L’Ajuntament de Vilafranca de Bonany insta al Govern de l’Estat i les Corts espanyoles a derogar la
Llei orgànica 4/2015, de seguretat ciutadana, coneguda com a “Llei mordassa”.
La moció presentada per IxVi-Esquerra és la següent:
"El passat 22 de febrer el cantant de rap mallorquí Josep Miquel Arenas, més conegut com Valtonyc,
ha estat jutjat a l’audiència Nacional de Madrid per un suposat delicte d’injúries a la corona i enaltiment
del terrorisme a les lletres de les seves cançons I condemnat a tres anys i mig de presó, per la qual
cosa el cantant haurà d’ingressar a un centre penitenciari.
Entenem que l’art, expressat en qualsevol de les seves formes: la literatura, la pintura, el cinema o com
fa Valtonyc, amb la música, no pot ser limitat i ha de poder expressar-se lliurement.
El seu cas no és l’únic que hi ha hagut a l’estat Espanyol, amb ell, més de 20 artistes han estat jutjats a
l’audiència Nacional, entre els quals el cas recent dels dos titiriteros de Madrid o del cantant de Def Con
Dos César Strawberry, i molts d’ells han estat condemnats igualment amb sentencies dures.
Consideram que l’escalada de persecució de l’estat Espanyol a tots aquells que manifesten les seves
idees lliurement, vulnera el dret a la llibertat d’expressió que ha de tenir qualsevol ciutadà i posa en
perill els principis bàsics en què se sustenta una societat democràtica.
Per això, cal denunciar el tarannà antidemocràtic de l’estat Espanyol i la vulneració de llibertats que han
patit i continuen patint artistes per expressar les seves idees.
Per tot això, demanen al Ple que adoptin els següents acords:
Condemnar el tarannà antidemocràtic de l’estat Espanyol i la vulneració de llibertats que han patit i
continuen patint artistes per expressar les seves idees.
Instar al Govern de l’Estat que promogui els canvis legislatius necessaris per tal de possibilitar el ple
exercici de la llibertat d’expressió.
Traslladar els anteriors acords a la Presidència del Govern espanyol, a la Presidència del Congrés dels
Diputats i a la del Senat."
El sr. Jaume Catalá (Més) explica que les mocions se presenten de manera conjunta amb el grup IxViEsquerra, encara que a la seva se demana també tornar enrere la llei mordassa. Diu que la presentació
de la moció no vol dir que estiguin d’acord amb la manera com ha dit les coses, però consideren que la
condemna és desproporcionada.
El sr. Batle comenta que el seu grup votarà en contra de la moció perquè consideren que això és tema
de jutjats no de l’ajuntament.
La sra. Francisca Bauzà (PxP) manifesta que en “Valtonyc” té una publicació on celebrava que
celebrava el terrorisme de quan hi va haver l’atemptat als guàrdies civils de Palma.
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) i cinc vots a favor de
Jaume Catalá, Serehïm Mateu Salord (MÉS), Maria de Lluc Bauzà i Josep Sansó (IxVi-Esquerra-AM).
9. MOCIÓ PER DUR A TERME TALLERS DE SALUT AFECTIVA SEXUAL A ESCOLES, INSTITUTS,
APIMAS I ASSOCIACIONS CIUTADANES QUE HI ESTIGUIN INTERESSADES (PRESENTADA PER
IxVi-ESQUERRA REPUBLICANA).

La sra. Maria de Lluc Bauzà (IxVi-Esquerra), explica la següent MOCIÓ:
"ATÈS QUE a dia d’avui, l’educació afectiva sexual segueix essent una necessitat formativa no coberta.
ATÈS QUE la nostra CCAA és una de les capdavanteres de l’Estat Espanyol en taxes d’avortament i
SIDA.
ATÈS QUE s’ha impulsat el Pacte Ciutadà per una Mallorca lliure de violències masclistes.
ATÈS QUE hi ha suficient bibliografia que ratifica que la desmitificació tant de l’amor romàntic com dels
estereotips de gènere, ajuden a pal·liar la visió masclista de les relacions de parella, i com a
conseqüència, la violència de gènere.
ATÈS QUE tots aquests aspectes contribueixen a promoure relacions afectives igualitàries i saludables,
basades en el respecte.
Per tots aquests motius demanen que el Ple de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany, insti al Consell
Insular de Mallorca, a prendre un ferm compromís en la organització de tallers d’educació afectiva
sexual, en escoles, instituts, APIMAS i associacions ciutadanes".
La sra. Maria de Lluc Bauzà (IxVi-Esquerra), explica que el seu grup fa oposició des de la perspectiva
de gènere.
El sr. Ramiro Amurriio (PxP) considera que se dona molta informació al alumnes, quasi massa, sense
que estiguin mentalment preparats per rebre-la, creu que és més un problema de relació familiar.
La sra. Francisca Bauzà (PxP) explica que avui horabaixa hi ha hagut una reunió entre les diferents
APAS, l’escola i l’escoleta per mirar de fer un Pla municipal de salut que englobarà aquestes qüestions.
Passat el punt a votació, la Corporació per unanimitat acorda:
“Instar al Consell Insular de Mallorca, a prendre un ferm compromís en la organització de tallers
d’educació afectiva sexual, en escoles, instituts, APIMAS i associacions ciutadanes".
10. MOCIÓ SOBRE LA REBAIXA DE L’IVA EN ELS PRODUCTES D’HIGIENE FEMENINA I ELS
BOLQUERS PER A INFANTS I ADULTS (PRESENTADA PER IxVi-ESQUERRA REPUBLICANA).
La sra. Maria de Lluc Bauzà (IxVi-Esquerra) explica la següent moció:
"El consum de productes d’higiene íntima representa per a les dones una necessitat primordial i
regular. No obstant això, aquests articles estan gravats com a productes de consum, la qual cosa
comporta que un article sanitari indispensable per a les dones es converteixi en un producte de luxe.
Aquest fet suposa una discriminació ja que es tracta de productes higiènics que eviten infeccions i que
són necessaris per a les dones des de l’adolescència fins a la retirada de la menstruació, és a dir,
durant un període ampli de la vida. Actualment, les compreses i tampons -que no estan considerats
com a material sanitari- estan gravats amb un 10%, fet que va en detriment del poder adquisitiu de les
consumidores i representa una discriminació econòmica i social. En aquest sentit tant els productes
d’higiene íntima femenina com els bolquers per a infància i adults també haurien de ser considerats
productes de primera necessitat i obtenir un tipus d'IVA del 4%.
Les copes menstruals, compreses, tampons i salva-eslips són i deuen ser considerats com a productes
de primera necessitat. Ja en l’ultima pujada impositiva, al juliol de 2012, van deixar de ser considerats
com a objectes de luxe, IVA del tipus general (que pujava del 18% al 21%) a l'IVA del tipus reduït (que
pujava del 8% al 10%). Un fet que també va ser aprofitat pels fabricants d’aquests productes així com
per les distribuïdores i comercialitzadores, per pujar els preus de venda al públic d’aquests productes
de primera necessitat.

Pel què fa als bolquers es troben dins la categoria de cosmètics i productes d’higiene personal, i
actualment estan gravats amb un 21% ( fins el juliol del 2012 era del 18%) equiparant-los als productes
de luxe. Els bolquers tant pels infants com per adults són un producte de primera necessitat que té un
impacte important en l’economia de les famílies.
La rebaixa del tipus impositiu a aquests productes és una reivindicació històrica tant de la societat com
de les forces polítiques. No obstant això, una Directiva Europea impedia aplicar l'IVA reduït. Finalment, i
després de moltes demandes, la Comissió Europea pretén reformar l'IVA i permetre que els Estats
puguin aplicar la taxa que considerin als productes. Com, es demostra del pla d’acció per reformar
aquest impost (COM (2016) 148/F1). En aquest pla d’acció la mateixa Comissió Europea reconeix que;
si bé les mesures de fiscalitat en el marc comunitari necessiten aprovar per unanimitat, és
imprescindible que el tipus impositiu d’aquests productes sigui harmonitzat.
Donada la clara evidència que aquest tipus de productes han de passar a ser considerats com a
productes de primera necessitat així com les iniciatives comunitàries encaminades a harmonitzar el
tipus impositiu a aquest tipus de productes, és oportú, per tant, defensar un IVA superreduït per a les
mateixes.
Per tots aquests motius, el nostre grup proposa l’adopció dels següents acords:
Demanar als grups Parlamentaris del Congrés que instin al Govern espanyol a:
Defensar davant la Comissió Europea la capacitat dels Estats per establir tipus de reduïts o
superreduïts d'IVA per als productes de primera necessitat.
Reconèixer la rebaixa al 4% de l'Impost de Valor Afegit en els productes d’higiene íntima femenina més
necessaris (compreses, tampons, copes menstruals i salva-eslips) i bolquers absorbents per a infància i
adults.
Trametre aquest acord als diferents partits polítics amb representació al Parlament Europeu, i al
Congrés dels Diputats i a la presidència del Parlament Europeu i del Congrés dels Diputats"
Passat el punt a votació, la Corporació per unanimitat acorda:
“Demanar als grups Parlamentaris del Congrés que instin al Govern espanyol a:
Defensar davant la Comissió Europea la capacitat dels Estats per establir tipus de reduïts o
superreduïts d'IVA per als productes de primera necessitat.
Reconèixer la rebaixa al 4% de l'Impost de Valor Afegit en els productes d’higiene íntima femenina més
necessaris (compreses, tampons, copes menstruals i salva-eslips) i bolquers absorbents per a infància i
adults.
Trametre aquest acord als diferents partits polítics amb representació al Parlament Europeu, i al
Congrés dels Diputats i a la presidència del Parlament Europeu i del Congrés dels Diputats"
11.- CANVI PERIODICITAT PLENS I COMISSIONS INFORMATIVES.
El sr. Batle llegeix la següent proposta:
“Atès que se va establir per acord de Ple la periodicitat de la celebració de les sessions ordinàries dels
Plens i de les Comissions informatives,
Atès que als esmentats acords no se va tenir en compte el canvi d’horari d’hivern a estiu i que, per
altres circumstàncies, també s’ha de canviar el dia de celebració de els comissions informatives.
Per això, aquesta Batlia, amb el dictamen favorable de la Comissió informativa de dia 7 de març,
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
“Primer: Establir com a periodicitat de les sessions ordinàries del Ple una sessió ordinària cada 2
mesos, concretament les sessions plenàries ordinàries es celebraran el segon dimarts de cada mes

senar a les 19:30 hores des del mes d’octubre al mes de febrer i a les 20:30 hores des del mes de març
al mes de setembre. En cas que tal dia fos festiu, la sessió ordinària es celebrarà el dimarts hàbil
següent.”
Segon.- Establir com a periodicitat de les sessions ordinàries de la Comissió Informativa General una
sessió ordinària cada do mesos, concretament, es celebraran el primer dijous de cada mes senar a les
14:00 hores durant tot l’any. En cas que tal dia fos festiu, la sessió ordinària es celebrarà el dimarts
hàbil següent.”
Passat el punt a votació, la Corporació l’aprova per unanimitat.
12.- APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA REGULADORA DE L’ÚS DE CANALITZACIONS I
XARXES DE SERVEIS (ASSUMPTE INCORPORAT PER URGÈNCIA).
El sr. Batle llegeix la següent proposta:
“Atès que, de cada vegada més, sorgeixen empreses de subministra de telefonia, electricitat, internet i
altres serveis anàlegs,
Atès que es fa necessari regular les condicions de planificació i execució de les diferents xarxes que
circulen pel sòl, subsòl i volada del terme de Vilafranca de Bonany,
Per tot això, aquesta Batlia proposa al Ple que aprovi la urgència de l’assumpte i aprovi inicialment
l’ordenança reguladora de l’ús de canalitzacions i xarxes de serveis del terme de Vilafranca de Bonany.
Acte seguit, la Corporació per unanimitat aprova la urgència de la proposta.
Passat el punt a votació, la Corporació per unanimitat acorda:
“1.- Aprovar inicialment l’ordenança reguladora de l’ús de canalitzacions i xarxes de serveis del terme
de Vilafranca de Bonany.
2.- Publicar l’acord d’aprovació inicial al Butlleti Oficial de les Illes Balears, així com al tauló d’edictes de
l’Ajuntament, tot obrint un termini d’informació pública de trenta dies per tal que les persones
legítimament interessades puguin examinar l’expedient i formular reclamacions i suggeriments”
13.- RESOLUCIONS, INFORMACIONS I CORRESPONDÈNCIA.
La secretària va donar compte de les resolucions adoptades per la Batlia des del dia 4 de gener al 9 de
març de 2017.
La Corporació en queda assabentada.
14.- PRECS I PREGUNTES
Agafa la paraula el sr. Jaume Català (Més) qui:
- Demana que ha costat a l’ajuntament la concentració de Galgos, a lo que el sr. Batle contesta que
l’ajuntament l’ha patrocinada amb 500 euros.

- Comenta també que la Conselleria de Salut va publicar el pla de millores dels centres de salut i no hi
figura el de Vilafranca i demana si varen enviar la proposta que va presentar IxVi-Esquerra i que se va
aprovar per Ple, a lo que la Secretaria contesta que està enviat l’acord a Atenció Primària.
- Demana pels talls de corrent a l’enllumenat públic que darrerament n’hi ha molts i a veure si se
prendran mesures per evitar-ho ja que la gent es queixa, a lo que el sr. Batle contesta que ja s’han
acabat de fer les OCAs i ara tot l’enllumenat és molt més sensible i bota més aviat, però l’endemà la
brigada les revisa.
- Demana com està la licitació del camp de gespa, a lo que la Secretaria contesta que se varen
presentar sis empreses i que, després dels informes tècnics, s’ha adjudicat a Mondo Iberica a la qual
s’ha notificat i ha de presentar la documentació pertinent per firmar el contracte.
- Demana per la retirada dels vehicles que aparquen davant els guals, a veure si l’ajuntament fa
comptes posar un servei de grua, a lo que el sr. Batle contesta que han de cridar a la policia local, que
té un telèfon per emergències i ells hi van.
Agafa la paraula la sra. Maria de Lluc Bauzà (IxVi-Esquerra) qui:
-Demana si ja s’han donat els 1000 euros a l’associació de la Memòria històrica, a lo que el sr. Batle
contesta que han da dur la documentació que ell va demanar i cumplir les condicions que va posar.
La sra. Maria de Lluc Bauzà li diu que és l’ajuntament qui ha d’enviar els dobers i després l’associació
les justificarà, a lo que el sr. Batle li contesta que vol que els familiars del vilafranquer firmin i sabre cert
que és a la fossa de Porreres, replicant la sra. Bauzà que això no se sabrà fins que hagin analitzat els
ADNs.
El sr. Jaume Català (Més) intervé dient que li agradaria veure com la Xarxa de teatre li justifica on
ingressen els dobers, a lo que el sr. Batle contesta que ells fan la feina de la Fira de teatre
- Demana també que passarà amb les obres del camí de darrera el cementeri, a lo que el sr. Batle
contesta que l’arreglaran tot d’una que el temps ho permeti.
- Demana si està previst fer qualque protocol amb la “Xylella fastidiosa”, que varen avisar a tots els
batles per una reunió amb el Conseller d’Agricultura per xerrar-ne, a lo que el sr. Batle contesta que no
s’ha donat compte que hagin enviat cap correu.
La sra. Bauzà demana si l’ajuntament fa comptes fer res i que correspon a l’equip de govern donar
matadura per aquests coses.
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

