ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 20 DE MARÇ DE 2018.
Lloc de la sessió:
Caràcter de la sessió:
Data:
Hora de començament:
Hora d’acabament:
Presents:

Absents:

Sala d’Actes de la Casa Consistorial
Ordinària
20 de Març de 2018
20:00 hores
21:30 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. Antonio Barceló Bennasar (Partit per al Poble)
Sr. Ramiro Amurrio Fernández (Partit per al Poble)
Sr. Jaime Català Rosselló (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)
Sr. Josep Sansó Rosselló (Independents per VilafrancaEsquerra- Republicana AM)
Sra. Maria de Lluc Bauzà Amengual (Independents per
Vilafranca-Esquerra Republicana)

Secretària Interventora:

Sra. Carmen Rosario Botón Valderrábano

Hi ha quòrum legal.
ORDRE DEL DIA:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)

Aprovació Acta Sessió anterior.
Liquidació pressupost any 2017
Pressupost 2018
Increment 1% de les retribucions de batlia previst LPGE 3/2017.
Denominació i adjudicació plaça situada entre els carrers: Mestre Bauzà, Bonany i
Pare Jaume Rosselló.
Pla municipal d´actuació sobre consum de drogues i conductes addictives.
Declaració institucional per instar al Govern de l´Estat Espanyol a mantenir les
íntegres funcions dels jutjats de pau (presentada pel grup municipal Més per
Vilafranca).
Moció per a la commemoració de l´any Josep Maria Llompart (presentada pel grup
municipal Més per Vilafranca).
Moció per a la prevenció de les bosses de plàstic d´un sol ús (presentada pel grup
municipal Més per Vilafranca).
Moció per l´equiparació salarial entre homes i donnes (presentada pel grup municipal
Més per Vilafranca).
Precs i preguntes.
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1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Iniciada la sessió, es sotmete a consideració dels regidors l´Acta de la Sessió celebrada el dia 9 de
gener de 2018, la qual, és aprovada per unanimitat.
S´acorda l´inclusió per urgència dels assumptes del ordre del dia de la sessió que es va a celebrar
atès que no es va poder celebrar la comissió informativa en primera ni segona convocatòria per
no assolir el quòrum legal per falta d´assistents el passat 15 de març de 2018.

2.- LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS ANY 2017.
Es dona compta al Ple la liquidació del pressupost de l’exercici de 2017, aprovada per Decret de
Batlia de data 2 de febrer de 2018 la transcripció de la qual és literalment la següent:
“Atès l’expedient instruït per la Intervenció municipal de la Liquidació del Pressupost per a 2017, HE
RESOLT
Aprovar la liquidació del pressupost que consta dels següents documents:
RESULTAT PRESUPUESTARI
CONCEPTES

a. Operacions corrents
b. Operacions de capital
1.Total operacions no financieres
(a+b)
2. Actius financiers
3. Pasius financiers
Resultat presupuestari del exercici

DRETS
RECONEGUTS
NETS
2.309.329,19
526.199,35
2.835.528,54

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
1.673.732,34
599.104,21
2.272.836,55

AJUSTOS

635.596,85
-72.904,86
562.691,99

160.211,18

AJUSTES
4. Crédits gastats financiats amb romanent de tesoreria per a despeses
generals
5. Desviacions de financiació negatives de l´exercici
6. Desviacions de financiació positives de l´exercici
Total ajustos
RESULTAT PRESUPUESTARI AJUSTAT

RESULTAT
PRESSUPUESTARI

-160.211,18
402.480,81

38.023,61
29.185,78
65.441,33
467.922,14

ROMANENT DE TRESORERIA
COMPONENTS
1. Fons líquids

IMPORTS
EXERCICI ACTUAL
388.263,06

2. Drets pendents de cobrament
+ del Pressupost corrent
+ de Pressuposts tancats
+ de Operacions no pressupostàries
- cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva
3. Obligacions pendents de pagament
+ del Pressupost corrent
+ de Pressuposts tancats
+ de Operacions no pressupostàries
- pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva

1.195.210,99
691.652,03
503.358,96
200
202.686
63.681,24
185.074,24
-46.069,48
-15.021,34

-15.021,34
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I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)
II. Saldos de dubtòs cobrament
III. Excés de financiació afectada
IV Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)

1.349.933,85
272.491,05
1.768,06
1.075.674,74

Saldos de drets de dubtós cobrament.
Sobre la base legal dels articles 103 del RD 500/90, 193 bis del TRLRHL i les Bases d'Execució del
Pressupost, es quantifica en la suma de: dos-cents setanta- dos mil quatre-cents noranta-un euros
amb cinc cèntims d'euro (272.491,05 Euros) l'import dels denominats "saldos de dubtós
cobrament".
Estabilitat pressupostària
La liquidació compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària, ja que el resultat que llança després
de realitzar els ajustos corresponents és d'una capacitat de finançament per import de:
356.539,37.
Regla de la despesa
Quant a la regla de la despesa, que per a l´any 2017 es situa en el 2,10 % com a límit, es ve
cumplit ja que de la liquidació surt un increment respecte de l´any anterior de -15,34 %.
Nivel del deute viu
Així mateix, el nivel del deute viu és de 49%, menor respecte el passat any, per tant no supera el
límit màxim del 75% dels ingressos corrents, en compliment del previst a la Llei 17/2012."
El Sr. Jaume Català Sansó comenta, que la liquidació posa de manifest la gestió que es fa del
pressupost que cada any es repeteix amb les mateixes quanties. A més a la liquidació és pot
veure com les quanties pressupostades són ampliament sobrepassades, tal i com succedeix al
capítol I amb 60.000 euros més o en despeses corrents amb 103.000 euros més.
També apunta que es podien haver fet amortizacions dels prèstecs, i que no s´han fet les
inversions pressupostades al darrer any. Quant al deute amb les despeses corrents amb la
mancomunitat, li crida l´atenció el deute pendent i no enten perquè no s´utilitzen els remanents
dels crèdits pressupostàries per pagar aquesta quantia.
Altres aplicacions pressupostàries de les que demanarà extractes pel proper plenari, són la de
despeses diverses on s´ha incrementat les quanties que eran previstes en 55.000 euros al
pressupost així com l´aplicació de despeses altres treballs realitzats per altres empreses.
A més a més destaca l'increment que cada any que es produeix als crèdits de dubtós cobrament
que no sap per quin motiu es produeix i que pert tant, s´ha de tenir en compte a l´hora de
elaborar els pressupostos.
Per últim, explica que la liquidació reflecteix l´increment de la recaptació a l´impost sobre béns
immobles, i que gran part dels rebuts es troben sense cobrar. Es tracta d'una cosa mai vista
efecte dels rebuts complementàries de l´ ibi i que posa de manifest que la gent no puc pagar el
rebut.
Per tot això, afegeix que evidenment el seu grup municipal està en contra de la liquidació.
Per la seva banda, el regidor Josep Sansó Rosselló expresa su oposició a la liquidació.
El Sr. Batle comenta, que quan va entrar ell a l'ajuntament, l'endeutament era del 84% i hi havia
més d'un milió d'euros en factures sense pagar, i que a dia d'avui es veu com la situació ha
revertit. A més a més, afegeix que és molt fàcil parlar d'aplicar el romanent de tresoreria que surt
a la liquidació, quan a dia d'avui no es disposa dels diners en els comptes corrents de
l'ajuntament referent a les subvencions del camp de futbol i de la piscina pendents d'ingressar
pel Consell de Mallorca.
Així doncs, el grup municipal de PxP mostra la seva conformitat amb la liquidació.
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3.- PRESSUPOST 2018.
A) Proposta d´acord:
Examinat l'expedient de Pressupost General Consolidat d'aquesta Corporació, format per la
Presidència, d'acord al que disposa l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i
dels documents i informes que s'uneixen al mateix , el Sr. Batle proposa al Ple corporatiu la seva
aprovació, presentant el següent resum:
ESTAT DE DESPESES:
1) OPERACIONS NO FINANCIERES
a) Operacions corrents
Capitulo 1. Despeses de Personal
Capitulo 2. Despeses corrents en bens i serveis
Capitulo 3. Despeses financiers
Capítulo 4. Transferències Corrents
Capítulo 5. Fons de contingència
b) Operacions de Capital
Capitulo 6. Inversions reals
Capitulo 7. Transferències de capital
2) OPERACIONS FINANCIERES
Capitulo 8. Actius financiers
Capitulo 9. Passius financiers

762.498,71
615.782,11
19.300
371.363,02
7.200
518.276,16
0,00

TOTAL

0,00
129.400
2.423.820

ESTAT D´ INGRESSOS:
1) OPERACIONS NO FINANCIERES
a) Operacions corrents
Capitulo 1. Impostos directes
Capitulo 2. Impostos indirectes
Capitulo 3. Taxes, preus públics i altres ingressos
Capitulo 4. Transferencies corrents
Capitulo 5. Ingressos patrimonials
b) Operacions de capital
Capitulo 6. Alineació de inversiones reales
Capitulo 7. Transferències de capital
2) OPERACIONES NO FINANCIERES
Capitulo 8. Actius financiers
Capitulo 9. Passius financiers

692.200
62.000
498.020
770.900
527,46
0,00
400.172,54

TOTAL

0,00
0,00
2.423.820

Es formula doncs, sense dèficit inicial, d'acord amb el que disposa l'article 165.4 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
B) Discussió i resolució corporativa:
El Sr. Jaume Català Sansó determina que els pressupostos són un copiar i pegar i que és fan de
manera rutinària.
Quant a les inversions apunta que l´inversió del pou d´aigua es torna a repetir, igual que el
manteniment de la escoleta i el teatre i que es gasta més en el telèfon del poliesportiu que en el
manteniment de l´escoleta municipal. Se li explica pel sr. batle que està previst fer enguany a la
escoleta un portxo al pati.
El regidor Jaume Català vol saber les inversions esportives previstes de més de cent cinquanta
mil euros així com la aplicació pressupostària de lloguer d´edificis. El Sr. batle li indica que el
lloguer correspon a la cotxeria de la policia local i l´alquiler del local de la associació de la gent
gran i la inversió esportiva a una subvenció del consell de mallorca que comprèn diverses
actuacions de manteniment i equipació.
També afegeix que l´ aplicació pressupostària de altres treballs realitzats per altres empreses es
torna a repetir i voldria saber què inclou.
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Per últim demana si s´ha inclòs l´increment salarial del 1% per al personal, al que se li respon per
la Sra. Secretària que està previst en el fons de contingència al capítol 5 de despeses.
Al Sr. Josep Sansó li semblen uns pressupostos molt repetitius respecte els darreres anys. Li
agradaria que les despeses és destinessin realment al que és determina als pressupostos, que
després no apareguin en un altre lloc. A més, troba que hi ha coses a les que se li destinen petites
partides i en canvi altres com l´aplicació dels camins que van a anar a festes. Demana, per tant,
que s´ ajustin els pressupostos a la realitat.
Després de la deliberació, es sotmet a votació l'aprovació d'aquest Pressupost, donant com a
resultat el següent: Vots a favor 6 dels regidors del PxP; Vots en contra 3 dels regidors de Més
per Vilafranca; Abstencions 1 per IxV-Esquerra Republicana; per la qual cosa el pressupost és
aprovat per majoria absoluta.
Conjuntament són aprovades les bases d'execució i les relacions, retribucions de personal,
indemnitzacions i dietes que integren l'expedient, així com la plantilla de personal.
Aquest acord s'exposarà al públic, en compliment del que preveu l'article 169 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en relació amb l'article 112 de la Llei 7/1985, de 2 d'Abril. Si
durant el termini d'exposició, no es presentés cap reclamació, s'entendrà definitivament aprovat,
sense nou acord corporatiu.
4.- INCREMENT 1% DE LES RETRIBUCIONS DE BATLIA PREVIST LPGE 3/2017.
La Sra. Secretaria explica al Ple que perquè es faci extensiva l´increment del sou de batlia davant
la subvenció que otorga el Govern Balear, cal que el Ple l´aprovi. L´increment seria del 1% previst
a l´article 18.2 de la Llei de pressupostos generals de l´estat 3/2017.
El Sr. Jaume Català Sansó comenta que aquest augment hauria de fer-se extensiu a les
indemnizatcions que els regidors perceben per l´assistencia a les sessions plenàries.
El Sr. Josep Sansó no està d´acord amb aquesta pujada mentre no s´incrementi igualment als
pensionistes, aquest augment s´ha de fer extensiu a els jubilats que són persones que han
treballat i cotizat tota la seva vida per tenir una pensió digna.
El Sr. Batle comenta que aquesta pujada s´assumeix pel Consell Insular de Mallorca i que es fa
extensiva als polítics dels diferents grups.
Sotmesa a votació, s´aprova l´increment de l´1 % les retribucions de batlia així com les posteriors
augments que es prevegin i s´aprovin en posteriors lleis de pressupostos generals de l´estat, per
majoria absoluta amb 9 vots a favor dels grups municipals PxP i Més per Vilafranca i el vot en
contra d´ IxV-Esquerra Republicana-.
5.- DENOMINACIÓ I ADJUDICACIÓ PLAÇA SITUADA ENTRE ELS CARRERS: MESTRE BAUZÀ,
BONANY I PARE JAUME ROSSELLÓ.
-Denominació plaçaEl Sr. Balte comenta que la nova plaça dugui el nom de plaça dels centenaris i que sigui presidida
per l´Amo Pep, també s´inscriuran els noms dels veïns qui arribin a la centena.
El regidor Jaume Català Sansó comenta que no li sembla bé que s´hagi compromès amb la família
i que ara no és de rebut que es canvie el nom a la plaça que inicialment s´havia acordat.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb 6 vots a favor del grup
municipal PxP, 3 vots en contra de Més per Vilafranca i 1 abstenció d´ IxV-Esquerra Republicana-.
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-Adjudicació plaçaEs dona lectura per la Sra. Secretària de les aspectes més importants de l´expedient de
contractació de la obra "adequació d´espai lliure per a plaça" així com l´acta de la mesa de
contractació proposant l´adjudicació del contracte en aplicació dels criteris previstes al plec de
clàusules administratives particulars. L´acta proposa que l´adjudicatari sigui la empresa Vías y
Obras Públicas S.A. (VOPSA), ja que ha presentat la millor oferta i per tant ha obtingut la millor
puntuació.
El Sr. Balte comenta que l´oferta econòmica de VOPSA és de 303.154,76 euros iva inclòs i ha estat
decisiva la millora a les millores als elements per al exercici físic saludable per import de 33.320
iva exclòs.
Així doncs, vist l'expedient tramitat per a contractar mitjançant procediment obert amb diversos
criteris d'adjudicació, amb tramitació ordinària l'execució de l'obra de "Adequacio d'espai lliure
per a plaça".
Vistes les propostes realitzades per les empreses presentades a la licitació de classificació per
ordre decreixent de les ofertes presentades i d'adjudicació a favor de VOPSA - vies i obres
públiques SA- en el preu de 303.154,76 euros (IVA inclòs), corresponent a IVA el 21% la quantitat
de 52.613,63 euros, per considerar l'oferta més avantatjosa per a l'interès públic en aplicació dels
criteris que preveu el quadre de criteris d'adjudicació del contracte inclòs en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
Per tot això, en virtut de la D.A. 2a i dels articles 151 i 153 de la Llei de Contractes del Sector
Públic 9/2017, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i de conformitat
amb els articles 150, 151 I 153 S'ACORDA per majoria absoluta amb 6 vots a favor del grup
municipal PxP, 3 vots en contra de Més per Vilafranca i 1 abstenció d´ IxV-Esquerra Republicana- :
PRIMER- Declarar vàlids els actes licitatoris adoptats per la mesa de contractació.
SEGON.- Adjudicar, en conseqüència, l'execució de l'obra "Adequacio d'espai lliure per a plaça" a
l'empresa Vies i obres públiques S.A. (VOPSA) amb CIF A07053374, en el preu de 303.154,76
euros, IVA el 21% inclòs, corresponent a l'IVA la quantitat de 52.613,63 euros, per considerar que
la seva oferta és la més avantatjosa econòmicament respecte a les altres proposicions
presentades d'acord amb l'ordre decreixent en què han estat classificades, havent de realitzar les
obres en el termini de QUATRE MESOS, d'acord amb el projecte tècnic i el Plec de Clàusules
Administratives Particulars aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de data 9 de gener
de 2018. Així mateix, s´autoritza al sr. batle per la signatura del contracte.
TERCER.- Anunciar el present acord en el perfil del contractant.
6.- DECRETS DE BATLIA.
Es dóna coneixement davant el Ple dels decrets de batlia de l´any 2017 fins la data del present
ple.
El Sr. Jaume Català Sansó mostra interès pels decrets de baltia sobre procediment de restauració
de la legalitat i sancionador oberts contra el regidor Gregorio Bauzá Sastre. El regidor afectat li
comenta que afecta a una construcció que ha fet a una parcel·la rústica seva i que està tramitant
davant l´ajuntament la posible legalització perquè sinó hauria de llevar-la.
7.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER INSTAR EL GOVERN DE L´ESTAT ESPANYOL A MANTENIR
ÍNTEGRES LES FUNCIONS DELS JUTJATS DE PAU (PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL MÉS PER
VILAFRANCA).
6

El Sr. Jaume Català Sansó, com regidor del grup municipal Més per Vilafranca, presenta la
següent MOCIÓ:
Declaració institucional per instar el Govern de l´Estat Espanyol a mantenir íntegres funcions
dels jutats de pau.
La llei 20/2011 de 21 de juliol, del Registre Civil, preveu la pèrdua de les funcions de Registre Civil
dels jutjats de pau, amb la seva íntegra entrada en vigor dia 30 de juny de 2018.
D´acord amb l´Associació de jutges de pau de les Illes Balears i amb molts d´altres sectors del
món jurídic i polític, és un fet que cada dia es van rebaixant les competències dels jutjats de pau,
cosa que ens fa pensar que podrien acabar desapareixent i això suposaria allunyar, una vegada
més, la justícia dels ciutadans.
La pautada pèrdua de les funcions dels jutjats de pau no respon a cap necessitat ciutadana, ni a
cap intent per millorar els serveis que ara es donen, especialment per part dels propies jutges de
pau que actuen de manera altruista ( cal recordar que els jutges de pau cobren uns 80 euros
mensual i han estat elegists pel representants democràtics que conformen els ajuntaments). Les
seves funcions, entre d´altres són: intermediació amb les instàncies judicials d´àmbit superior i
actuacions per delegació, resoldre conflixtes de partions, recepció de denúncies i molt
especialment funcions de Registre Civil ( naixements, filiació, nacionalitat, anotacions sobre
capacitat legal, matrimonis, defuncions, etc).
Ara tot pareix abocar a un allunyament del servei públic del Registre Civil de la ciutadania i a un
intent de semi-privatització del mateix, cosa que resulta incomprensible quan parlem de les línies
bàsiques de la nostra història com a ciutadans i ciutadanes de ple dre, i que l´eficiència
burocràtica o l´abaratiment de costos mai hauria de justificar.
Independentment de considerar que les funcions pròpies del Registre Civil, amb la seva nova
estructuracio dins d´una Administració electrònica i centralitzada, siguin encarregades i estiguin
regides per uns jutges de carrera o uns lletrats -encarregats de Registre Civil, això no hauria de
ser obstacle per mantenir els seus principis de servei públic essencial, gratuït i proper a la
ciutadania.
Per això, el Ple de l´Ajuntament acorda:
Primer.- Instar el Govern de l´Estat Espanyol a mantenir l´actual estructura i funcions dels jutjats
de pau.
Segon.- Instal el Govern de l´Estat Espanyol a preservar la naturalesa del Registre Civil, com a
servei públic essencial, gratuït i proper a la ciutadania.
Finalitzada la lectura de la moció, és aprovada per unanimitat dels presents.

8.- MOCIÓ PER A LA COMMEMORACIÓ DE L´ANY JOSEP MARIA LLOMPART.
El Sr. Jaume Català Sansó, com regidor del grup municipal Més per Vilafranca, presenta la
següent MOCIÓ:
Moció per a la commemoració de l´any josep maria llompart
El 28 de gener de 2018 es compleixen 25 anys de la mort de l´escriptor, poeta i activista cultural
Josep Maria Llompart de la Peña (1925-1993), un personatge imprescindible que, parafrasejant
Salvador Espriu, va viure per salvar-nos els mots.
Josep Maria Llompart fou un home implicat en l´esdevenidor del seu país, amb una trajectòria
cívica i personal que va contribuir a la recuperació de les llibertats i els drets nacinals i culturals
del poble de mallorca.
Llompart va ser membre d´una generació literària que es va comprometre instensament en la
tasca de recuperar la tradició cultural. Com a editor i com a crític, va ser el mentor de diferents
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generacions d´escriptors al conjunt de les Illes Balears. Com a historiador de la literatura, va ser
un dels primers a estudiar sistemàticament la creació literària insular. També va ensenyar
literatura catalana a la universitat i va exercir una tasca de divulgador de la literatura a la ràdio, a
la premsa i a diferents publicacions. Igualment, va destacar com a traductor del galaicoportugès
al català i com a articulista i assagista.
En definitiva, Llompart va ser un activista cultural de primer ordre, sense desixar el vessant polític
de la reivindicació. Durant la dictadura franquista va col·laborar en l´oposció al règimen i va
participar en els primers intents de crear organitzacions polítiques nacionalistes. El seu
compromís cívic va continuar a l´època de la transició, sempre a favor de la llibertat, de la
democràcia i dels drets nacionals, com demostra la seva implicació en el Congrés de la Cultura
Catalana, el seu suport al Projecte d´estatut d´autonomia de Cura o la seva defensa ferma del
nom de la llengua catalana.
Llompart va ser elegit per a tot un seguit de càrrecs, entre els quals es poden destacar la
presidència de l´Associació d´Escriptors en Llengua Catalana, l´Obra Cultural Balear i la Federació
Llull d´Entitats Culturals dels Països Catalans. També fou nomenat membre de la Secció Filològica
de l´Institut d´Estudis Catalans.
Josep Maria Llompart va rebre diferents reconeixements al llarg de la seva vida. La seva poesia
fou premiada amb els guardons de més prestigi de les lletres catalanes, com el Premi dela Crítica
Serra d´Or de Poesia o el Premi Lletra d´Or. També rebé el Premi de Literatura Catalana de la
Generalitat de Catalunya d´Assaig, el Premi d´Honor de les Lletres Catalanes i la Creu de Sant
Jordi de la Generalitat de Catalunya.
El seu compromís cívic va fer que rebés diferents homenatges en vida, sota el lema "Gràcies,
Llompart!", que precediren la seva mort.
L´ajuntament de Vilafranca de Bonany es vol sumar a aquesta commemoració de la figura de
Josep Maria Llompart, com a reconeixement a la persona i en gratitud a la seva trajectòria, i
impulsar, juntament amb el Govern, el Consell, ajuntaments i nombroses organitzacions socials,
la Comissió Any Llompart. Des d´aquesta Comissió, impulsada pel Consell de Mallorca, es convida
a tota la societat de Mallorca a participar d´aquests actes i a gaudir del coneixement de la figura i
de l´obra d´un home irrepetible, d´una persona que, per la seva talla intel·lectual i humana, va
trencar tots els motlles. Pensem que en uns moments en què la nostra societat, la nostra cultura i
el nostre país afronten reptes difícils és important tenir en compte la tasca de les persones que
ens varen precedir. Perquè la Mallorca actual no seria igual sense el compromís de gent tant
valuosa i generosa com Josep Maria Llompart, que va iniciar el camí de recuperació de la nostra
identitat cultural.
Per tots aquests motius, MÉS PER VILAFRANCA proposa el següent acord al Ple de l´Ajuntament.
Primer.- Que l´ajuntament de Vilafranca de Bonany es suma a la commemoració de l´any 2018
com a Any Josep Maria Llompart i demanarà formar part de la Comissió Any Llompart.
Segon.- Convidar a totes les entitats del poble a participar en la celebració de l´Any Josep Maria
Llompart i organitzar activitats entorn a la figura del poeta.
Tercer.- Comunicar el present acord al Consell de Mallorca.
La Sra. Francisca Bauzà Garí, informa que ja està previst i organitzat per l´ajuntament un cicle
d´activitats per commemorar l´Any Llompart i van des del mes d´abril fins a setembre d´enguany,
es tracte de xerrades, rutes culturals, una "ocellada", club de lectura així com diverses activitats
pendents de confirmació pels infants, teatre i presentació de noves edicions.
El Sr. Jaume Català Sansó els dóna la enhorabona per tenir aquesta iniciativa.
Acabada la seva exposició, és aprovada la moció per unanimitat dels presents.
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9.- MOCIÓ PER A LA PREVENCIÓ DE LES BOSSES DE PLÀSTIC D´UN SOL ÚS.
El Sr. Jaume Català Sansó, com regidor del grup municipal Més per Vilafranca, presenta la
següent MOCIÓ:
Prevenció de residus: reducció de les bosses de plàstic d´un sol ús.
Vivim rodejats de plàstics, i la bossa de plàstic d´un sol ús és un símbol emblemàtic de la cultura
d´usar i tirar, de l´abús dels recursos. A la Unió Europea la mitjana de consum de bosses de plàstic
és de 176 bosses per persone i any. Hem de començar a aplicar mesures per reduir el seu ús.
Tothom és ben conscient que aquesta cultura i aquestes pràctiques del malbaratament han
d´acabar. El consum responsable s´ha d´imposar, i nosaltres que vivim a una illa, no podem
retardar-ho més.
Actualment, les bosses de plàstic suposen un problema mediambiental de primer ordre: tarden
centenars d´a nys en descompondres´s de forma natural, i generen problemes en el clavegueram
i danyen la fauna marina. Cada bossa en la seva fabricació emet uns 4 grams de CO2 que
contribueixin al canvi climàtic. Els plàstics són per sempre, tarden entre 100 i 400 anys en
degradar-se. A diferència de la matèria orgànica, el plàstic no "desapareix" mai en la naturalesa i
s´acumula en el medi ambient, i en particular en els oceans. A Mallorca estimem la terra, la mar,
les platges...però sovint les veim cobertes de plàstics, que provenen de les nostres pròpies mans,
de les nostres accions.
Però els efectes no són visuals. Qaun el plàstic arriba a la mar, la llum solar, l´aigua salada i les
onades els desintegren en fragments diminuts. La fauna marina, peixos o larves acaben menjant
aquests plàstics diminuts, pensant que és zooplacton, el seu aliment natural. A més de l´efecte
pervers pel medi marí, ens podem acabar menjant la bossa de plàstic que hem tirat, literalment.
L´efecte boomerang està servit. La contaminació és un problema d´anada i tornada. A més a més,
per Porreres, com altres municipis propers a la mar, on el turisme i l ús social del litroal és molt
importantn, sabem que és fonanmentar reduir la contaminació de les aigües i evitar els efectes
ambientals de la presència de plàstics a les costes. Alguns dels nostres veïns marítims ja han fet
passes endavant. El Marroc i França ja han prohibit les bosses d´un sol ús i Formentera va ser
pionera a l´estat, prohibint-les el 2014.
Normativa supramunicipal que ens indica que avancem en la prevenció i eliminació de residus
de plàstic.
La normativa europea ens obliga a implantar mesures els propers anys per reduir les bosses de
plàstic lleugeres, d´un sol ús (Directiva europea 2015/720 del Parlament europeu i del Consell
d´abril de 2015 per la que es modifica la Directiva 94/62/CE en referència a la reducció del
consum de bosses de plàstic lleugeres). Per tant, els ajuntaments tenim l´obligació, no sols ètica,
sinó també legal, de predre partit per reduir-les.
La llei estatal de residus (Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats) també ens
remet a totes les administracions a posar en marxa mesures i plans de prevenció de residus, és a
dir, reduir el nombre de residus que produïm, i els plàstics n´és un d´ells.
La cooperació entre el sector comercial i l´ajuntament ha de ser un eix claus per a treballar la
prevenció de residus. Eliminar les bosses de plàstic lleugeres i d´un sol ús que es reparteixen als
establiments comercials té efectes positius per tothom. Incrementem les bones pràctiques en
favor del medi ambiental i impliquem a la societat en la prevenció de residus. Per altra banda, el
sector comercial, amb aquesta pràctica sostenible, és sumaria activament a la portecció del medi
ambient, essent un sector econòmic de refència, tant per veïns com visitants del municipi.
Per tots aquests motius, MÉS PER VILAFRANCA proposa el següent acord al ple de l´ajuntamen.
El Ple de l´ajuntament insta a l´equip de govern a actualitzar la normativa municipal sobre residus
i incorporar:
Primer.- Plans de prevenció de residus per tal de reduir la quantitat dels mateixos que es generen
al municipi.
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Segon.- Promoure una campanya de foment pel tal que es redueixin les bosses de plàstic d´un sol
ús (lleugeres, que es distribueixen en els establiments i comerços) i desenvolupar un pla de
transició per eliminar les bosses de plàstic no compostables i implantar les bosses compostables,
biodegradables, de paper o altres ecològiques. Aquest pla de transició serà consensuat amb el
sector comercial.
Tercer.- Incorporar mesures i accions d´educació i impliacació social envers la bona gestió dels
residus de veïns, empreses i l´administració pública.
Quart.- Actualitzar les tipologies i quanties de les sancions, tal com mana la llei de residus estatal
del 2011.
Cinquè.- Incorporar la transparència i publicació de dades relativa als residus del municipi.
Per últim comenta que s´està tramitant pel Govern Balear una llei en aquest sentit que millorarà
aquests aspects citats.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels presents.
10.- MOCIÓ PER A L´EQUIPARACIÓ SALARIAL ENTRE HOMES I DONNES.
El Sr. Jaume Català Sansó, com regidor del grup municipal Més per Vilafranca, presenta la
següent MOCIÓ:
Moció per l´equiparació salarial entre homes i dones
Un dels objtetius d´un govern, sigui estatal, provincial o local, ha de ser el d´assegurar la igualtat
entre les persones ciutadanes. Una igualtat que no diferenciï entre races i gèneres. Una igualtat
real que faci una societat justa.
Noés aquest, per desgràcia, el cas de l´estat espanyol. Els seu president, M. Rajoy, a davant la
pregunta d´un periodista: ¿Vería usted bien una ley que igualara los salarios entre hombres y
mujeres?, va a contestar "No nos metámos en eso". Una mostra del tarannà del president de
l´estat cap al col·lectiu femení i del seu despreci cap al principi d´igualtat entre ciutadans i
ciutadanes que es suposa que ens garanteix l´actual Constitució.
La llei orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva entre homes i dones exposa: La violencia de
género, la discriminación salarial, la discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor
desempleo femenino, la todavía escasa presencia de mujeres en puestos de responsabilidad
política, social, cultural y económica, es todavía hoy una tarea pendiente que precisa de nuevos
instrumentos jurídicos".
Es per això que MÉS PER VILAFRANCA emplaça a aquest Ple Municipal a acordar:
Primer.- Que l´Ajuntament de Vilafranca de Bonany és conscient de la desigualtat existent a
l´estat espanyol en qüestió de salaris entre dones i homes que realitzen la mateixa tasca.
Segon.- L´Ajuntament de Vilafranca de Bonany insta al Congrés dels diputats a crear totes les
eines necessàries perquè no existeixi cap tipus de discriminació salarial a les empreses
espanyoles entre dones i homes que realitzen la mateixa tasca.
Tercer.- L´Ajuntament de Vilafranca de Bonany farà arribar a les empreses vilafranqueres una
comunicació per tal de conscienciar als empresaris de la necessitat de la vertadera igualtat, fent
constar la petició que es fa des del Congrés dels Diputats.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels presents.
10

11.- PRECS I PREGUNTES.
El Sr. regidor Jaume Català Sanso planteja els següents:
- Preguntes en sol·licitud de resposta al plenari del mes de març/2018 liquidacions
complementàries ibi: liquidacions que s´han emès i el seu import.
Al Sr. Jaume Català se li dónen les liquidacions complementàries de l´Impost de Béns Immobles
(IBI) corresponents als exercicis 2013,2014,2015,2016.
Comenta que es fa patent les notificacions que han rebut nombroses vivendes de Vilafranca de
Bonany referents a liquidacions complementàries de l´Impost de Béns Immobles. És pot veure a
les liquidacions complementàries de l´any 2013 que té 1.229 rebuts, l´any 2014 que té 204
rebuts, l´any 2015 amb 410 rebuts i l´any 2016 amb 63 rebuts. Per tant és comprova que és
veritat que hi ha hagut nombroses liquidacions complementàries del ibi. Per tant, es tracta d´un
import de 290.000 euros de veins que no poden pagar aquest impost.
El Sr. Batle li respon, que aquestes liquidacions tenen el seu origen a l´any 2013, quan es va fer la
regularització cadastral. L´ajuntament el que va fer per equilibrar l´augment del 1% de valor
cadatral de l´ibi és baixar el tipus municipal. Però, les liquidacions complementàries es refereixen
a edificats que abans no pagaven i que per tant, al fer la revisió cadastral generen ibi o bé els que
pagaven coses que no hi eren. És tracta de coses diferentes l´una de l´altra.
Per últim, el regidor Jaume Català li comenta que evidenment són coses diferents i que és
consequència de que l´ajuntament no ha fet la revisió que tocaba en 2011; a més es pot veure
com la recaptació no ha baixat sinó que ha augmentat.
- Millora de l´estalvi energètic.
Comenta que l´Ajuntament de l´Algaida ha fet una sèrie d´activitats de millora de l´estalvi
energètic que semblen interessants, per aixó demana que es contacti amb l´ajuntament en la
mesura que es pugui, per poder fer un aprofitament de les coses que es fan bé.
- Padró municipal.
Expressa que a 31 de desembre de 2017, el padró municipal passa sobradament dels tres mil
habitants i que aixó ens perjudica respecte dels imports de le subvenció per obres i serveis que es
rep per l´Ajuntament, concretament 23.000 euros d´ajudes de cooperació local. Per tant, s´hauria
de fer una feina de depuració del padró municipal si és factible fer-ho.
- Apagada de llums
El Sr. Jaume Català Sansó explica que el dissabte 24 de març haurà una apagada de llums
international de 20:30 a 21:00 hores i demana que en la mesura que es pugui s´apaguin les
instal·lacions municipals i edificis com la façana de l´església per a sumar-se a aquesta apagada
simbòlica.

Per la seva banda, el Sr. regidor Josep Sansó Rosselló planteja els següents:
- Camí del cementiri
Vol saber l´estat del camí del cementiri i quan es va arreglar.
El Sr. Batle li respon que encara no s´ha pogut fer res perquè ha plogut i el temps ho ha impedit.
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- Can Barreres
El regidor comenta que a can barreres hi ha un embossament degut a que el tub de canalització
de les aigües pluvials que abans era buit ara està ple de terra. Vol saber a qui pertany aquesta
conducció si al Consell o a Carreteres perquè solucioni el problema.
El Sr. Balte li respon que és l´ajuntament l´institució competent i que ho solucionarà.

I quan són les 21:30 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

La Secretària Interventora

Sgt:Carmen Rosario Botón Valderrábano
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