ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 10 DE NOVEMBRE DE 2015.
Lloc de la sessió:
Caràcter de la sessió:
Data:
Hora de començament:
Hora d’acabament:
Presents:

Excusa la seva assistència:
Secretari interventor:

Sala d’Actes de la Casa Consistorial
Ordinària
10 de novembre de 2015
21:30 hores
22:45 hores
Montserrat Rosselló Nicolau (President, Partit per al Poble)
Catalina Galmés Rosselló (Partit per al Poble)
Francisca Bauzà Garí (Partit per al Poble)
Gregorio Bauzà Sastre (Partit per al Poble)
Jaime Català Rosselló (Partit per al Poble)
Ramiro Amurrió Fernández (Partit per al Poble)
Jaume Català Sansó (Més per Vilafranca)
Magdalena Sastre Mascaró (Més per Vilafranca)
Serehïm Mateu Salord Comes (Més per Vilafranca)
Maria de Lluc Bauzà Amengual (Independents Vilafranca- Esquerra-Acord
municipal)
Josep Sansó Rosselló (Independents Vilafranca-Esquerra-Acord municipal)
Magdalena Sastre Nicolau

Hi ha quòrum legal.
ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Aprovació acta sessió anterior
Modificació ordenança IBI
Modificació crèdits pressupost 2015
Aprovació compte general 2014
Canvi Bandera vilafranquera
Moció per a la reducció de la càrrega impositiva a les persones amb discapacitats severes, pensionistes i
adquirents de primera vivenda al municipi de Vilafranca de Bonany (presentada pel grup Més).
Moció per a la commemoració del Tricentenari del Decret de Nova Planta al municipi de Vilafranca de
Bonany (presentada pel grup Més).
Moció per a la revisió de les instal·lacions elèctriques públiques de baixa tensió i per impulsar un Pla
d’acció per a l’energia sostenible al municipi de Vilafranca de Bonany (presentada pel grup Més).
Renúncia de la Sra Catalina Galmés Rosselló al càrrec de regidora, declaració de vacant i sol·licitud de
nomenament de substitut per la Junta Electoral Central (assumpte incorporat per urgència)
Dació compte Resolucions de Batlia.
Precs i preguntes

Abans de l’inici de la sessió, el sr. Batle demana disculpes per retardar el plenari ja que ha estat per motius personals
seus.

1. -APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Es sotmet a la consideració dels regidors l’acta del ple de dia 9 de setembre de 2015, que queda aprovada per unanimitat.
2.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA BÉNS IMMOBLES
El sr. Batle llegeix i explica la següent proposta:
Atès l’article 106.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local el qual en el seu apartat primer

disposa que “Les entitats locals tindran autonomia per establir i exigir tributs d’acord amb el previst a la regulació de l’estat
reguladora de les hisendes locals i en les lleis que dictin les Comunitats Autònomes en els supòsits expressament previstos
en aquella” i en el seu apartat segon que “La potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària s’exercirà a
través d’ordenances fiscals reguladores dels seus tributs i ordenances generals de gestió, recaptació i inspecció. Les
corporacions locals podran emanar disposicions interpretatives i esclaridores de les mateixes.”
Atès que en base a la mencionada potestat reglamentària en matèria tributària que ostenta l’ajuntament, per part de
l’actual equip de govern es considera convenient modificar la vigent ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre Bens
Immobles
Per tot això, aquesta Batlia amb el dictamen favorable de la Comissió informativa General de dia 3 de novembre,
proposa al Ple l’aprovació de la modificació de l’ordenança de l’IBI
Obert el debat, el sr. Batle explica que es tracta de baixar el tipus impositiu general ja que, degut a la darrera revisió
cadastral que s’ha fet i a que l’Estat puja cada any el valor cadastral, la contribució ha pujat molt i també de modificar el
límit del valor cadastral per les famílies nombroses, que fins ara estava en 80.000 € i posar-lo a 100.000,00 €
La sra. Maria de Lluc Bauzà creu que l’ajuntament ha de vetllar per tots els ciutadans, però més pels que tenen més
necessitat i considera injust que se bonifiqui l’impost a les famílies nombroses sense que hi hagi un informe de serveis
socials que especifiqui les necessitats reals de cada cas perquè no és el mateix bonificar-lo a una família que pot pagar
la contribució de varies cases que a una família que només en té una i li costa. Considera que la rebaixa s’ha de fer
amb criteris socials i no d’una manera general.
El sr. Jaume Català Sansó diu que està d’acord amb la idea de la sra. Bauzà: fer baixades massives a tothom però
segons informe de serveis socials. Creu que la baixada hauria d’anar acompanyada d’un informe econòmic ja que
pareix temerari fer una rebaixa massiva, vista que encara no s’ha preparat el pressupost de 2016. Continua dient que
no té Massa sentit que s’enviï una carta als vilafranquers dient que l’ajuntament no pot assumir el cost del fems i
després fer una baixa massiva de l’ibi.
El sr. Batle contesta que està cansat de sentir dois, que tothom demana que se rebaixin els imposts i quan el seu grup
ho proposa no va bé, que no acaba d’entendre lo que volen.
El sr. Jaume Catalá Sansó manifesta que els preocupa el moment en que se dur a plenari perquè està molt a prop de
final d’any i no se sap si podrà entrar en vigor l’any 2016 i demana a la Secretaria si hi ha cap informe econòmic adjunt,
a lo que aquesta contesta que no.
Passat el punt a votació, la Corporació per 6 vots a favor de Montserrat Rosselló, Catalina Galmés, Francisca Bauzà,
Gregorio Bauzà, Jaime Català i Ramiro Amurrió (PxP) i 5 vots en contra de Maria de Lluc Bauzà, Josep Sansó (IxViEsquerra-AM), Jaume Catalá, Magdalena Sastre i Serehïm Mateu Salord (MÉS), adopta els següents acords:
“1r.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l´impost sobre Béns Immobles en els
següents aspectes:
Primer. Modificació del tex de l’ordenança en el sentit d’adequar els articles i les lleis que s’anomenen a la
legislació actual
El text de l’ordenança en vigor anomena els articles de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, la qual ha estat objecte de modificacions substancials i, per tant, el text de l’ordenança ha de reflectir les articles
del Text refús de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març
Segon. Modificació dels articles 3 i 4 referents al tipus impositiu i quota en el següent sentit:
“Article 3.
D’acord a l’article 72 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, el tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns Immobles aplicable en aquest
municipi queda fixat amb els termes següents:
a) Béns de naturalesa urbana 0,45 %
b) Béns de característiques especials 0,6 %

c) Béns de naturalesa rústica 0,512 %
Article 4.
La quota d’aquest impost serà el resultant d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen fixat a l’article anterior”
Tercer. Modificació de la bonificació de l’article 6.4) en el següent sentit:
“Tendran dret a una bonificació del 50 % de la quota íntegra de l’impost, els subjectes passius que ostentin la condició
de titulars de família nombrosa. Aquesta bonificació serà únicament d’aplicació en el cas d’immobles que constitueixin el
domicili familiar i sempre que el seu valor cadastral no superi els 100.000 euros.
Aquesta bonificació que s’atorgarà anualment, serà a petició de l’interessat i se presentarà a les oficines municipals
abans del 31 de gener de l’any pel que se sol·licita la bonificació, havent d’aportar:
• Escrit de sol·licitud, identificant l’immoble mitjançant fotocòpia del darrer rebut de contribució de l’immoble
afectat.
• Fotocòpia del títol de família nombrosa vigent. .”
2n.- Publicar l’acord d’aprovació provisional al Butlletí 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 presentar les reclamacions que estimin oportunes”.
3.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE 2015
El sr. Batle llegeix la següent proposta:
“Atesa la subvenció concedida pel Consell de Mallorca a l’ajuntament de Vilafranca de Bonany per a l’obra “Pavimentació
camí, recollida aigües pluvials, enllumenat públic i sembra d’arbres” del camí vora el cementeri i que no hi ha consignació
pressupostària per la mateixa.
Atès que, comprovats els crèdits de les aplicacions pressupostaries de despesa corrent com enllumenat, aigua, llibres,
manteniment.... d’edificis municipals, resulta que no són suficients fins dia 31 de desembre de 2015.
Atès que encara no s’han acabat d’eliminar les barreres arquitectòniques del poliesportiu municipal i que es tracta de
despeses específiques i determinades que no es poden demorar fins a l’exercici següent respecte de les quals el crèdit
pressupostari assignat resulta ser insuficient, s’origina la necessitat de tramitar una modificació de crèdit mitjançant
suplement de crèdit i crèdit extraordinari
Per tot això, aquesta Batlia amb el dictamen favorable de la Comissió informativa General de dia 3 de novembre,
proposa al Ple aprovar la Modificació de crèdits esmentada.
Obert el debat, la sra. Magdalena Sastre Mascaró demana si la informació sobre aquesta modificació se va donar a la
Comissió informativa.
El sr. Jaume Català Sansó respon que se varen donar dades no una informació tan completa i que s’abstendran a la
votació i que agrairia que a la comissió els ho donassin més detallat ja que els agradaria donar suport a les
modificacions de crèdit si els considerassin adients.
La sra. Maria de Lluc Bauzà demana que els donin tota l’informació a la comissió per així poder donar el seu suport de
manera més adequada, que en aquesta votació també s’abstendran.
Passat el punt a votació, la Corporació per 6 vots a favor de Montserrat Rosselló, Catalina Galmés, Francisca Bauzà,
Gregorio Bauzà, Jaime Català i Ramiro Amurrió (PxP) i 5 abstencions de Maria de Lluc Bauzà, Josep Sansó (IxViEsquerra-AM), Jaume Catalá, Magdalena Sastre i Serehïm Mateu Salord (MÉS), adopta els següents acords:
“1. Aprovar inicialment la modificació de crèdit núm. 05/2015, mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat
amb romanent de tresoreria positiu de l’exercici 2014, que afecta a les següents aplicacions pressupostàries:
- Per una banda, en el pressupost d’ingressos són les següents:

La “87000. Romanent de tresoreria” per import de 146.200,00 euros
La “76100. Transferències del Consell de Mallorca” per import de 100.000,00 euros
- Per altra banda, les aplicacions pressupostàries a suplementar en el pressupost de despeses són les següents:
151.227.06.
1532.609.00.
1532.610.00.
163.623.00.
312.221.00.
3230.221.00.
3321.212.00.
3321.220.01.
3340.221.00.
3381.22699.
3384.22699.
341.226.09.
3420.212.00.
3420.632.01.
3422.632.00.
454.210.00.

Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals
Eliminació barreres arquitectòniques
Inversió en terrenys: Camí cementeri
Adquisició maquinària brigada
Energia elèctrica Centre Salut
Energia elèctrica Escoleta
Conservació s’Escorxador
Llibres biblioteca
Energia elèctrica Teatre
Festes Sant Antoni
Festes La Beata per import de
Promoció activitats esportives
Conservació Poliesportiu
Eliminació barreres arquitectòniques Poliesportiu
Reforç gimnàs pavelló Poliesportiu
Conservació i manteniment camins
Total

8.400,00 €
5.200,00 €
150.000,00 €
1.700,00 €
2.700,00 €
2.000,00 €
5.800,00 €
7.500,00 €
2.100,00 €
3.100,00 €
10.500,00 €
6.500,00 €
10.800,00 €
20.000,00 €
2.000,00 €
7.900,00 €
246.200,00 €

2. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i sotmetre’l a exposició pública durant un termini de quinze
dies per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar reclamacions davant el Ple. Si durant l’esmentat
termini no s’haguessin presentat reclamacions la modificació de crèdit es donarà per aprovada definitivament de forma
automàtica.”
4.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2014
El sr. Batle explica la següent proposta:
“Atesa l’elaboració per part de la Secretaria Intervenció del Compte General de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany
corresponent a l’exercici 2014 i atès que la Comissió Especial de Comptes ha emès els preceptius informes sobre dit
Compte General.
Vist que en aplicació de l’article 212.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es va sotmetre l’esmentat Compte General a exposició pública al Butlletí Oficial
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, per examinar-lo i formular per
escrit les reclamacions, objeccions i observacions que fossin procedents.
Atès que al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 69 de data 16 de maig de 2013, apareix publicat l’anunci d’exposició
pública del Compte General de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany corresponent a l’exercici 2014 i que durant el
termini d’exposició pública de dit Compte General no s’ha presentat cap tipus de reclamació, objecció o observació al
respecte.
Per tot això, aquesta Batlia amb el dictamen favorable de la Comissió informativa General de dia 3 de novembre,
proposa al Ple l’aprovació del Compte general de 2014.
Passat el punt a votació, la Corporació per 6 vots a favor de Montserrat Rosselló, Catalina Galmés, Francisca Bauzà,
Gregorio Bauzà, Jaime Català i Ramiro Amurrió (PxP) i 5 vots en contra de Maria de Lluc Bauzà, Josep Sansó (IxViEsquerra-AM), Jaume Catalá, Magdalena Sastre i Serehïm Mateu Salord (MÉS), adopta els següents acords:
“Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany corresponent a l’exercici 2014, juntament amb
tots els seus justificants, Compte General integrat pels estats i documents comptables dels ens següents:
- Ajuntament de Vilafranca de Bonany.

- Societat municipal “Fita 2020, s.l.u.”
5.-CANVI BANDERA VILAFRANQUERA
El sr. Batle explica la següent proposta:
“Atès que en data 2 de març de 2002 es va adoptar la bandera vilafranquera actual (quatre barres roges horitzontals sobre
fons groc i amb l’escut de Vilafranca de Bonany enmig),
Atès que, d’acord amb l’article 2 del Decret 7/1988, de 11 de febrer, pel qual es regula el procediment per a l’adopció,
modificació o rehabilitació d’escuts i banderes de les entitats locals de les Illes Balears, correspon al Ple adoptar l’acord
pertinent.
Atès que l’equip de govern actual considera que la bandera actual no representa clarament la identitat del poble de
Vilafranca de Bonany,
Per tot això, aquesta Batlia amb el dictamen favorable de la Comissió informativa General de dia 3 de novembre,
proposa al Ple la modificació de la bandera.
Obert el debat, la sra. Maria de Lluc Bauzà creu que s’hauria de demanar un informe a la Universitat, al dr. Bibiloni i,
una vegada rebut l’informe, passar una proposta a n’es poble perquè pugui votar. Demana també si hi ha cap demanda
al respecte feta per algun veïnat (darrer paràgraf inclòs per rectificació ple 23-12-15).
El sr. Jaume Català Sansó considera que no hi ha cap necessitat en aquest moment de modificar la bandera, les 4
barres ja hi són i l‘escut també és conegut, per lo que votaran en contra.
El sr. Batle contesta que troba que la bandera que se proposa identifica més al poble de Vilafranca.
Passat el punt a votació, la Corporació per 6 vots a favor de Montserrat Rosselló, Catalina Galmés, Francisca Bauzà,
Gregorio Bauzà, Jaime Català i Ramiro Amurrió (PxP) i 5 vots en contra de Maria de Lluc Bauzà, Josep Sansó (IxViEsquerra-AM), Jaume Catalá, Magdalena Sastre i Serehïm Mateu Salord (MÉS), adopta els següents acords:
Primer.- Modificar la bandera vilafranquera que passarà a tenir quatre barres vermelles horitzontals sobre fons groc i amb
l’escut de Vilafranca de Bonany enmig, amb una franja vertical a l'asta de color morat on s'inclou una silueta del poble
de Vilafranca col·locada en posició vertical.
Segon.- Exposar el present acord al públic per un termini de quinze dies a efectes de reclamacions.
Tercer.- Remetre l’expedient a la Comunitat autònoma de les Illes Balears als efectes oportuns.
El sr. Serehïm Mateu Salord demana al Batle el motiu del canvi de bandera i aquest li contesta que perquè la que hi ha està
espanyada i s’ha de canviar i perquè li agrada més la que proposen (paràgraf inclòs per rectificació ple 23-12-15).
6.- MOCIÓ PER A LA REDUCCIÓ DE LA CÀRREGA IMPOSITIVA A LES PERSONES AMB DISCAPACITATS
SEVERES, PENSIONISTES I ADQUIRENTS DE PRIMERA VIVENDA AL MUNICIPI DE VILAFRANCA DE BONANY
(presentada pel grup Més).
El sr. Jaume Català Sansó explica la següent moció:
“És un fet evident i ben constatable que des de l’any 2012 la contribució urbana no ha aturat de pujar. Per cada 100€
que pagàvem l’any 2011 l’any 2014 en pagàvem 142€, és a dir un 42% més.
En el cas de la contribució urbana, han pujat tant el percentatge que s’aplica (tipus de gravamen) del 0,512% al 0,600%,
i el valor cadastral damunt el que s’aplica el percentatge. Aquest valor cadastral s’ha modificat per les alteracions que
s’han produït als béns (bàsicament per processos d’inspecció) i no per revisió cadastral (la darrera és del 2001).
Aquestes decisions, i les que no s’han preses, han provocat un increment de la recaptació considerable de la
recaptació. Si a l’any 2011 és recaptaven 403.599€ de contribució urbana, a l’any 2014 se’n recaptaren 665.099€.
Gairebé un 65% més de recaptació.

Aquest increment de la recaptació no ha suposat cap millora per a les persones més desafavorides de la nostra societat
i que en els moments més difícils de la crisis que estem passant no han rebut cap deferència per part del nostre
ajuntament.
Per tot això, el grup municipal de MÉS per Vilafranca proposa al Ple de l'Ajuntament que s'aprovin els següents acords:
El Ple de l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany acorda establir una bonificació del 75% de la contribució (IBI) per a la
primera vivenda d’aquelles famílies que tenguin algun dels seus membres amb una discapacitat superior al 66%.
El Ple de l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany acorda establir una bonificació del 50% de la contribució (IBI) per als
jubilats amb una pensió inferior als 700€ mensuals.
El Ple de l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany acorda establir una bonificació del 50% de la contribució (IBI) durant els
dos primers anys de la finalització de la construcció o des de la data d’adquisició de la primera vivenda.”
Obert el debat, el sr. Jaume Català Sansó manifesta que si aquestes ajudes no se poden fer via bonificació de l’IBI se
podrien fer via subvenció.
El sr. Batle demana si duen un informe econòmic per fer aquestes modificacions a l’ordenança, tal i com li han demanat
anteriorment a la que ha presentat l’equip de govern. Afegeix que totes aquestes propostes són il·legals ja que no estan
contemplades a la Llei d’hisendes locals. I en quan a lo de subvencionar, l’Ajuntament compte amb uns serveis socials
que són els que orienten a aquests col.lectius a l’hora de sol.licitar les ajudes.
La Sra. Maria de Lluc Bauzà manifesta que el seu grup està d’acord amb la proposta, tant si és a traves de bonificació
com de subvenció, però considera que s’hauria de fer amb informe de serveis socials per a la unitat familiar, sobre tot
en lo que respecta a la primera vivenda.
Passat el punt a votació, dona com a resultat 6 vots en contra de Montserrat Rosselló, Catalina Galmés, Francisca
Bauzà, Gregorio Bauzà, Jaime Català i Ramiro Amurrió (PxP), dues abstencions de Maria de Lluc Bauzà, Josep Sansó
(IxVi-Esquerra-AM) i 3 vots a favor de Jaume Catalá, Magdalena Sastre i Serehïm Mateu Salord (MÉS), per lo que la
Moció no queda aprovada.
7.- MOCIÓ PER A LA COMMEMORACIÓ DEL TRICENTENARI DEL DECRET DE NOVA PLANTA AL MUNICIPI DE
VILAFRANCA DE BONANY(presentada pel grup Més).
El sr. Jaume Català explica la següent moció:
El 28 de novembre de 2015 farà tres-cents anys que el rei Felip V de Borbó va promulgar el Decret de Nova Planta amb
efectes a Mallorca i les Pitiüses. Ara fa tres-cents anys, els representants de les institucions municipals i insulars es
veieren obligats a capitular davant les tropes borbòniques invasores, que s’apoderaren de la nostra terra imposant un
model d’estat unitari i absolutista, concretat amb la implantació de les institucions de Castella.
L’absolutisme centralista borbònic representà una forma de govern molt diferent respecte a la tradició institucional de la
Corona d’Aragó, ja que fins el Decret de Nova Planta de 1715 existia a les illes un regne, el Regne de Mallorca, basat
en el pactisme i la sobirania compartida entre les institucions representatives del país i la corona. En aquelles
institucions (els Jurats de la Ciutat i el Regne, el Gran i General Consell, el Sindicat Forà i les universitats) hi estaven
representats els diversos estaments de la societat, amb càrrecs elegits pel sistema de “sac i sort” i àmplies capacitats
d’autogovern.
Els decrets de nova planta tingueren uns efectes polítics, econòmics, socials i culturals, que afectaren tots els territoris
de la Corona d’Aragó, i una vegada aplicats representaren la desaparició de les institucions representatives i la
imposició d’una Reial Audiència presidida pel comandant general de l’exèrcit, uns ajuntaments amb regidors designats
pel poder borbònic i tot posat sota la dependència del Consejo de Castilla i del poder absolut del monarca.
La “Nueva Planta de la Real Audiencia del Reino de Mallorca” va ser promulgada mitjançant un reial decret de Felip V
del 28 de novembre de 1715, comunicat per reial cèdula de 16 de març de 1716. Amb aquest decret s’establia que els
càrrecs municipals de Palma i Alcúdia fossin de designació reial i que a les altres viles els designàs l’Audiència.
Desapareixia el sistema d’insaculació i els regidors de Palma passaven a ser càrrecs vitalicis i restringits als grups
socials privilegiats. El Regne de Mallorca desapareixia com a entitat política específica. A partir d’aleshores la capacitat

de decidir se situava per complet fora de les Illes i s’iniciava el període provincial, marcat per la militarització i la
dependència.
El decret, i les posteriors disposicions que anaren desenvolupant l’absolutisme borbònic, provocà canvis molt negatius
per a la societat mallorquina, representant una greu pèrdua de drets i llibertats civils. L’obligatorietat de les quintes
(servei militar) fou una imposició en consonància amb la militarització imposada a les institucions polítiques. Una altra
de les conseqüències que es derivà de la nova situació fou la d’haver d’allotjar els soldats en els domicilis dels
particulars, tal i com s’establia en el capítol 11 del Decret de Nova Planta.
En termes econòmics, la destrucció de les institucions pròpies va implicar la pèrdua de la capacitat del mallorquins de
gestionar la pròpia fiscalitat, produint-se una transferència d’aquesta competència a un intendent designat per Felip V,
amb competències d’imposició i recaptació d’impostos. A partir de 1715 caigué sobre les illes una variada quantitat de
tributs amb conseqüències funestes per a l’economia, destacant contribucions directes com les talles i el reparto de
utensilios i una sèrie d’indirectes com l’impost de la sal, l’estanc de l’aiguardent, l’estanc del tabac o l’impost del timbre,
que provocaren que el volum tributari es quadruplicàs.
Però la voluntat del nou poder borbònic no era tan sols de destruir les formes de govern representatives i imposar un
poder extern, també hi havia la clara intencionalitat d’arraconar la llengua i la cultura del país, esborrant la identitat i la
memòria col·lectiva. El castellà passà a ser progressivament la llengua de l’administració i de la vida pública, instruint
les autoritats per tal que l’imposassin de manera gradual en aquells indrets on el desconeixement del castellà ho fes
aconsellable.
D’acord amb tot això, la commemoració del tricentenari no pot ser un acte protocol·lari més, no és un simple recordatori
per conèixer uns fets que varen passar fa molts anys i que res tenen a veure amb el present. La Guerra de Successió,
el Decret de Nova Planta i les seves conseqüències, representen un dels esdeveniments en la història que més ha
afectat la nostra societat. Per tot això, s’ha de lluitar contra la desconeixença de la història pròpia i recordar uns fets que
canviaren la vida de la nostra societat i que encara tenen conseqüències directes sobre la nostra realitat actual.
Per tot això, proposa a l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany que adopti els següents acords:
1. Commemorar el Tricentenari de la promulgació del Decret de Nova Planta, per tal de donar a conèixer a la població
com es varen eliminar les institucions pròpies del Regne de Mallorca i les conseqüències que això va tenir per a la
nostra terra.
2. Demanar al Consell de Mallorca i al Govern de les Illes Balears que s’organitzin els actes adequats per a
commemorar aquesta data i recordar tot el que va significar.
3. Manifestar el compromís d'aquest Ajuntament amb l'autogovern i la llengua i la cultura pròpies de Mallorca, eliminats i
perseguits arran del Decret de Nova Planta i disposicions posteriors, per tal de crear un nou marc institucional
equivalent al que tenguérem durant cinc segles i que ens fou arravatat el 1715 per un acte violent i absolutista.
Obert el debat, el sr. Batle manifesta que el seu grup no aprovarà la moció, però que segurament l’ajuntament farà
actes perquè hi ha un tècnic de cultura que se’n cuida de tots els actes, però aprovar la moció pareix que obliga a fer els
actes i si després, per circumstàncies que se puguin donar, no se realitzen, se pudria denuncia al batle per no cumplir
els acords de Ple.
El sr. Serehim Mateu Salord contesta que una moció no obliga, orienta.
El sr. Batle proposar fer els actes pel gener i afegir un nou punt: segons les disponibilitats pressupostaries.
Passat el punt a votació, la Corporació per 10 vots a favor, 5 de Montserrat Rosselló, Catalina Galmés, Francisca Bauzà,
Jaime Català i Ramiro Amurrió (PxP), 2 de Maria de Lluc Bauzà i Josep Sansó (IxVi-Esquerra-AM) i 3 de Jaume Catalá,
Magdalena Sastre i Serehïm Mateu Salord (MÉS), i un vot en contra de Gregorio Bauzà (PxP) adopta els següents
acords:
“1. Commemorar el Tricentenari de la promulgació del Decret de Nova Planta, per tal de donar a conèixer a la població
com es varen eliminar les institucions pròpies del Regne de Mallorca i les conseqüències que això va tenir per a la
nostra terra.

2. Demanar al Consell de Mallorca i al Govern de les Illes Balears que s’organitzin els actes adequats per a
commemorar aquesta data i recordar tot el que va significar.
3. Manifestar el compromís d'aquest Ajuntament amb l'autogovern i la llengua i la cultura pròpies de Mallorca, eliminats i
perseguits arran del Decret de Nova Planta i disposicions posteriors, per tal de crear un nou marc institucional
equivalent al que tenguérem durant cinc segles i que ens fou arravatat el 1715 per un acte violent i absolutista.
4. Els actes de commemoració del Tricentenari se realitzaran sembre i quan hi hagi disponibilitat pressupostària.”
8.- MOCIÓ PER A LA REVISIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES PÚBLIQUES DE BAIXA TENSIÓ I PER
IMPULSAR UN PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE AL MUNICIPI DE VILAFRANCA DE
BONANY(presentada pel grup Més).
El sr. Jaume Català explica la següent moció:
“Segons el R.B.T. (Reglament electrotècnic de Baixa Tensió), les instal·lacions elèctriques d'especial rellevància seran
objecte d'inspecció per una O.C.A. (Organisme de Control Autoritzat) a fi d'assegurar, en la mesura possible, el
compliment reglamentari al llarg de la vida de dita instal·lació. També diu que es faran inspeccions periòdiques cada
cinc anys. Entre altres, podem citar d'especial rellevància les instal·lacions de propietat pública següents:
-Locals de pública concurrència.
-Piscines amb potència instal·lada superior a 10 Kw.
-Instal·lacions d'enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 Kw.
Fins l’any 2011 es varen anar contractant revisions de les instal·lacions elèctriques de l’enllumenat públic i de totes les
dependències municipals però des d’aquelles dates no tenim coneixement de què l’Ajuntament les hagi anat
contractant.
Creim que aquestes inspeccions són molt necessàries per saber l'estat de la instal·lació i per poder prevenir de greus
perills o desgràcies a totes les persones.
Aquesta acció hauria d’estar emmarcada dins un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible al nostre terme municipal, que
ha tenir com a objectiu fonamental la reducció de la despesa elèctrica al municipi, la introducció de criteris de
sostenibilitat ambiental als edificis i instal·lacions municipals, a la normativa urbanística, incentivant les energies
alternatives i fent campanyes sensibilització a la població per fer un ús més racional de l’energia.
Per tot això, el grup municipal de MÉS per Vilafranca proposa al Ple de l'Ajuntament que s'aprovi el següent acord:
“El Ple de l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany acorda contractar un organisme de control autoritzat per fer les
inspeccions corresponents a totes les instal·lacions elèctriques d'enllumenat públic i de totes les dependències
municipals el més aviat possible.
El ple de l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany acorda posar en marxa un Pla d’Acció per a l’energia sostenible”
Obert el debat, el sr. Batle manifesta que votaran a favor però que fa més de 8 mesos que se fan aquestes revisions a
Vilafranca, que se va dur a ple una modificació de crèdit per augmentar la partida pressupostàries per pagar les despeses
generades.
El sr. Jaume Català Sansó li contesta que estaria be que s’informas a la Comissió i que se fes una pla que coneguin tots els
regidors, és a dir, fer un Pla d’Acció d’energia sostenible per incentivar que la gent conegui i utilitzi l’energia sostenible.
Passat el punt a votació, la Corporació per unanimitat acorda:
1.- Contractar un organisme de control autoritzat per fer les inspeccions corresponents a totes les instal·lacions
elèctriques d'enllumenat públic i de totes les dependències municipals el més aviat possible.
2.- Posar en marxa un Pla d’Acció per a l’energia sostenible”
9.- RENÚNCIA DE LA SRA CATALINA GALMÉS ROSSELLÓ AL CÀRREC DE REGIDORA, DECLARACIÓ DE
VACANT I SOL·LICITUD DE NOMENAMENT DE SUBSTITUT PER LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL (assumpte
incorporat per urgència)

El sr. Batle manifesta que, vist l'escrit presentat en aquest moment per la Sra. Catalina Galmés Rosselló, Regidora
d'aquest Ajuntament, en el qual renuncia al càrrec de regidora del Grup Municipal “Partit per al Poble” pel qual va ser
elegida en les passades eleccions municipals, cal que la Corporació aprovi la urgència de l’assumpte, atès que no
estava a l’ordre del dia.
Acte seguit, passada a votació la urgència de l’assumpte, queda aprovada per unanimitat.
La regidora Catalina Galmés llegeix un escrit en el que expressa la satisfacció que ha tengut per la feina realitzada
durant aquest anys, però que es troba en una situació que no la deixa seguir col·laborant de la manera que ho feia fins
ara i creu més oportú donar pas a una altra persona que hi pugui dedicar més temps. Afegeix que ha passat molt de
gust de fer feina amb els regidors que conformen l’equip de govern i afirma que li sap molt de greu no poder seguir.
Agraeix també als regidors de l’oposició l’ajuda rebuda i encoratja als nous a que facin feina pel poble de Vilafranca.
El sr. Batle agraeix a la regidora Catalina Galmés la col.laboració i la feina feta en aquest anys i el recolzament que
sempre ha rebut d’ella i li diu que encara esta a temps de tornar enrera.
El sr. Jaume CAtalá Sansó també li agraeix la feina feta i li desitja que li vagi bé en la nova etapa que li espera.
La sra. Maria de Lluc li desitja èxits personals i de feina en la nova etapa que ara comença.
Seguidament, la Secretaria informa a la Corporació que, segons consta en l'expedient de les Eleccions Municipals del
dia 24 de maig passat, en la candidatura presentada pel grup municipal “Partit per al Poble”, en la qual estava inclosa la
regidora que ara renuncia, el candidat següent en la col·locació d'aquesta llista és el sr. Antonio Barceló Bennasar
Acte seguit la Corporació, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- Quedar assabentada de l'escrit presentat amb data d’avui per la sra. Catalina Galmés Rosselló, Regidora
d'aquest Ajuntament, en el qual manifesta que per raons personals no li és possible seguir exercint el càrrec de regidora
del grup municipal “Partit per al Poble”, pel que sol·licita li sigui acceptada i tramitada la seva renúncia al càrrec.
SEGON.- Declarar la vacant produïda del càrrec de regidor d'aquest Ajuntament per la dimissió, traslladant certificació
del present acord a la Junta Electoral Central, als efectes previstos en l'art. 182 de la Llei Orgànica de Règim Electoral
General.
TERCER.- Comunicar a la Junta Electoral Central que el candidat següent de la llista presentada per la
candidatura “Partit per al Poble” a les Eleccions Locals de dia 24 de maig de 2015 és el sr. Antonio Barceló Bennasar”
10.- DACIÓ COMPTE RESOLUCIONS DE BATLIA
La secretaria interventora dóna compte al Ple dels decrets 68 a 127/2015, compresos entre les dates 15 de juny i 10 de
novembre de 2015.
11.- PRECS I PREGUNTES
La sra. Maria de Lluc Bauzà comenta que des del Consell escolar els han fet arribar una llista de desperfectes perquè
no ho havien pogut entregar al representant de l’ajuntament.
El sr. Batle li contesta que des de l’escola varen enviar un escrit en el que hi havia una retxa que no li va agradar gens,
ja que suposaven que la brigada no hi havia anat per no sé quins motius, quan la veritat és que des de l’escola no han
pensat que, a més del principi de curs escolar, hi ha una fira del meló, una fira de teatre, preparar el cementeri per tots
sants, etc.... encara que totes les feines que han demanat ja estan encomanades a la brigada
La sra Maria de Lluc Bauzà demana que se entregui una còpia de les mocions que se presenten quan se faci la
convocatòria, per poder tenir més temps per estudiar-les

El sr. Jaume Català Sansó demana si s’ha sol.licitat cap ajuda per vehicles elèctrics, a lo que el sr. Batle contesta que
no perquè demanaven sis mil euros per cada lloc i creu que si se fa més endavant, no seran tan cars.
Comenta el sr. Jaume Catalá Sansó que a la cantonada del carrer Santa Bàrbara amb Miquel Barceló hi ha una farola
espenyada fa temps, a lo que el sr. Batle contesta que se té en compte.
Demana el sr. Jaume Català Sansó si l’ajuntament té constància de que s’hagi demanat cap llicència d’obra a la
possessió de Sant Martí o al Quarter de la Guàrdia Civil, a lo que el sr. Batle contesta que no ho sap, perquè amb la
nova llei basta fer una comunicació prèvia a l’ajuntament, segons la classe d’obra que sigui, però que ho verificarà.
Comenta el sr. Jaume Català Sansó que, fa un temps, varen llevar la placa del Parc Pere Fons i demana que la brigada
la posi quan pugui.
El sr. Jaume Catalá Sansó demana els motius de la carta sobre el fems que s’ha enviat a la gent de Vilafranca a lo que
el sr. Batle contesta que s’han donat d’alta cases que no pagaven per valor de 80.000 € i ara encara ens demanen
30.000 € més, per lo que o s’ha de reciclar més o s’ha de pujar la taxa.
El sr. Jaume Catalá Sansó pregunta quines mesures posarà en marxa l’Ajuntament per a que la gent recicli més, a lo
que el sr. Batle contesta que la carta enviada és una d’elles.
El sr. Jaume Català Sansó recorda al Batle que encara no li ha donat la informació que va demanar sobre els tiquets de
la piscina, a lo que el sr. Batle contesta que no hi havia pensat més i que farà que ho preparin.
Demana també el sr. Catalá Sansó en quin estat es troba la tramitació de les NNSS i el sr. Batle li contesta que estan
pendents de l’arquitecte Mateu Carrió.
El sr. Catalá Sansó prega que se convidi a les autoritats a la Fira del meló com s’havia fet cada any fins ara.
El sr. Batle diu que enguany vulia aprofitar de passejar-se i gaudir de la fira amb el seu fill, ara que encara és petit, a lo
que el sr. Catalá Sansó replica que li pareix molt bé això, però creu que estaria bé que les autoritats autonòmiques
venguessin, a lo que el sr. Batle li contesta que sap que varen venir i se passejaren per la fira amb els representants
municipals de Més.
El sr. Serehim Mateu Salord comenta que el centre de dia de Vilafranca funciona de dilluns a divendres i demana si se
podria arribar a un acord amb l’empresa per obrir també el dissabte.
El sr. Batle li contesta que suposa que s’hauria de demanar al Govern Balear, però que anirà a demanar al centre el
nom de l’empresa responsable.
La sra. Magdalena Sastre Mascaró demana si se podria fer un escrit a través de l’Ajuntament, contestant el sr. Batle
que són els del partit Més els qui ara estan al front del Consell de Mallorca i del Govern, per lo que els ho podrien
demanar ells mateixos, a lo que el sr. Jaume Catalá Sansó replica que el Batle és qui representa al poble i, per tant, qui
ho ha de dur endavant.
La sra. Maria de Lluc Bauzà vos que consti que el seu grup troba tant políticament incorrecte que el sr. Batle no
convides a les autoritats autonòmiques com que el grup de l’oposició se passejats amb elles com si manessin.
I no havent més assumptes que tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió de la qual, com a secretaria interventora, estenc la
present acta.
La secretaria interventora actal
Magdalena Sastre Nicolau

El Batle
Montserrat Rosselló Nicolau

