ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 12 DE JULIOL DE 2016.
Lloc de la sessió:
Caràcter de la sessió:
Data:
Hora de començament:
Hora d’acabament:
Presents:

Sala d’Actes de la Casa Consistorial
Ordinària
12 de juliol de 2016
19:30 hores
20:00 hores
Montserrat Rosselló Nicolau (President, 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)
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)
Josep Sansó Rosselló (Independents Vilafranca-Esquerra-Acord municipal)

Excusa la seva absència:

Maria de Lluc Bauzà Amengual (Independents Vilafranca- Esquerra-Acord
municipal)

Secretari interventor:

Magdalena Amengual Gayà

Hi ha quòrum legal.
ORDRE DEL DIA:
1) Aprovació actes sessions anteriors
2) Sol·licitud inclusió projecte “Canvi de gespa, adequació de drenatges i sistema de regadiu del camp
de futbol “Es Molí Nou” en el Pla especial d’Ajudes 2016-2017 del Consell de Mallorca.
3) Festes locals 2017.
4) Modificació art. 10 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana.
5) Moció contractació energia renovable (presentada per Més).
6) Moció de rebuig a les mesures coercitives del Ministeri d’Hisenda i a favor d’un nou model de
finançament (presentada per Més).
7) Moció de suport al desenvolupament, respecte i visibilització de la diversitat sexual i de gènere, fent
palesa l’aprovació de la llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals
per eradicar la LGTBI fòbia (presentada per Més).
8) Resolucions, informacions i correspondència.
Precs i preguntes

1. -APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS
Es sotmet a la consideració dels regidors l’acta del ple de dia 10 de maig de 2016, l’acta del ple extraordinari del
20 de maig de 2016 i l’acta del 31 de maig de 2016, senyalant el sr. Serehïm Mateu Salord Comes que vol que
consti que, a l’acte del 20 de maig quan abans d’iniciar la sessió en el punt en què el sr. Batle diu “que vol que
consti que el sr. Salord ha posat paraules a la seva boca que ell no ha dit”, que ell no ha posat paraules en boca
de ningú, que només es va defensar .

No havent-hi més al·legacions a fer, les actes del 10 de maig de 2016, del 20 de maig de 2016 i del 31 de maig
del 2016 queden aprovades amb sis vots a favor de Montserrat Rosselló Nicolau, Francisca Bauzà Garí, Gregorio
Bauzà Sastre, Jaime Català Rosselló, Ramiro Amurrio Fernández i Antonio Barceló Bennasar (PxP) i tres
abstencions de Jaume Català Sansó, Magdalena Sastre Mascaró i Serehïm Mateu Salord Comas (MÉS).
En aquest moment s’incorpora a la sessió el sr. Josep Sansó Rosselló.
2.- SOL·LICITUD INCLUSIÓ PROJECTE “CANVI DE GESPA, ADEQUACIÓ DE DRENATGES I SISTEMA
DE REGADIU DEL CAMP DE FUTBOL “ES MOLÍ NOU” EN EL PLA ESPECIAL D’AJUDES 2016-2017
DEL CONSELL DE MALLORCA.
El sr. Batle llegeix la següent proposta:
“El Consell de Mallorca va acordar la creació d’un Pla Especial per als anys 2016 i 2017 per l'execució d'obres
i serveis mínims obligatoris de l'article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, en el qual s’inclou el municipi de Vilafranca de Bonany amb una ajuda màxima de 240.000,00 €.
Atès que els serveis tècnics del Consell de Mallorca han realitzat el projecte “CANVI DE GESPA,
ADEQUACIÓ DE DRENATGES I SISTEMA DE REGADIU DEL CAMP DE FUTBOL “ES MOLÍ NOU”
Per tot això, aquesta Batlia amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de dia 5 de juliol, proposa al
Ple sol·licitar una ajuda pel projecte de canvi de gespa
Passat el punt a votació, la Corporació per unanimitat ACORDA:
1r. Sol·licitar la inclusió del projecte “CANVI DE GESPA, ADEQUACIÓ DE DRENATGES I SISTEMA DE
REGADIU DEL CAMP DE FUTBOL “ES MOLÍ NOU” dins el Pla Especial 2016-2017.
2n. Aprovar el projecte del qual se sol·licita la subvenció.
3r. Remetre al Consell de Mallorca la documentació que figura a la convocatòria.”
Oberta la deliberacióm el sr. Jaume Català demana a quant puja el projecte del canvi de gespa. El sr. Batle li
contesta que uns 240.000 euros que és el total del Pla especial d’Ajudes 2016-2017 del Consell de Mallorca.
El sr. Jaume Català demana si s’ha presentat qualque altre projecte ja que la convocatòria d’aquest Pla
especial d’Ajudes ho permet i si se té en compte que si se perd no s’haurà presentat cap altre projecte.
El sr. Batle li contesta que sí que sap que se’n poden presentar d’altres però que no se n’ha presentat cap
altre ja que el projecte de canvi de gespa suposa la totalitat del pla especial d’ajudes.
El sr. Jaume Català demana perquè es dur a Ple i el sr. Batle li contesta que és perquè el projecte és superior
a 200.000 euros i que l’endemà s’ha de dur al Consell de Mallorca i es necessita que estigui aprovat per Ple.
El sr. Jaume Català diu que agraeix que duguin el projecte a Ple però que també els agradaria que no només
fos aquest sinó que tots el altres projectes també se duguessin a Ple.
Passat el punt a votació, la Corporació per deu vots a favor de Montserrat Rosselló (PxP), Francisca Bauzà
(PxP), Gregorio Bauzà (PxP), Jaime Català (PxP), Ramiro Amurrio (PxP), Antonio Barceló (PxP), Jaume

Català (MÉS), Magdalena Sastre (MÉS), Serehïm Mateu Salord (MÉS) i Josep Sansó (IxVi-Esquerra-AM)
acorda:
a) Aprovar la inclusió del projecte “Canvi de gespa, adequació de drenatges i sistema de regadiu del
camp de futbol “Es Molí Nou” dins el Pla Especial 2016-2017.
b) Aprovar el projecte del qual se sol·licita la subvenció.
c) Remetre al Consell de Mallorca la documentació que figura a la convocatòria.
3.- FESTES LOCALS 2017.
El sr. Batle llegeix la següent proposta:
“Atès l’escrit enviat per la Direcció General de Treball, Economia social i Salut Laboral sol·licitant els dies festius
pel poble de Vilafranca de Bonany per a l’any 2017
Vist que és necessari acordar els dies festius del municipi de Vilafranca de Bonany per a l’any 2017 i tenint en
compte el calendari laboral i que les dues festes locals que normalment celebram al nostre poble no són en
diumenge,
Per tot això, aquesta Batlia amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de dia 5 de juliol, proposa al
Ple acordar els dies festius locals per a l’any 2017.
Passat el punt a votació, la Corporació per unanimitat adopta els següents acords:
“1. Determinar com a dies festius locals del municipi de Vilafranca de Bonany per a l’any 2017:
-

Dimarts 17 de gener de 2017 (Sant Antoni).
Dilluns 4 de desembre de 2017 (Santa Bàrbara).

2. Comunicar el present acord a la Direcció General de Treball, economia social i Salut Laboral del Govern de les
Illes Balears”
4.- MODIFICACIÓ ART. 10 DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
El sr. Batle explica la següent proposta:
Atesa la vigent Ordenança municipal reguladora de l’Impost sobre l’Increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana de l’ajuntament de Vilafranca de Bonany.
Atesa, per altra banda, la intenció de l’actual equip de govern d’establir en relació amb dit tribut municipal la
bonificació prevista a l’article 108.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, sobre les transmissions de terrenys i la constitució o transmissió de drets
reals de gaudiment limitadors del domini realitzats a títol lucratiu per causa de mort, amb la finalitat d’alleugerir
la càrrega fiscal dels contribuents, més tenint en compte l’actual situació general de crisi econòmica i
financera.
Per tot això, aquesta Batlia amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de dia 5 de juliol, proposa al
Ple la modificació de l’art. 10 de l’esmentada ordenança.

El sr. Josep Sansó diu que tot el que sigui rebaixa ja li va bé.
El sr. Jaume Català diu que no se li ha passada la informació i que li van dir que li havien enviada. El sr. Batle
li contesta que això és feina de la secretària enviar-li i el sr. Jaume Català li contesta que però és feina seva
mandar a la secretària que li enviï i controlar que ho fa.
El sr. Jaume Català assenyala que a la proposta de batlia, a la modificació proposada en l’apartat a), on diu
“quan es tracti de parelles de fet constituïdes d’acord amb” falta que s’inclogui la normativa i sol·licita la seva
inclusió i que està bé fer referència a sentències fermes a l’exposició de motius ja que ja està reconegut.
Passat el punt a votació, la Corporació per unanimitat, adopta els següents acords:
“1. Aprovar inicialment la modificació de l’article 10 de l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre l’Increment
del valor dels terrenys de naturalesa urbana, que quedarà redactat de la següent manera:
BONIFICACIONS A LA QUOTA.Article 10
En la transmissió de terrenys i la constitució o transmissió de drets reals de gaudiment limitadors del domini
realitzats a títol lucratiu per causa de mort, s’aplicarà:
a) Una bonificació del 95% de la quota de l’Impost quan els adquirents siguin els seus descendents o
adoptats en primer grau, ascendents o adoptants en primer grau i el cònjuge o parella de fet, quan es
tracti de parelles de fet constituïdes d’acord amb la llei 18/2001, de 19 de desembre, de parelles
estables de les Illes Balears.
b) Una bonificació del 50% de la quota de l’impost quan els adquirents siguin parents de segon o tercer
grau i sempre que la vivenda que es transmeti sigui l’habitual del causant.
2. Publicar l’acord d’aprovació inicial 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 formular reclamacions i suggeriments.”
5.- MOCIÓ CONTRACTACIÓ ENERGIA RENOVABLE (PRESENTADA PER MÉS)
El sr. Jaume Català Sansó explica la seva moció:
“Els successius Informes de Panell Intergovernamental d’experts sobre Canvi Climàtic de les Nacions Unides
no poden ser més explícits i afirmen que l’escalfament del sistema climàtic és inequívoc, com evidencien els
augments observats de la temperatura dels oceans, el desglaç generalitzat de les glaceres i l’augment
mundial del nivell de la mar, la disminució de les platges i els creixents desplaçaments de població per
catàstrofes “naturals”.
El diagnòstic del problema s’associa a un model de consum energètic clarament insostenible, basat en un
consum de combustibles fòssils i l’emissió de gasos amb capacitat per a modificar els vectors ambientals. En
el cas concret de Mallorca, la major part de la generació elèctrica és a base de carbó, mentre que la
generació a partir d’energies renovables està al voltant del 3%.
El 80% del consum energètic i les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle estan associats amb l’actvitat
urbana, raó per la qual el paper dels governs locals per atenuar els efectes del canvi climàtic esdevé decisiu.
Conscienciats d’això molts municipis d’arreu, com el de Vilafranca de Bonany, han duit a terme iniciatives en
els darrers anys per reduir el consum energètic, fer-ne un ús més efecient, i augmentar el subministrament
d’energia d’origen renovable i local a fi de reduir al màxim les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Molts ajuntaments han signat compromisos públics i han realitzat plans energètics locals per poder iniciar les
accions necessàries per assolir aquests compromisos. Un exemple és el Pacte de batles per l’energia
sostenible que establia un compromís de reducció d’emissions del 20% d’energia renovable pel 2020, i que va
ser signat per 5.780 municipis d’Europa, 26 d’ells a Mallorca, Vilafranca inclòs.
Altres administracions han establert també els seus propis compromisos en la matèria i/o han legislat per tal
que s’assumeixin determinades fites per l’administració i els propis ajuntaments. Les accions que els
ajuntaments poden dur per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, a més de reduir el consum
d’energia elèctrica a les instal·lacions municipals, també podem canviar d’empresa comercialitzadora i adquirir
l’energia elèctrica amb garanties d’origen de productors d’energies renovables, tal com ja fan determinats
domicilis particulars de Vilafranca de Bonany.
La consciència i el compromís social i ambiental han de ser element fonamentals i transversals en les
decisions i polítiques del poders públics, per això en la mesura que puguem cal apostar per projectes
empresarials cooperatius i compromesos, i deslligar-nos paulatinament d’aquelles empreses amb escassa o
nul·la consciència social i ambiental o amb pràctiques polítiques més que qüestionables aquí o en qualsevol
racó del món.
Si bé en un primer estadi probablement no serà possible cobrir la totalitat dels serveis i necessitats mitjançant
aquesta tipologia d’empreses, si que es pot contractar progressivament els seus serveis en determinades
dependències. I un cop iniciada l’experiència i valorant el servei prestat, anar estenent la seva contractació en
d’altres dependències i serveis públics.
Al mateix temps, totes les comercialitzadores que operen al mercat espanyol son capaces, a dia d’avui, de
subministrar electricitat certificada d’origen renovable als seus clients, per la qual cosa es perfectament viable
incloure sistemàticament aquesta condició als contractes de subministrament elèctric públics.
Per tot això, es proposa que es contracti el subministrament de la electricitat amb origen renovable. Així
mateix les condicions contractuals d’aquest subministrament haurien de ser tals que permetessin que si
l’Ajuntament aplica mesures d’estalvi energètic hi hagi un estalvi econòmic significatiu.
En paral·lel a l’adquisició d’electricitat mitjançant energia renovable, els ajuntaments poden contribuir al canvi
de model energètic amb la instal·lació de tecnologies de generació d’energia renovable a les seves
dependències, que poden suposar importants estalvis energètics.
Per tot això, el grup municipal de MÉS per Vilafranca proposa al Ple de l'Ajuntament que s'aprovin el següents
acords:
1. L’Ajuntament de Vilafranca de Bonany es compromet a realitzar les gestions necessàries per
contractar progressivament en els edificis o instal·lacions municipals els subministrament d’electricitat
100% renovable, preferiblement per part d’empreses que només comercialitzin energia renovable i/o
amb un clar compromís socials. Aquestes gestions són:
2. L’Ajuntament durà a terme una auditoria energètica de les seves instal·lacions i vetllarà per un
consum eficient de la energia i per la reducció de les emissions d’efecte hivernacle als edificis i
instal·lacions municipals
3. L’Ajuntament estudiarà el potencial per aplicar incentius fiscals o altres mesures per potenciar que les
llars i empreses del municipi promoguin instal·lacions d’energia renovable pròpies.
4. L’Ajuntament de Vilafranca de Bonany estudiarà el potencial per promoure instal·lacions de generació
d’energia renovable per autoconsum als seus edificis i instal·lacions, incloent un inventari dels terrats,
cobertes i espais de titularitat municipal susceptibles d’acollir instal·lacions de generació renovable.”
El sr. Jaume Català explica que a pesar que al mes de novembre ja hi va haver acord referent a la implantació
del bono bus i mesures energètiques municipals aquesta moció és per tal que l’ajuntament es comprometi
una mica més i que se tingui en compte a l’hora de redactar nous plecs. Estaria bé que l’ajuntament dugués a
terme una auditoria energètica de les seves instal·lacions i que s’aplicassin incentius fiscals per a què els

particulars promoguin instal·lacions d’energia renovables pròpies així com que des de l’ajuntament es doni als
particulars i els hi faci arribar a les seves llars informació de les subvencions que doni la Conselleria.
El sr. Batle manifesta que l’auditoria ja la fan els del Consell de Mallorca i que aquesta ja està feta.
Passat el punt a votació, la Moció queda aprovada per unanimitat.
6.- MOCIÓ DE REBUIG A LES MESURES COERCITIVES DEL MINISTERI D’HISENDA I A FAVOR D’UN
NOU MODEL DE FINANÇAMENT (PRESENTADA PER MÉS)
El sr. Jaume Català Sansó explica la seva moció:
“Segons les dades enunciades pel Ministeri d’Hisenda el 31 de març, el dèficit públic del conjunt
d’administracions públiques per 2015 ha estat del 5,16% del Producte Interior Brut, superant l’objectiu del
4,2% compromès amb Brussel·les.
En la descomposició d’aquest dèficit, un 3,92% correspon a l’Estat (un 2,68% de l’Administració General i un
1,26% del Fons de la Seguretat Social), un 1,66% a les Comunitats Autònomes (tot i que Balears, amb un
1,51%, ha estat per davall de la mitjana) i les entitats locals presentaren un superàvit del 0,44%.
Cal recordar que és l’Estat qui, amb la seva majoria al Consell de Política Fiscal, estableix els límits de dèficit
de cada administració i on sistemàticament s’ha reservat els marges més importants, deixant límits
inassumibles per a les Comunitats Autònomes (3,5% per l’Estat, 0,7% per les Comunitats a 2015), que són
qui gestionen serveis públics bàsics com la Sanitat, l’Educació i els Serveis Socials.
A pesar d’aquesta distribució, on quedà palès que la part és important del dèficit generat depèn de l’Estat, el
Ministre Montoro ha culpabilitzat les Comunitats Autònomes del desviament, i ha anunciat mesures contra
elles, com l’exigència de plans de retallades o la retenció dels pagaments del Fons de Liquiditat Autonòmica.
Aquest fet és especialment greu a una comunitat com la nostra discriminada fiscalment. El Parlament de les
Illes Balears s’ha manifestat reiterades vegades a favor de revisar l’actual sistema de finançament de les
comunitats autònomes. A la sessió plenària del 9 de febrer de 2016 es va aprovar, entre d’altres, el següent
acord per unamitat:
«El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de les Illes Balears per seguri reivindicant
una nonva llei de finançament de les comunitats autònomes, que modifiqui l’actual finançament que,
tot i suposar una millora, s’ha demostrat injust i perjudicial pe a les Illes Balears. El nou sistema hauria
d’imlicar, entre altres millores, la descentralització dels ingressos i la relació d’ordinalitat entre la
despesa per habitant i la contribució de cada comunitat autònoma.»
En aquella mateixa proposició es constatava que segons el Sistema de Comptes Públics Territorialitzats
publicat al juliol de 2015, el Ministeri d’Hisenda reconeix que a Balears es recapten anualment 1.330 milions
d’euros més del que s’hi inverteix, a pesar de ser un càlcul realitzat amb una metodologia que purjudica les
Illes Balears.
És del tot intolerable que mentre les Illes Balears sofreixen un autèntic espoli, i aporten, només enguany, 780
milions d’euros als Fons de garantia i de suficiència, rebin amenaces per part del ministre en funcions de
retenció de pagaments del Fons de Liquiditat Autonòmica, per haver superat amb uns 220 milions d’euros el
límit de dèficit imposat per l’Estat.
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 rebutja l’adopció de qualsevol mesura coercitiva per part del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques contra la Comunitat de les Illes Balears per
l’incompliment del límit de dèficit imposat per l’Estat espanyol.
2. L’Ajuntament de Vilafranca de Bonany s’adhereix al Parlament de les Illes Balears i reitera la
necessitat d’una nova llei de finançament de les comunitats autònomes, que modifiqui l’actual

finançament que, tot i suposar una millora, s’ha demostrat injust i perjudicial per a les Illes Balears. El
nou sistema hauria d’implicar, entre altres millores, la descentralització dels ingressos i la relació
d’ordinalitat entre la despesa per habitant i la contribució de cada comunitat autònoma.”
El sr. Jaume Català explica que el que pretenen amb aquesta moció és que la càrrega del dèficit també
recaigui damunt l’Estat, que no només vagi enfocada a les Comunitats Autònomes i Corporacions Locals i
rebutjar qualsevol tipus de noves mesures i ajustos imposats per Europa. Que se tinguin en compte els
esforços realitzats pels ciutadans.
Passat el punt a votació, la Moció queda aprovada per unanimitat.
7.- MOCIÓ DE SUPORT AL DESENVOLUPAMENT, RESPECTE I VISIBILITZACIÓ DE LA DIVERSITAT
SEXUAL I DE GÈNERE, FENT PALESA L’APROVACIÓ DE LA LLEI PER A GARANTIR ELS DRETS DE
LESBIANES, GAIS, TRANS, BISEXUALS I INTERSEXUALS PER ERADICAR LA LGTBI FÒBIA
(PRESENTADA PER MÉS)
El sr. Serehïm Mateu Salord Comas explica la moció:
“Moció de suport al desenvolupament, respecte i visibilització de la diversitat sexual i de gènere, fent palesa
l’aprovació de la llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar la
LGTBI fòbia. Tal com tot i totes sabem, als darrers anys ha crescut una major consciència i un posicionament
positiu en tots aquells aspectes que tenen a veure amb el respecte i la inclusió dels drets de les persones que
tenen, com a forma de vida, tota expressió afetiva-sexual basada en la diversitat. Per tant, la societat ha vist
créixer la seva acceptació, la seva tolerància i els seu respecte. Així, s’han anat assimilant els diferents
posicionaments fruits també de les diverses normatives legals que han ajudat i han estat efectives en tot
l’Estat, fent-se palès un procés que significava una demanda social fortament vinculada amb les exigències
de la nostra ciutadania.
No obstant, en el marc del desenvolupament normatiu encara es fa precís continuar avançant. Una mostra
d’aquest progrés es manifesta en el Parlament de les Illes Balears on va ser aprovada el proppassat 17 de
maig, la LLEI PER A GARANTIR ELS DRETS DE LESBIANES, GAIS, TRANS, BISEXUALS I
INTERSEXUALS I PER ERADICAR LA LGTBI FÒBIA. Així, una de les conquestes dels moviments LGTBIQ
va ser cercar en tot moment, la visibilització de totes les formes de convivència dutes a terme des de làmbit
de les diversitats afectives-sexuals perquè esdevinguin totalment inclusives, a la vegada que pugui permetre
amb la regulació adient, al mateix temps, protectora de tots els marcs de les situacions amb les que els
col·lectius afectats per la proposta de llei, i puguin sostenir amb garanties efectives els drets i també les
diverses situacions de riscs. Es necessari mencionar que la Assamblea General de la Organització Mundial
de la Salut (OMS) va ratificar l’eliminació de l’homosexualitat com a malatia, el 17 de maig de l’any 1990. Això
va determinar una confirmació i unes garanties que han de continuar amb la lluita per la normalització, per la
visibilització de la realitat derivada de totes les perspectives d’homosexualitat, lesbianisme i per la resta
d’expressions de les diferents vivències de totes les persones que senten com a pròpies les diverses vides
afectives-sexuals tant des del seu àmbit personal com també del social. De la mateixa manera, cal vincular
els fets anteriorment esmentats amb l’origen de la celebració del Dia de l’Orgull que suposa recordar la
història dels disturbis de Stonewall (Nueva York, EEUU) de 1969. Aquesta conmemoració es troba present en
tot un seguit d’actes que cada any, els col·lectius LGTBIQ celebren de forma pública per tal d’afavorir la
tolerància i la igualtat de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals. Per tant, esdevé una data
d’expressió pública de drets, de fer present i visible un camí de normalització i respecte que, cada cop més,
eixampla el seu ventall i cercar aprofundir en el compromís social sense cap tipus de barrera. La celebració
de la festa de l’Orgull simbolitza per un costat, un acte festiu. Al mateix temps, cerca la implicació i fer present
la força de la reivindicació dels drets de tots els col·lectius esmentats. Tot així, encara manca per consolidar i
normalitzar en aquest camp. Les diverses situacions discriminatòries, de tabú o d’invisibilitat i, el que és

encara més greu, les pors que sovint es troben soterrades. A més de les agressions que encara es donen a
causa de rebuig a persones i col·lectius, entre altres aspectes, ens impulsen a la necessitat i el compromís
social i institucional per reafirmar la lluita, a efectes de que pugui assolir una íntegra tolerància, i inclussivitat,
normalització que allunyi de la nostra societat, tota manca de respecte basada en els drets i la justícia. Es
evident que s’ha avançat en drets i garanties. Es cert també, que el camí iniciat precisa encara molta més
fermesa i més compromís des de diverses altres perspectives, que ara a la CAIB, entre altres aspectes es
concreta amb la Llei per garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals per
eradicar la homofòbia, transfòbia i bifòbia, recentment aprovada.
BEN AMICS essent una associació que fa més de 20 anys que està present a la nostra comunitat, fa de la
seva presència activa una acció de lluita i de suport als col·lectius LGTBIQ instant a aquest Ajuntament a: Es
per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord; EXPRESSAR el seu
compromís de suport a la lluita de les associacions LGTBIQ en el marc de la política municipal. Una tasca
inclusiva i d’íntegre respecte als drets i les reivindicacions de les postres associacions.
MANISFESTAR el compromís de l’Ajuntament en el desenvolupament del que s’exposa a la Llei per garantir
els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals per eradicar la homofòbia, transfòbia i
bifòbia construint un camí d’inclusivitat i de normalització per poder rebutjar en el municipi: l’HOMOFÒBIA, la
TRANSFÒBIA, i la BIFÒBIA. DONAR suport, i promoure, pràctiques educatives, formatives, de sensibilització
dins les àrees de l’Ajuntament i la resta d’entitats municipals. Com a representació simbòlica, en aquesta
moció es proposa que en el temps dels dies corresponents a la celebració de l’Orgull, sigui integrada a les
balconades de l’Ajuntament la bandera que caracteritza a la comunitat LGTBIQ, expressió pública del
compromís que la corporació municipal aprova amb aquesta moció. Un compromís que genera vincles amb
les diversitats i un compromís que desperta la inclusivitat i el respecte, tenint present les situacions de
dificultats i manca de llibertats, des del passat, fent palesa una aposta ferma i transparent amb el present i
futur vers tota la comunitat.”
El sr. Serehïm Mateu Salord explica que “Al Parlament de les Illes Balears va ser aprovada la Llei per a
garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar la LGTBI fòbia. Aquest
projecte s’ha presentat a tots el ajuntaments i amb aquest se pretén que se faci visible la protecció cap a tot el
col·lectiu per tal de garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals per eradicar la
homofòbia, transfòbia i bifòbia”.
Passat el punt a votació, la Moció queda aprovada per unanimitat.
8) RESOLUCIONS, INFORMACIONS I CORRESPONDÈNCIA.
No se’n va donar compte de cap.
PRECS I PREGUNTES
El sr. Jaume Català manifesta que s’ha d’aclarir l’acceptació de l’ajuda del Consell de Mallorca.
El sr. Jaume Català demana si és una errada que al llistat de decrets de l’11/05/2016 al 06/07/2016 apareix la
llicència 31 i després passa a la 42, si només informen d’algunes o només s’informa de les llicències d’obra
major.
El sr. Balte li contesta que suposa que són les llicències d’obra major.
El sr. Jaume Català demana si la subvenció escoleta fa referència a l’escoleta 0-3 anys.
El sr. Batle li contesta que sí que és refereix a l’escoleta 0-3 anys.

El sr. Jaume Català demana si la sra. Magdalena Ferrer Bover s’ha reincorporada i de quin dia.
El sr. Batle li contesta que creu que de dia 13 de juny de 2016.
El sr. Jaume Català demana si és possible posar cedas a la cantonada av. Escola amb cantonada del carrer
que ve després del carrer Pare Serra.
El sr. Batle li contesta que ho miraran i si són cedas el que consideren que s’ha de posar.
El sr. Serehïm Mateu Salord li contesta que és anar-hi a voreu i valorar-ho.
El sr. Jaume Català demana si l’ajuntament té intenció de presentar projectes al Pla d’energia i Innovació.
El Batle li contesta que no.
El sr. Jaume Català demana si se presenta com a Ajuntament al Pla de Turisme.
El sr. Batle li contesta que se’n cuida el batle de Montuiri.
El sr. Jaume Català demana referent al Pla de lluita contra la sequera si hi ha algun problema d’aigua a
Vilafranca.
El sr. Batle li contesta que el poble de Vilafranca de moment no té problema de sequera.
El sr. Jaume Català demana en quant a cultura quines són les propostes que fan comptes dur-hi.
El sr. Balte li contesta que ho ha de demanar al tècnic de cultura.
El sr. Jaume Català li diu al sr. Batle que quan hi ha d’anar un representant de l’ajuntament a algun lloc el
batle ja que està amb dedicació exclusiva hi hauria d’anar i que haurien de ser per tot.
El sr. Serehïm Mateu Salord pren la paraula i demana en quant a la zona blava si hi ha cap mitjà per a poder
controlar el temps. Comenta que hi ha un ajuntament que tenen una targeta a on se va marcant l’hora i és un
horari rotatiu. També vol deixar constància que la policia local es va portar i es va explicar molt bé en el
control de la zona blava.
El sr. Jaume Català pren la paraula i comenta que, o es fa es control de la zona blava o no es fa, però que no
només s’ha de fer un dia aleatori.
La sr. Magdalena Sastre pren la paraula i diu que en vista que hi ha un lletrero que posa 15 minuts, doncs que
el fem cumplir o el llevam.
El sr. Josep Sansó pren la paraula i diu que si realment se fessin les coses posant com a mínim un ticket i
després el policia local passàs per controlar-ho potser s’evitarien els problemes que hi ha en el tema de la
zona blava.
El sr. Batle li contesta que el policia local primer fa una fotografia i després al cap de vint minuts torna a
passar.

El sr. Josep Sansó li contesta que llavors ja és la paraula del policia local contra la persona i és per evitar
disputes.
El sr. Josep Sansó demana si l’escola d’estiu va ser una única empresa que se va presentar o si n’hi va haver
més i si es així quantes se van presentar.
El sr. Batle li contesta que hi va haver quatre empreses que se van presentar i que la secretària la sr.
Magdalena Sastre les va valorar.
El sr. Josep Sansó demana com està el tema de l’aigua i si la mancomunitat del pla ha fet alguna cosa més.
El sr. Batle li contesta que demà hi ha el ple a la mancomunitat del pla.
El sr. Josep Sansó demana qui dur el tema del PAC
El sr. Batle li contesta que només pagam electricitat i que desprès en la tornen.
El sr. Jaume Català demana si el manteniment del PAC també
El sr. Batle li diu que no i que és l’hospital de Manacor
El sr. Serehïm Mateu Salord demana qui dur la gestió del PAC
El sr. Batle li contesta que la gestió la dur el gerent de l’hospital de Manacor
La sra. Magdalena Sastre comenta que també se pensava que era l’Ajuntament.
El sr. Ramiro Amurrio contesta que sí que és l’hospital.
El sr. Josep Rosselló pren la paraula i demana pel programa de festes.
El sr. Batle li contesta que ja està imprès.
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 Amengual Gayà

El Batle

Montserrat Rosselló Nicolau

