ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 13 DE MAIG DE 2014.
Lloc de la sessió:
Caràcter de la sessió:
Data:
Hora de començament:
Hora d’acabament:
Presents:

Sala d’Actes de la Casa Consistorial
Ordinària
13 de maig de 2014
20:00 hores
20:30 hores
Montserrat Rosselló Nicolau (President, Partit Popular)
Catalina Galmés Rosselló (Partit Popular)
Gregorio Bauzà Sastre (Partit Popular)
Francisca Bauzà Garí (Partit Popular)
Jaime Català Rosselló (Partit Popular)
Sebastià Mesquida Bauzà (Lliga Regionalista)
Catalina Maria Bover Nicolau (Coalició + Vilafranca)
Josep Sansó Rosselló (Coalició + Vilafranca)
Magdalena Sastre Mascaró (Coalició + Vilafranca)
Jaume Jaume Roig (Coalició + Vilafranca)
Anna Sastre Bauzà (Coalició + Vilafranca)

Secretari interventor:

Magdalena Sastre Nicolau

Hi ha quòrum legal.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Aprovació memòria projecte Associació Policia local.
3. Aprovació Pla integral turisme de Vilafranca de Bonany.
4. Proposta contra la modificació de la llei orgànica del poder judicial que elimina els partits judicials
existents a les Illes (assumpte incorporat per urgència).
5. Resolucions, informacions i correspondència.
6. Precs i preguntes.
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es sotmeten a la consideració dels regidors les actes dels plens de dia 18 de febrer, 13 i 20 de març i 28 d’abril de
2014.
La sra. Catalina Bover manifesta que votaran a favor de la darrera acta ja que transmet exactament el sorteig
realitzat, però en contra de les altres pel mateix motiu de sempre: és necessari que se registrin els plenaris
perquè quedi detallat exactament lo que se diu a les sessions.
Seguidament, les actes de dia 18 de febrer, i 13 i 20 de març són aprovades per 6 vots a favor de Montserrat
Rosselló, Catalina Galmés, Francisca Bauzà, Gregorio Bauzà, Jaime Català (Partit Popular) i Sebastià
Mesquida (Lliga Regionalista) i 5 en contra de Catalina Bover, Josep Sansó, Magdalena Sastre, Jaume
Jaume i Anna Sastre (Coalició Més Vilafranca) i l’acta de dia 28 d’abril s’aprova per unanimitat
Abans de continuar amb l’ordre del dia, la sra Catalina Bover vol donar el condol, en nom seu i del partit que
representa, per la mort de la sra. Isabel Carrasco, tant al Partit Popular com a la classe política en general, perquè
això són coses que no haurien de passar, que mai s’hauria d’arribar a l’extrem de matar a una persona.

2. APROVACIÓ MEMORIA DEL PROJECTE D’ASSOCIACIÓ DE POLICIA LOCAL
El sr. Batle llegeix la següent proposta:
“Vista la memòria explicativa del projecte d’associació de municipis per la prestació del servei de policia local
dels ajuntaments de Montuïri, Porreres i Vilafranca de Bonany, i trobant que el mateix és beneficiós pels
interessos d’aquest ajuntament i dels habitants de Vilafranca de Bonany,
Per tot això, aquesta Batlia, amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de dia 5 de maig de 20134
proposa al Ple l’aprovació de la memòria explicativa del projecte d’associació de policia local.
La sra. Catalina Bover veu bé aquesta coordinació de policia local i també que suposi un increment dels
efectius de Vilafranca; per això, el vot del seu partit serà favorable.
Passat l’assumpte a votació, la Corporació per unanimitat acorda:
“1.- Aprovar la memòria explicativa del projecte d’associació de municipis per la prestació del servei de policia
local dels ajuntaments de Montuïri, Porreres i Vilafranca de Bonany en els mateixos termes en que ha estat
presentat.
2.- Facultar al sr. Batle D. Montserrat Rosselló Nicolau per la signatura de quants documents siguin
necessaris per l’execució del present acord.
3.- Notificar el present acord als ajuntaments de Montuïri i Porreres”
3. APROVACIÓ PLA INTEGRAL DE TURISME DE VILAFRANCA DE BONANY
El sr. Batle llegeix la següent proposta:
Des de l’Agència de Turisme de les Illes Balears s’estan duent a terme convocatòries de subvencions i altres
activitats per a la promoció interior i exterior de l’oferta turística, la recerca i la millora dels productes turístics,
de la tecnologia i de l’entorn turístic, en el marc de la política turística de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Per això i per poder accedir a les mateixes, aquesta Batlia, amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa de dia 5 de maig de 20134 proposa al Ple l’aprovació del pla integral de turisme de Vilafranca de
Bonany
La sra. Catalina Bover diu que la portada se podria canviar ja que és la mateixa que hi ha als cartells de
l’entrada del poble. No és que no li agradi ja que és molt representativa del nostre poble, però troba que seria
millor posar com a portada la del cartell que se va consensuar amb l’Associació d’empresaris del poble. Per lo
que sap, es va fer una reunió d’aquesta associació i varen decidir el cartell on hi havia representades més
empreses de Vilafranca.
Continua demanant si aquest pla suposarà cap cost per l’Ajuntament, ja que segons la llei d’en Montoro de
desembre de 2013, cap ajuntament pot assumir competències que no són seves i, en aquests moments, les
competències de turisme les té el Consell i la promoció de turisme correspon a IBATUR.

El sr. Batle li contesta que creu que només es tracta d’aprovar aquest pla per poder accedir a subvencions,
però que por lo que té entès, ningú té molt clar lo d’aplicar la llei d’en Montoro. Pareix que si ho pots dur, te
deixaran ses competències.
La sra. Catalina Bover veu molt positiu tot lo que sigui promocionar al poble i suposa que s’ha tengut en
compte que Vilafranca està integrada en la promoció feta per la Mancomunitat del Pla per promocionar els
pobles. Demana també de que es tracta el “Projecte Escaparate”, a lo que el Batle li contesta que li podrà
explicar millor l’ADL de l’ajuntament que és la que ha preparat el Pla.
Finalment, diu la sra. Catalina Bover que el seu partit veu bé la proposta, encara que s’abstendran a la
votació,
Passat el punt a votació, la Corporació per 6 vots a favor de Montserrat Rosselló, Catalina Galmés, Francisca
Bauzà, Gregorio Bauzà, Jaime Català (Partit Popular) i Sebastià Mesquida (Lliga Regionalista) i 5 abstencions
de Catalina Bover, Josep Sansó, Magdalena Sastre, Jaume Jaume i Anna Sastre (Coalició Més Vilafranca)
acorda:
“Primer.- Aprovar el Pla Integral de Turisme de Vilafranca de Bonany.
Segon.- Remetre el present acord i còpia del Pla aprovat a l’ATB als efectes oportuns”.
4.
PROPOSTA CONTRA LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI ORGÀNICA DEL PODER JUDICIAL QUE
ELIMINA ELS PARTITS JUDICIALS EXISTENTS A LES ILLES (ASSUMPTE INCORPORAT PER
URGÈNCIA).
La sra. Catalina Bover explica la següent proposta:
“La modificació de la llei orgànica del poder judicial vol eliminar els partits judicials existents i els concentra en un
únic tribunal provincial a Palma, això provoca que Manacor i també Inca es quedin sense els jutjats existents.
Si fa dos anys s’ampliaren, entenen que era per una major necessitat i per poder atendre millors els ciutadans de
cada partits judicial, a Manacor hi ha programada una nova seu dels jutjats per unificar-los i poder donar una
millor atenció i servei.
Quins motius ens duen a aquesta modificació? Els perjudicis que provocarà als ciutadans poden esser molt
grans, allunyaran el dret a la justicia per les persones (ja està passant amb les tasses judicials), i ara
s’incrementarà, no només al municipi de Manacor, sinó a tot el seu nucli d’influència del partit judicial, des de Ses
Salines a Cala Rajada.
Tot el teixit d’advocats, procuradors i ciutadans que necessiten atenció judicial haurà de fer uns desplaçaments
molts superiors als que fan ara, amb l’increment d’hores perdudes i consums en desplaçaments, i s’allargaran en
temps els processos judicials.
El partit judicial, és hores d’ara, l’única senya identitari real de la capitalitat de Manacor, perdre aquest partit
significaria reduir els serveis que toca donar l’estat i tota l’administració i es centralitzaria encara més els serveis
bàsics de tot ciutadà
Per tot això, demana al Ple de l’ajuntament de Vilafranca de Bonany que adopti els següents acords:

Primer.- l’ajuntament de Vilafranca de Bonany manifesta el seu rebuig a la modificació de la llei que elimina els
partits judicials existents.
Segon.- l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany proposarà als altres pobles afectats fer un front comú per aturar
aquesta modificació i farà arribar una queixa formal al Govern de l’Estat.
Tercer.- L’ajuntament de Vilafranca de Bonany insta als representants de la Comunitat autònoma de les Illes
Balears al Govern de l’Estat, diputats i senadors, a defensar als ciutadans de les Illes i que demanin al Ministeri de
Justícia la retirada d’aquesta modificació.”
Votada la urgència de la moció, és aprovada per unanimitat.
Seguidament, la Corporació per unanimitat aprova la moció presentada.
5. RESOLUCIONS, INFORMACIONS I CORRESPONDÈNCIA.
La secretaria interventora dóna compte el Ple dels decrets 18 a 80/2014 compresos entre les dates 18 de
febrer i 13 de maig de 2014.
6. PRECS I PREGUNTES.
La sra. Catalina Bover manifesta que el sr. Joan Gallardo va fer una campanya per comprar material esportiu pel
poble i demana com està l’assumpte.
El sr. Batle li contesta que el material és al magatzem municipal, unes canastres de basquet i unes porteries, però
encara estam pensant on posar-les ja que ell les va donar per posar al parc i creu que és molt delicat perquè hi
aniran al·lots grans a jugar i se crearà un problema pels petits que ara hi van. A més, primer s’ha de sabre si són
segures i si estan homologades, no fos cas que llavors tenguessim accidents com els que s’han donat a altres
llocs. Diu que havien pensat amb el sr. Mesquida de posar-les a s’escola, però així ja no cumpliríem amb el desig
d’en Joan de que estassin a un lloc accessible per tothom.
La sra. Catalina Bover proposa xerrar amb en Joan Gallardo i explicar-li el problema perquè considera que és
bàsica la seguretat dels nins, abans que tot lo altre, i li pareix bé s’idea de posar-les a s’escola.
El sr. Josep Sansó proposa que se podrien posar a sa plaça des porcs, un lloc on hi juguen nins i on no hi ha res
instal·lat, encara que creu que s’haurien de posar uns tubs per evitar que els al·lots surtissin cada dos per tres a la
carrera.
La sra. Magdalena Sastre troba molt delicat lo de sa plaça des porcs perquè sempre que hi ha passat surten
al.lots darrera una pilota.
La sra. Bover repeteix la seva proposta de xerrar primer amb en Joan Gallardo i mirar de posar-les a l’escola.
Demana també la sra. Catalina Bover sobre una noticia que va surtir per premsa que no importaria posar borses
degradables per l’orgànica perquè segons Tirme no s’acaben de destruir i tanmateix els han de triar.
El sr. Batle li contesta que cosa hi ha, però que no creu que sigui per les borses sinò per altres motius.
La sra. Catalina Bover contesta que creu que és per haver firmat l’ampliació de la incineradora i que ara no hi
ha fems per cremar, però diu a veure si se pot demanar perquè les borses biodegradables són molt cares i si
no fa falta posar-les, representaria un estalvi per les famílies.

Finalment, manifesta la sra. Catalina Bover que ha llegit que en Juan Magan torna a venir a fer una festa al
camp de gespa del poliesportiu i demana que tots els guanys que pugui tenir l’ajuntament amb aquesta festa
s’invertesquin després amb millores al Poliesportiu.
Continua dient que, personalment, com a mare i ciutadana, està en contra d’aquest tipus de festa perquè
considera que ja relacionen Mallorca suficientment amb les festes de beure i tot lo que vé després.
El sr. Batle li contesta que encara no s’ha reunit amb l’empresa per sabre com anirà la cosa.
I no havent més assumptes que tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió de la qual, com a secretari interventor,
estenc la present acta.
La secretaria interventora actal

Magdalena Sastre Nicolau

El batle

Montserrat Rosselló Nicolau

