ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 13 DE SETEMBRE 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
13 de setembre de 2016
19:30 hores
20:10 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)
Antonio Barceló Bennasar (Partit per al Poble)
Jaume Català Sansó (Més per Vilafranca)
Magdalena Sastre Mascaró (Més per Vilafranca)
Serehïm Mateu Salord Comes (Més per Vilafranca)
Maria de Lluc Bauzà Amengual (Independents Vilafranca- Esquerra-Acord
municipal)
Josep Sansó Rosselló (Independents Vilafranca-Esquerra-Acord municipal)

Excusa la seva absència:

Ramiro Amurrió Fernández (Partit per al Poble)

Secretari interventor:

Magdalena Sastre Nicolau

Hi ha quòrum legal.
ORDRE DEL DIA:
Aprovació acta sessió anterior.
Subvenció hidrants.
Moció per emprendre accions sobre el control de vectors (presentada per IxVi-Esquerra).
Moció per fer front a la manca de manteniment del Centre de Salut de Vilafranca (presentada
per IxVi-Esquerra).
5) Moció per posar seny a la saturació turística que patim a les Illes (presentada per IxViEsquerra).
6) Resolucions, informacions i correspondència.

1)
2)
3)
4)

Precs i preguntes

1. -APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Es sotmet a la consideració dels regidors l’acta del ple de dia 12 de juliol de 2016, que és aprovada per nou vots a
favor de Montserrat Rosselló Nicolau, Francisca Bauzà Garí, Gregorio Bauzà Sastre, Jaime Català Rosselló,
Antonio Barceló Bennasar (PxP), Jaume Català Sansó, Magdalena Sastre Mascaró i Serehïm Mateu Salord
Comas (MÉS) i Josep Sansó Rosselló (IxVi-Esquerra-AM) i una abstenció de Maria de Lluc Bauzà Amengual
(IxVi-Esquerra-AM).

2.- SUBVENCIÓ HIDRANTS.
El sr. Batle explica que, com que la proposta no va ser informada per la Comissió informativa, s’ha d’aprovar la
urgència de la mateixa.
Passada a votació la urgència, la Corporació l’aprova per unanimitat i se passa a debatre la següent proposta.
“Atesa la convocatòria de subvencions feta pel Consell de Mallorca per a la instal·lació i/o adequació d’hidrants
als pobles per atendre qualsevol tipus d’emergència.
Atès que per optar a dita subvenció s’ha d’aportar un projecte d’obres i s’ha d’aprovar pel plenari el conveni tipus
remés pel Consell,
Vista que per l’enginyer sr. Esteve Mestre s’ha lliurat a l’ajuntament el projecte d’obres per a la instal·lació i/o
adequació d’hidrants
HE RESOLT proposar al Ple l’aprovació del conveni tipus de col·laboració entre el Consell de Mallorca i
l’ajuntament de Vilafranca de Bonany per a la instal·lació i/o adequació d’hidrants al terme de Vilafranca de
Bonany
Oberta la deliberació, el sr. Jaume Català (Més) manifesta que pel seu grup l’hidrant més important que s’hauria
de posar és el del Teatre, a lo que el sr. Batle contesta que foren els tècnics del Consell els que aconsellaren la
col·locació dels hidrants i suposa que, si no posaren el del Teatre, devia ser perquè no arribava bé l’aigua.
La sra. Maria de Lluc Bauzà (IxVi-Esquerra-AM) ha llegit que els hidrants han de ser d’aigua potable i considera
que s’hauria de fer lo possible per a que utilitzassin aigua terciària. Indica que se podria utilitzar la de la
depuradora de Vilafranca i, ja que el Govern ha invertit mils d’euros en fer la xarxa per una comunitat de reguiu,
que li pareix molt bé, no està en contra, creu que podria invertir també en fer una xarxa d’aigua terciària pel poble
de Vilafranca. A més, i ja que el Govern no fa res perquè l’aigua del Pla sigui potable, no cerca solucions, al
manco que inverteixi en fer-la potable.
El sr. Josep Sansó (IxVi-Esquerra-AM) se pregunta si no ens donaran la subvenció, vista que l’aigua de Vilafranca
no és potable.
Finalment, la Corporació per unanimitat adopta els següents acords:
“1.- Aprovar el conveni tipus de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’ajuntament de Vilafranca de Bonany
per a la instal·lació i/o adequació d’hidrants al terme de Vilafranca de Bonany.
2.- Facultar al sr. Batle Montserrat Rosselló Nicolau per firmar el conveni esmentat, així com la documentació
necessària per poder dur a terme el projecte
3.- Remetre certificació del present acord al Consell de Mallorca als efectes oportuns”
3.- MOCIÓ PER EMPRENDRE ACCIONS SOBRE EL CONTROL DE VECTORS (PRESENTADA PER IXVIESQUERRA).
La sra. Maria de Lluc Bauzà llegeix la següent Moció:
“Atès que alguns veïns de Vilafranca ens han informat de la proliferació de rates

Atès que al nucli urbà del nostre municipi existeixen solars que no estàn tancats i no estan en les condicions
de salubritat adequades
Atès que s’han visualitzat rates a la xarxa de clavegueres de les places Tomeu Penya i de l’Ajuntament,
Atès que el control de vectors és una competència municipal de la regidoria de sanitat
El nostre grup municipal demana a l’Ajuntament:
1.- La realització d’un mapa de risc de roedors per tal de tenir tipificats els llocs on s’han de dur a terme les
intervencions de control de plagues.
2.- La presentació a plenari de la planificació del control de la desratització.
3.- La presentació a plenari de les accions duites a terme per a tal finalitat.”
Segueix la sra. Bauzà dient que hi ha ajuntaments que contracten una empresa per fer l’estudi i el control dels
vectors i proposa que se faci un ban demanant a la gent que tanquin els solars i desratitzin allà on tenen
animals.
El sr. Jaume Català (Més) manifesta que el seu grup està d’acord amb la proposta.
Finalment, s’aprova per unanimitat la Moció presentada.
4.- MOCIÓ PER FER FRONT A LA MANCA DE MANTENIMENT DEL CENTRE DE SALUT DE
VILAFRANCA (PRESENTADA PER IXVI-ESQUERRA).
La sra. Maria de Lluc Bauzà llegeix i explica la següent Moció:
“Hem observat i constatat que al centre de salut de Vilafranca, hi ha diversos aspectes estructurals que
necessiten d’una reforma urgent. Per aquest moment el nostre grup municipal presenta aquets moció, per tal
d’instar a la Conselleria de Salut sobre la necessitat de dur a termes les següents millores:
1.- Arreglar les humitats al sòtil de la sala d’espera de l’àrea del programa de la dona (comare). S’adjunten
fotografies
2.- Adequar el manteniment a les necessitats del centre,
Durant la deliberació, el sr. Jaume Català (Més) diu que estan d’acord amb la moció presentada i demana si
seria possible recuperar els convenis de manteniment que hi havia antigament amb els quals l’ajuntament feia
el manteniment i després presentava el justificants, a lo que el sr. Batle li contesta que si el Govern paga a 30
dies com l’Ajuntament se poden fer, però que no ho creu perquè encara no han pagat l’obra del camí del
cementeri.
Passada la Moció a votació, la Corporació l’aprova per unanimitat.
5.- MOCIÓ PER POSAR SENY A LA SATURACIÓ TURÍSTICA QUE PATIM A LES ILLES (PRESENTADA
PER IXVI-ESQUERRA)
La sra. Maria de Lluc Bauzà llegeix i explica la següent Moció:
“Davant la cada cop més insostenible situació que pateixen les illes com a conseqüència de l’activitat
econòmica relacionada amb el turisme massiu que s’ha desenvolupat sense cap tipus de planificació i que,
enguany, ha arribat a un límit que afecta seriosament la qualitat de vida dels habitants de les Illes, a més de
posar en perill els nostres recursos mediambientals, IxVi-Esquerra republicana proposa a la Conselleria de
Turisme i al Govern de les Illes Balears l’adopció immediata de 10 mesures:

1.- Reducció del número de places hoteleres: s’han de tancar dues places existents per crear-ne una de nova,
valorant responsabilitat amb el medi ambient
2.- Exigir a la planta hotelera actual la modernització i la sostenibilitat pel que fa a: subministrament energètic,
consum d’aigua, generació de residus, impactes visuals, etc.
3.- Establir una moratòria de noves residències vacacionals en sòl rústic.
4.- Fomentar l’abastiment de matèries primeres locals al sector hoteler i de la restauració i la transmissió dels
valors culinaris, culturals i històrics de la nostra terra.
5.- Definir el concepte de Zona mediambientalment sensible per a aquelles àrees de determinats municipis on
s’haurà de limitar l’obertura de nous hotels per lluitar contra la carestia d’habitatge i la desnaturalització del
barri.
6.- Establir un màxim de cotxes de lloguer en circulació a les Illes i determinar quotes de cotxes de lloguer que
hauran d’adquirir les empreses comercialitzadores. Fomentar el lloguer cotxes elèctrics.
7.- Limitar el número d’amarraments i potenciar els fondejos amb boies, per tal de protegir la posidònia.
Garantir que el turisme de creuers també estigui afectar per l’Impost de turisme sostenible.
8.- Limitar l’obertura de souvenirs i snacks a les Zones mediambientalment sostenibles dels municipis turístics
de les Illes
9.- Vigilar el compliment de la normativa laboral i fiscal per part dels agents turístics, per millorar la qualitat de
vida dels treballadors i augmentar esl recursos disponibles per invertir en compensar els efectes sobre el medi
ambient,
10.- Destinar els doblers de l’impost turístic a finalitats ambientals.”
Després d’una breu deliberació, la Corporació aprova per unanimitat la Moció presentada
6) RESOLUCIONS, INFORMACIONS I CORRESPONDÈNCIA.
La secretària va donar compte de les resolucions adoptades per la Batlia des del dia 11 de maig al 8 de
setembre de 2016.
La Corporació en queda assabentada.
PRECS I PREGUNTES
El sr. Jaume Català (Més) demana que se retiri la pista de skate del parc de ca ses monges. Manifesta que
estan a favor de que se facin aquestes instal·lacions però consideren que aquest parc no és un lloc adient
més que res pels actes vandàlics que s’hi ha fet.
La sra. Magdalena Sastre considera millor posar-la al camp de futbol.
El sr. Balte contesta que les pistes s’han de posar damunt terreny pla i en el camp de futbol no n’hi ha.
El sr. Jaume Català (Més) diu que encara no s’ha posat la placa del parc Pere Fons i demana si hi ha intenció
de canviar el nom. Manifesta també que creu que s’està incumplint el conveni amb les monges de la Caritat.
El sr. Batle li contesta que és provisional.
El sr. Jaume Català (Més) diu que s’ha donat compte del decret de reincorporació de la sra. Magdalena Ferrer
i demana perquè ha canviat de lloc i que passa amb la persona que la substitueix.
El sr. Batle li contesta que se va parlar amb ella i li va interessar més estar a la biblioteca i així pot estar
oberta el dematí, ja que en Tomeu només hi ha l’horabaixa.
La Secretaria actal. contesta que la convocatòria era per fer una borsa per cubrir un lloc d’administratiu i que
se va aprofitar l’ocasió per substituir a na Magdalena Ferrer, però realment la persona que se va contractar la
substitueix a ella mateixa mentre ocupi el lloc de secretaria i que el dia que un funcionari d’habilitació nacional
ocupi el lloc, la persona contractada haurà d’abandonar el lloc de feina.

Demana també el sr. Català (Més) els criteris que s’han seguit per repartir els tiquets de la fira, a lo que el sr.
Batle li contesta que son tiquets per pagar els berenars i que les reparteixen els empleats de l’ajuntament
encarregats del funcionament de la fira i se solen donar a les persones que son als llocs.
La sra. Francisca Bauzà explica que poden anar a berenar a qualsevol dels bars que hi ha al poble i, a més, a
les persones que estan als expositors dels brodats se’ls fa un detall apart.
El sr. Català (Més) demana quantes entrades se va quedar l’Ajuntament i que varen costar les festes, a lo que
el sr. Batle li contesta que no se’n va quedar cap, que sàpiga, i que encara estan fent comptes del cost.
El sr. Català (Més) manifesta que se va fer la presentació de l’ampliació de la Comunitat de Regants i que el
Batle no hi va assistir, a lo que contesta el sr. Batle que va considerar que havia fet la feina que li tocava i que
no és home de foto.
La sra. Maria de Lluc Bauzà manifesta que la Conselleria no ha convocat als grups de l’oposició municipal i
considera que ho hauria de fer ja que també representen una part del poble.
El sr. Català (Més) considera que s’hauria de posar un “Stop” o “Ceda el paso” a l’avinguda de les Escoles, a
lo que el sr. Batle contesta que se mirarà.
Demana també el sr. Català (Més) si se podria millora el paviment de la sala de psico de l’escola infantil de 3
a 6 anys i avisa que hi ha una colonia de moixos a la zona d’es Cremat, a lo que el sr. Batle contesta que se
mirarà de resoldre.
Demana el sr. Català (Més) com està lo de la regulació dels aparcaments de la carretera, si seria convenient
posar un rellotge, a lo que el sr. Batle contesta que no veu sentit a posar un rellotge, que els policies poden
fer la feina de comprovar si fa més o menys temps que estan aparcats.
El sr. Salord pensa que el rellotge és per facilitar la feina dels policies: ells veuen quina hora hi ha posada i
fan la foto al rellotge enlloc del cotxe.
La sra. Maria de Lluc Bauzà demana qui decideix on s’han de posar els firaires per les festes, ja que els veïns
de la plaça no poden treure ni el cotxe ni el fems durant les festes, a veure si les podien posar al Parc,
contestant el sr. Batle que solen ser la policia i na Cati Riera i que els firaires no volen anar al Parc.
Finalment, el sr. Català (Més) demana com estan els temes de l’aigua potable, la subvenció del camp de
gespa, el canvi de bandera i les NNSS, a lo que el sr. Batle contesta que tot està en marxa però que encara
no se tenen noticies concretes de cap, si bé s’estan cercant pous dins el terme de Vilafranca que puguin tenir
l’aigua potable.
I no havent més assumptes que tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió de la qual, com a secretària interventora,
estenc la present acta.
La secretaria interventora actal

Magdalena Sastre Nicolau

El batle

Montserrat Rosselló Nicolau

