ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 8 DE MARÇ 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
8 de març de 2016
19:30 hores
20:45 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)
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 assistència:

Magdalena Sastre Mascaró (Més per Vilafranca)

Secretari interventor:

Magdalena Sastre Nicolau

Hi ha quòrum legal.
ORDRE DEL DIA:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Aprovació acta sessió anterior
Nomenament representant ajuntament al Consell Escolar.
Aprovació inicial Ordenança Venda ambulant.
Aprovació inicial Modificació ordenança ocupació via pública
Aprovació inicial Modificació ordenança taules i cadires
Aprovació inicial Modificació ordenança preus públics i ús instal·lacions gestionades per l’empresa
municipal “Fita 2020, slu”
Aprovació inicial Pressupost exercici 2016
Moció per a la implantació d’un “Bono Llum” com a mesura municipal contra la pobresa energètica
(presentada pel grup Més)
Moció per a la integració de l’EMT de Palma al sistema tarifari integrat i l’eliminació de les tarifes de
no residents(presentada pel grup Més)
Moció relativa a la declaració de Municipi oposat a les prospeccions d’hidrocarburs a les Illes Balears
(presentada pel grup Més i IxVi-Esquerra)
Moció sobre l’aigua de consum (presentada pel grup IxVi-Esquerra)
Moció sobre la possible supressió del Batxillerat nocturn presencial de l’IES Mossèn Alcover
(presentada pel grup IxVi-Esquerra)
Moció sobre la reivindicació del dia 8 de març com a dia internacional dels drets de la dona
(presentada pel grup IxVi-Esquerra)
Moció sobre la demanda d’un psicòleg a la Conselleria de Serveis socials i Cooperació per tal de
prestar atenció a les persones que estan en risc d’urgència social.
Resolucions, informacions i correspondència.

Precs i preguntes

1. -APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Es sotmet a la consideració dels regidors l’acta del ple de dia 23 de desembre de 2015, que queda aprovada per
unanimitat.
2.- NOMENAMENT REPRESENTANT AJUNTAMENT AL CONSELL ESCOLAR.
El sr. Batle explica la següent proposta:
“Atesa la renúncia presentada per la sra. Catalina Galmes Rosselló i d’acord amb l’article 38.c) del ROF,
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, aquesta Batlia amb el dictamen favorable de la
Comissió informativa de dia 2 de març, proposa al Ple el nomenament dels representants de l’ajuntament
davant el Consell Escolar.
Passat el punt a votació, la Corporació per unanimitat ACORDA:
Primer.- Nomenar com a representants de l’ajuntament davant el Consell Escolar del Col·legi Públic “Es
Cremat” als següents membres de la Corporació.
Titular: Montserrat Rosselló Nicolau.
Suplent: Francisca Bauzà Garí
Segon.- Comunicar el present acord al CP “Es Cremat””
3.- ORDENANÇA VENDA AMBULANT.
El sr. Batle explica la següent proposta:
“Atesa la vigent Ordenança municipal de mercats exteriors de l’ajuntament de Vilafranca de Bonany i atesa la
necessitat d’adequar-la a la Llei de Comerç de les Illes Balears
Vist l’informes jurídic emès al respecte per la Secretaria Intervenció d’aquest Ajuntament posant de manifest
en l’informe jurídic que, més que una adequació a l’ordenament vigent cal aprovar una nova ordenança
Per això, amb el dictamen favorable de la Comissió informativa de dia 2 de març, aquesta Batlia proposa al
Ple l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de la venda ambulant.
Passat el punt a votació, la Corporació per unanimitat ACORDA:
“1. Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la venda ambulant al terme de Vilafranca de Bonany
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.”
4.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA
El sr. Batle explica la següent proposta:
“Atesa la necessitat d’adaptació de la normativa municipal al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals i a la llei 11/2014, de 15 d’octubre, de Comerç de les Illes Balears.

Atès que també s’ha de regular la venda ambulant a través d’ordenança municipal i que està relacionada amb
la que regula la taxa per l’ocupació de domini públic,
Vistos l’informe tècnic econòmic i l’informe favorable emesos al respecte per la secretaria interventora actal.
de la Corporació, aquesta Batlia, amb el dictamen favorable de la Comissió informativa de dia 2 de març,
proposa al Ple l’aprovació inicial de la modificació de l’esmentada ordenança fiscal.
Passat el punt a votació, la Corporació per unanimitat ACORDA:
“1. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a ocupació de via
pública per llocs de venda, tómboles, aparells automàtics, cotxets, espectacles i semblants
2. 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.”
5.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA TAULES I CADIRES
El sr. Batle explica la següent proposta:
“Atesa la necessitat d’adaptació de la normativa municipal al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
Atesa la situació econòmica que travessava la ciutadania en general i aquests establiments en particular i que
el cobrament de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic els suposava un càrrec més, se va aprovar una
moratòria en el cobrament de la taxa pel termini de dos anys.
Atès que ja ha acabat el termini de la moratòria i vista la situació actual dels bars i cafeteries del poble, es va
necessari modificar la taxa aprovada.
Atesos l’informe tècnic econòmic i l’informe favorable emesos al respecte per la secretaria interventora actal.
de la Corporació, aquesta Batlia amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de dia 2 de març,
proposa al Ple l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança de la taxa de taules i cadires.
Oberta la deliberació, el sr. Batle explica que fins ara hi havia estipulat un preu de 18 €/m2/any, que desprès
hi va haver una moratoria i ara se proposa una taxa de 10 €/m2/any, amb estructura i 6 €/m2/any sense.
El sr. Jaume Català (Més) manifesta que al seu grup li agradaria que tots pagassin igual, però que votaran a
favor de la proposta.
Passat el punt a votació, la Corporació per 8 vots a favor de Montserrat Rosselló, Francisca Bauzà, Gregorio
Bauzà, Jaime Català, Ramiro Amurrió i Antonio Barceló (PxP), Jaume Catalá i Serehïm Mateu Salord (MÉS) i
dues abstencions de Maria de Lluc Bauzà i Josep Sansó (IxVi-Esquerra-AM) ACORDA:
“1. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de
terrenys d’ús públic amb taules, cadires i elements anàlegs amb finalitat lucrativa.
2. 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.”

6.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA PREUS PÚBLICS
L’EMPRESA MUNICIPAL “FITA 2020, SLU”

I ÚS INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER

El sr. Batle explica la següent proposta:
“Atesa la vigent Ordenança fiscal reguladora de l’ús i dels preus públics de les instal·lacions gestionades per
l’empresa municipal “Fita 2020, slu”.
Atesa la necessitat d’establir una nova regulació municipal del recurs econòmic a obtenir per aquestes
instal·lacions, adequant els preus d’utilització de les mateixes
Vistos l’estudi tècnic- econòmic i l’informe jurídic emesos al respecte per la Secretària interventora, aquesta
Batlia amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de dia 2 de març, proposa al Ple aprovar
inicialment la modificació de l’ordenança de les instal·lacions gestionades per Fita 2020 s.l.u
Oberta la deliberació, el sr. Batle explica que se canvien quasi tots els preus de quasi tots els locals que
gestiona l’empresa i que estaran exempts els centres educatius, les accions solidàries, les associacions o clubs
esportius sense ànim de lucre, però que tots els demés interessats en emprar els locals hauran de pagar.

El sr. Jaume Català (Més) manifesta que el seu grup votarà en contra per lo de pagar els 50 euros mensuals
per emprar els espais per fer activitats lucratives, perquè no se regula la manera com s’ha de fer la sol·licitud
ni acreditar davant l’ajuntament l’ús dels espais. Creu que es discriminatori per aquells clubs o associacions a
les que se demana documentació per acreditar que hi estan constituïts i que l’ordenança hauria de regular la
manera en que s’ha de demanar l’espai i exigir els papers corresponents.
La sra. Maria de Lluc Bauzà demana que, com a mínim, se’ls hauria d’exigir una assegurança pels que
assisteixen a les activitats, per si de cas se feien mal.
El sr. Batle manifesta que creia que lo que se demana als clubs i associacions també valdria pels particulars,
que només s’ha posat lo del pagament mensual perquè darrerament hi ha molta gent que demana per fer
activitats a espais de l’ajuntament i que demanarà a l’advocat de quina manera es pot regular a l’ordenança i,
si calgués, se tornaria a modificar.
Passat el punt a votació, la Corporació per 6 vots a favor de Montserrat Rosselló, Francisca Bauzà, Gregorio
Bauzà, Jaime Català, Ramiro Amurrió i Antonio Barceló (PxP), dos en contra de Jaume Catalá i Serehïm
Mateu Salord (MÉS) i dues abstencions de Maria de Lluc Bauzà i Josep Sansó (IxVi-Esquerra-AM) ACORDA:
“1. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança de l’ús i dels preus públics de les instal·lacions
gestionades per l’empresa municipal “Fita 2020, slu”
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.”
7.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST EXERCICI 2016
El sr. Batle explica la següent proposta:
“Vist l’article 5 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, el qual disposa que les entitats locals elaboraran i
aprovaran anualment un pressupost general.

Vist el projecte de Pressupost de l’exercici 2016, que inclou el Pressupost de l’Ajuntament, el Pressupost de
l’empresa municipal “Fita 2020, s.l.u.” i el Pressupost consolidat, tot acompanyat de la documentació annexa i
complementària a la qual fa referència l’article 168 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Per tot això, i d’acord amb l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquesta Batlia, amb el
dictamen favorable de la Comissió Informativa de dia 2 de març, proposa al Ple l’aprovació del pressupost de
2016.
El sr. Jaume Català (Més) diu que no tenen argument per votar a favor de la proposta ja que se mantenen els
mateixos ingressos quan se va aprovar una rebaixa de l’IBI, no tenen la informació de la liquidació de 2015 ni
la memòria explicativa del pressupost de 2016, per lo que demanaria que el punt fos retirat de l’ordre del dia,
ja que els agradaria tenir tota la informació abans de votar.
La sra. Maria de Lluc Bauzà diu que el seu grup s’abstendrà en la votació ja que el ferien més social i que els
hi agradaria saber, per exemple, a que van destinats els 45 mil euros de neteja viària o les despeses
jurídiques.... a lo que el sr. Batle li contesta que en la neteja viària hi entra el manteniment del material de la
brigada, a més del sou dels treballadors que la realitzen i a les despeses jurídiques hi ha els honoraris de
l’advocat i de la gestoria.
El sr. Batle manifesta que la memòria està dins l’expedient del Pressupost i que la rebaixa de l’IBI realment
suposa una baixada de 18 mil euros ja que el valor cadastral puja un 10% cada any.
El sr. Català Sansó li respon que lo que demanen és que aquesta informació estigui a les seves mans per
poder estudiar millor la proposta.
Finalment, passat el punt a votació, , la Corporació per 6 vots a favor de Montserrat Rosselló, Francisca
Bauzà, Gregorio Bauzà, Jaime Català, Ramiro Amurrió i Antonio Barceló (PxP), dos en contra de Jaume
Catalá i Serehïm Mateu Salord (MÉS) i dues abstencions de Maria de Lluc Bauzà i Josep Sansó (IxViEsquerra-AM) ACORDA:
“1. Aprovar inicialment el Pressupost de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany de l’exercici 2016, comprensiu
del pressupost del propi Ajuntament, de l’empresa municipal “Fita 2020, s.l.u.” i el corresponent pressupost
Consolidat, així com la Plantilla de Personal annexa.
2. Aprovar l’increment de les despeses de personal i la consignació dels crèdits necessaris per fer front al
pagament de la resta de la paga extraordinària de 2012, segons estableix la Llei de pressuposts generals de
l’Estat per a 2016
3. Publicar el present anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i sotmetre l’expedient a exposició pública
durant un període de quinze dies per tal que els interessats puguin examinar-lo i presentar les reclamacions
que considerin pertinents davant el Ple. Si en el mencionat termini no es presenten reclamacions, el
Pressupost es considerarà definitivament aprovat”.
8.- MOCIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN “BONO LLUM” COM A MESURA MUNICIPAL CONTRA LA
POBRESA ENERGÈTICA (presentada pel grup Més)
El sr. Jaume Català explica la següent Moció:

“L'Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat), a partir de les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, ha
ressaltat que a les Illes el 6,6% de les llars no es poden permetre mantenir la casa a una temperatura
adequada a l'hivern. Aquest percentatge s'eleva fins al 9% en els casos de famílies amb fills dependents. A
més, l'Ibestat indica que el 18,1% té problemes per atendre les despeses domèstiques, com la factura
energètica, percentatge que en el cas de famílies amb fills arriba fins al 23,2%.
La Fundació FOESSA (Foment d'Estudis Socials i Sociologia Aplicada) eleva, en el seu VII Informe sobre
l'exclusió social, al 19,9% el percentatge de llars de les Balears que no poden mantenir-se a una temperatura
adequada. Entre la població en situació o risc d'exclusió social, una de cada tres famílies se'n veu afectada. A
més, indica que el 31% de famílies han tingut problemes per pagar factures domèstiques.
El Govern de les Illes Balears ha constituït una mesa contra la pobresa energètica i ha creat un fons
autonòmic per al rescat energètic, que, per a aquest 2016, estarà dotat amb 200.000 euros. L'objectiu
d'aquest fons és destinar ajudes a les persones o famílies en situació o risc de no poder pagar les factures de
llum i gas.
Que l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany té la missió de gestionar serveis socials de qualitat per a les
persones en el marc de la garantia pública, treballar pel benestar integral de les persones i vetllar pel seu
desenvolupament, autonomia i integració social; atenent entre d’altres, especialment les necessitats de les
persones grans i les persones depenents.
Que l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany té la possibilitat de subscriure convenis amb les empreses
comercialitzadores d’energia elèctrica que tinguin com objectiu agilitzar i facilitar la forma de pagament
d’aquests ajuts municipals als usuaris de serveis socials per deutes generats amb motiu del subministrament
d’electricitat. Aquests convenis haurien de tenir quatre eixos bàsics:
•
•
•

•

Facilitar la forma de pagament dels ajuts municipals que s’adoptin per part de l’Ajuntament per evitar
el tall de subministrament sense l’aplicació de cap interès de demora, comissió o similar.
Deixar en suspens el tall de subministrament d’electricitat a partir del moment en que rep la
comunicació per part dels treballadors dels Serveis Socials de que el titular del servei és subjecte d’un
ajut al respecte.
Que les companyies comercialitzadores assumeixin inicialment el cost de les factures impagades en
l’àmbit de la seva responsabilitat social corporativa i que informin a l’Ajuntament i al personal que
presta serveis als Serveis Socials municipals sobre els requisits necessaris per l’atorgament del bo
social i de les seves condicions d’aplicació.
Que els beneficiaris dels ajuts econòmics siguin les persones usuàries dels Serveis Socials i que es
trobin en situació de vulnerabilitat econòmica, segons la valoració efectuada pel personal professional
dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany.

Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de dia 2 de març, la Corporació per unanimitat acorda:
“1.- Que l'Ajuntament de Vilafranca dugui a terme la implantació del “Bo llum” mitjançant la signatura de
convenis amb les empreses comercialitzadores d’energia elèctrica.
2.- Demanar que la Mancomunitat del Pla, a través dels Serveis Socials, s’integri a la Mesa contra la pobresa
energètica i que sigui aquesta institució la que canalitzi els ajuts provinents d’aquest fons autonòmic”
9.- MOCIÓ PER A LA INTEGRACIÓ DE L’EMT DE PALMA AL SISTEMA TARIFARI INTEGRAT I
L’ELIMINACIÓ DE LES TARIFES DE NO RESIDENTS (presentada pel grup Més)
El sr. Jaume Català explica la següent Moció:

“L'Ajuntament de Palma podrà invertir l'any 2016 11,4 milions d'euros en les infraestructures que consideri
prioritàries gràcies a les aportacions del Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca com a aplicació
de la Llei de Capitalitat. Addicionalment, el Govern ha previst altres 39,8 milions d'inversions en
infraestructures al municipi de Palma.
A l'exposició de motius de la Llei 23/2006 de Capitalitat de Palma s'expressa que Palma té un compromís
solidari amb la resta de pobles de les Illes i que vol compartir la prestació de determinats serveis. No obstant
això, en el cas del servei de transport urbà al municipi de Palma, ens trobam que l'Empresa Municipal de
Transports (EMT) té tarifes diferents per a residents i no residents al municipi de Palma. Aquest és un fet que
no és dóna a altres ciutats de l'Estat espanyol, que no discriminen a les seves tarifes en funció de la
residència de l'usuari (a excepció d'algunes tarifes especials).
Alguns municipis sufraguen la diferència entre les tarifes de residents i no residents dins el marc de convenis
de cooperació amb l'Ajuntament de Palma. Un convenis que són molt positius per l'usuari del transport públic,
però que perpetuen una situació discriminatòria.
A més de l'eliminació de les tarifes per a no residents, consideram que per millorar el servei de transport
públic i afavorir el seu ús és imprescindible fer compatible la targeta ciutadana de l'EMT i la targeta intermodal
del Consorci de Transports de Mallorca (CTM). El març de 2011 es va aprovar un Conveni de col·laboració
entre el Govern de les Illes Balears, a través del Consorci de Transports de Mallorca (CTM), i l'Ajuntament de
Palma, a través de l'EMT, amb aquest objectiu. El treball tècnic estava pràcticament enllestit i només
mancava executar les respectives aplicacions informàtiques i tancar l'acord econòmic de col·laboració i
compensacions entre Govern i Ajuntament de Palma. Al llarg de la legislatura passada no es va aconseguir
cap tipus d'avanç en aquest sentit.
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de dia 2 de març, la Corporació per unanimitat acorda:
1.- Que l'Ajuntament de Vilafranca insti a l'Ajuntament de Palma a dur a terme una revisió de les tarifes de
l'Empresa Municipal de Transports en la que s'eliminin les tarifes per a residents i no residents, creant unes
tarifes universals amb els preus actuals per als residents.
2.- L'Ajuntament de Vilafranca insta al Govern de les Illes Balears, a través del Consorci de Transports de
Mallorca (CTM), i l'Ajuntament de Palma, a través de l'EMT, a dur a terme el procés d'integració tarifària entre
l'EMT i el CTM, complint així les directrius del Pla director sectorial de Transports (PDST) i atenent una
demanda històrica dels usuaris del transport públic de Mallorca.
10.- MOCIÓ RELATIVA A LA DECLARACIÓ DE MUNICIPI OPOSAT A LES PROSPECCIONS
D’HIDROCARBURS A LES ILLES BALEARS (presentada pels grups Més i IxVi-Esquerra-AM)
El grup Més i el grup IxVi-Esquerra de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany, amb el dictamen favorable de la
Comissió informativa de dia 2 de març expliquen al Ple la següent Moció:
“Marea Blava Mallorca (MBM) és una plataforma constituïda per diverses entitats empresarials,
medioambientals i socials de Mallorca unides per la preocupació i la lluita contra els projectes de
prospeccions d’hidrocarburs que amenacen el medi ambient i les principals indústries de l'economia balear,
com el turisme i la pesca.
Aquesta preocupació es veu agreujada per dos motius fonamentals: l'exemple de les conseqüències
d'accidents en plataformes d'extracció en aigües profundes com el de la plataforma Deepwater Horizon en el
Golf de Mèxic al 2010, els efectes del qual perduraran durant dècades; i la falta de responsabilitat civil i

econòmica que exigeix la legislació actual com s'ha demostrat en el cas del Prestige, deixant, això sí, greus
conseqüències en el medi ambient i en l'economia, especialment en el sector pesquer i en el turístic.
En aquests moments la dependència energètica dels combustibles fòssils importats que sofreix l'Estat
espanyol llastra la seva balança econòmica. En línia amb les recomanacions europees i internacionals, la
forma de solucionar aquest problema passa per invertir en el major be energètic de l’estat: l'eficiència, l'estalvi
energètic i les energies renovables. Les previsions sobre el volum del petroli existent en el Mediterrani
resoldrien aquesta dependència energètica en un percentatge tan insignificant, que no justifiquen en absolut
l'enorme risc que per a l'ecosistema i l'economia suposarien les prospeccions.
Actualment la denegació d'un projecte no significa la protecció del territori afectat, per la qual cosa
seguidament es pot iniciar una altra petició de projecte de prospecció. Per això és necessària una Llei que
declari el Mediterrani espanyol com a zona lliure de prospeccions i extracció d'hidrocarburs.
Instam a les autoritats locals a defensar la conservació del nostre patrimoni natural i reclamam la implicació
directa de l’ajuntament en la col·laboració en el procés de recollida d'al·legacions relatives a la Declaració
d’Impacte Ambiental del projecte promogut per l'empresa Spectrum Geo Limited 20130253PHC a les Illes
Balears, degut al limitat temps de què es disposa per a la presentació d'al·legacions, que és de trenta dies
naturals des de la publicació de la DIA. En aquest sentit, són necessàries facilitats des de les administracions
públiques per poder agilitzar aquest procés.
Passat el punt a votació, la Corporació per unanimitat acorda:
“1. Declarar Vilafranca com Municipi oposat a les prospeccions d'hidrocarburs a les Illes Balears, defensant un
canvi de model energètic més sostenible.
2. Donar suport a totes les iniciatives dirigides a aturar les prospeccions promogudes des d'entitats,
plataformes i ciutadania preocupada per la sostenibilitat del nostre medi natural, econòmic i social.
3. Disposar de còpies del model d’al·legacions a les dependències municipals amb instruccions per emplenarles i registrar-les”
11.- MOCIÓ SOBRE L’AIGUA DE CONSUM (PRESENTADA PEL GRUP IxVi-ESQUERRA)
La sra. Maria de Lluc Bauzà explica la següent Moció:
“ATÈS QUE en el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, s’estableixen els criteris sanitaris que regulen la
qualitat de l’aigua de consum humà.
-. ATÈS QUE les competències i responsabilitats municipals envers l’aigua de consum són: a) Assegurar que
l’aigua subministrada en el seu àmbit territorial sigui apta per al consum en el punt d’entrega al consumidor. b)
Vetlar pel compliment del Reial decret 140/2003, així com dels programes, de les directrius i dels criteris
establerts en aquest Programa per part dels gestors, quan la gestió de l’abastament es realitzi de forma
indirecta i c) El control dels usos i de les activitats no permeses als perímetres de protecció de les captacions,
d’entre d’altres.
-. ATÈS QUE l’aigua de consum humà de Vilafranca de Bonany, segons carta enviada als consumidors, no és
apte pel consum humà i que aquest fet genera un gran problema de salut pública.
Per tots aquests motius, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de dia 2 de març, la Corporació
per unanimitat ACORDA:
Instar a la Conselleria de Salut, Direcció General de Salut Pública i Participació, a fer les gestions necessàries
per que l’aigua de consum humà de Vilafranca de Bonany, esdevingui una aigua de qualitat”

12.- MOCIÓ SOBRE LA POSSIBLE SUPRESSIÓ DEL BATXILLERAT NOCTURN PRESENCIAL DE L’IES
MOSSÈN ALCOVER (PRESENTADA PEL GRUP IXVI-ESQUERRA)
La sra. Maria de Lluc Bauzà explica la següent Moció:
“El claustre de professors de l’IES Mossèn Alcover, ens ha manifestat la intenció per part de la Conselleria
d’Educació i Universitats de canviar la modalitat de batxillerat nocturn a modalitat semi presencial.
Aquest claustre de professors, ens ha demanat, com a grup polític, que presentem als Ajuntaments dels
pobles que tenen alumnes que cursen aquest tipus de batxillerat, aquesta moció en benefici de tots els
alumnes que hi estan matriculats.
El Batxillerat nocturn del Mn. Alcover ha complert des de sempre una important funció social. Ha aconseguit,
des de fa dècades, que una gran quantitat d’alumnes hagin pogut adquirir uns coneixements i uns títols que
els han permès millorar en la seva vida laboral i accedir i acabar carreres universitàries així com exercir una
professió.
Una part de l’alumnat del batxillerat nocturn, ve amb un fracàs escolar anterior, i aquest tipus de batxillerat els
hi dona una segona oportunitat que molts d’alumnes ho han sabut aprofitar.
El professorat del Batxillerat nocturn, creu que no es gaire oportú tallar de forma sobtada aquest servei que es
dona als alumnes.
En aquests moments hi ha centres de Palma que ofereixen el batxillerat nocturn presencial que tenen manco
matrícula i assistència a les classes que l’IES Mossèn Alcover, i no se’ls ha avisat d’aquest possible canvi de
modalitat.
L’oferta d’aquest batxillerat és molt antiga i és un referent a la comarca. No només hi acudeixen alumnes de la
comarca, sinó també d’altres punts de l’illa, ja que no hi ha una altra oferta presencial d’estudis nocturns a la
part forana.
Per tots aquests motius, amb el dictamen favorable de la Comissió informativa de dia 2 de març, la
Corporació per unanimitat ACORDA:
Instar a la Conselleria d’Educació i Universitats a fer les gestions necessàries per tal que el Batxillerat nocturn
presencial a l’IES Mossèn Alcover de Manacor, no passi al format de semi presencial”.
13.- MOCIÓ SOBRE LA REIVINDICACIÓ DEL DIA 8 DE MARÇ COM A DIA INTERNACIONAL DELS
DRETS DE LA DONA (PRESENTADA PEL GRUP IXVI-ESQUERRA)
La sra. Maria de Lluc Bauzà explica la següent Moció:
“ATÈS QUE el dia 8 de març és el Dia Internacional dels Drets les Dones.
ATÈS QUE tot i haver avançat en la lluita per la igualtat entre homes i dones.
ATÉS QUÉ a dia d’avui la violència masclista segueix matat a les víctimes.
ATÈS QUÉ les dones a igual qualificació professional segueixen cobrant manco, i tantes altres reivindicacions
que ens queden per dur a terme.

Per tots aquests motius, la Corporació, per unanimitat, s’adhereix a la Declaració del Dia 8 de març com a Dia
per reivindicar els Drets de les Dones per a construir una societat més justa, igualitari i lliure de violència
masclista”.
14.- MOCIÓ SOBRE LA DEMANDA D’UN PSICÒLEG A LA CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ PER TAL DE PRESTAR ATENCIÓ A LES PERSONES QUE ESTAN EN RISC
D’URGÈNCIA SOCIAL.
La sra. Maria de Lluc Bauzà explica la següent Moció:
“ATÈS QUE la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació disposarà d’una partida pressupostària per dotar
d’una plaça de Psicòleg als Serveis Socials Municipals dels Municipls de menys de 20.000 habitants
.
ATÈS QUE aquests professionals han de donar atenció a les persones en risc d’urgència social.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament insta a la Conselleria de Benestar Social i Cooperació a fer efectiva la
demanda d’aquest professional.”
El sr. Batle que comenta que votaran en contra d’aquesta moció perquè ha parlat amb el personal de Serveis
socials i li han comentat que necessiten més educadors, que els psicòlegs són per casos molt puntuals.
Passat el punt a votació, la Moció no queda aprovada per 6 vots en contra de Montserrat Rosselló, Francisca
Bauzà, Gregorio Bauzà, Jaime Català, Ramiro Amurrió i Antonio Barceló (PxP) i 4 a favor de Jaume Catalá,
Serehïm Mateu Salord (MÉS), Maria de Lluc Bauzà i Josep Sansó (IxVi-Esquerra-AM).
15.- RESOLUCIONS, INFORMACIONS I CORRESPONDÈNCIA.
No se’n va donar compte de cap.
PRECS I PREGUNTES
La sra. Maria de Lluc Bauzà va presentar les següents preguntes per ser respostes al Ple:
1.- Atès que en el R.D. 140/2003, de 7 de febrer, s’estableixen els criteris sanitaris que regulen la qualitat de
l’aigua de consum humà.
Atès que les competències i responsabilitats municipals envers l’aigua de consum són: a) Assegurar que
l’aigua subministrada en el seu àmbit territorial sigui alta per al consum en el punt d’entrega al consumidor, b)
Vetlar pel compliment del RD 140/2003, així com els programes, de les directrius i dels criteris establerts en
aquest programa per part dels gestors, quan la gestió de l’abastament es realitzi de forma indirecta i c) El
control dels usos i de les activitats no permeses als perímetres de protecció de les captacions, entre d’altres.
Atès que l’aigua de consum humà de Vilafranca de Bonany, segons carta enviada als consumidors, no és
apta pel consum humà
Per això es demana: Quines mesures correctores i preventives ha aplicat l’empresa subministradora de
l’aigua de consum de Vilafranca? Quines gestions i en quines dates ha fet l’equip de govern amb l’empresa
concessionària per tal de solventar aquest greu problema de salut pública que patim els veïnats de
Vilafranca?
2.- Arran de les informacions aparegudes a la premsa en data 4 de febrer de 2016 sobre els resultats de la
recollida de fems del nostre municipi, quines accions té previstes l’equip de govern per tal de millorar la
recollida selectiva?

1.- El sr. Batle li contesta que l’aigua sobrepassa en 5 punts els paràmetres assenyalats per a ser apta pel
consum humà i que l’empresa concessionària està preparant un pressupost per saber lo que costaria posar
un sistema que ha surtit nou per evitar els nitrats, no només a Vilafranca, sinó a altres pobles de la
Mancomunitat que tenen el mateix problema o pitjor.
2.- El sr. Batle contesta que una de les mesures ha estat canviar l’horari del punt verd per tal que la gent
s’esforci en reciclar si no tenen accés tant de temps al punt verd i, a més, la policia se’n cuida els dimarts de
fer fotos allà on veu que pareix que hi ha molt de fems i, per tant, no reciclen
La sra. Maria de Lluc Bauzà manifesta que a la plaça Tomeu Penya, concretament a casa seva, no li recullen
el fems i que, quan avisa a l’ajuntament s’arregla, però en uns quants dies li tornen a deixar.
També demana si es fa comptes fer cap intervenció a les aceres del carrer Marques de Vivot i Santa Bàrbara,
contestant el sr. Batle que ara la meitat del personal de la brigada està de vacances, però que quan tornin s’hi
posaran.
La sra. Maria de Lluc Bauzà diu que hi ha una empresa que té un conveni per fer cursos a la Mancomunitat
del Pla i creu que l’ajuntament no hauria d’organitzar els cursos fitosanitaris per no trepitjar-se uns als altres,
contestant el sr. Batle que l’Ajuntament va organitzar el curs l’any passat perquè ningú ho volia organitzar i,
com encara hi ha gent que no ho ha fet, no podem fer parts i quarts.
El sr. Jaume Català Sansó demana:
- Com està el tema de les fuites d’aigua, ara que la Mancomunitat s’encarrega de la gestió, contestant el sr.
Batle que creu que dels dobers que s’arrepleguen de més s’arreglen les fuites, que saben el tant per cent que
se perd, més o manco, un 28 %.
- Si l’empresa té previst cap pla d’inversions a la xarxa, contestant el sr. Batle que no perquè acaben el
contracte en dos anys.
- Si, ja que el Govern balear va convocar una reunió per tractar el tema de la sequera, l’ajuntament té previst
adoptar cap mesura, contestant el sr. Batle que mentre als pous no baixi el nivell de l’aigua, no s’adoptaran
mesures.
- Si canviaran l’horari del punt verd, que s’eviti que deixin fems sense controlar i que hi puguin anar més a la
part del migdia, a lo que el sr. Batle contesta que s’ha posat aquest horari perquè és quan normalment hi ha
més gent i que, per ara, no se canviarà.
- Si fan comptes posar la placa identificativa al Parc Pere Fons, que fa temps que no hi és i ja ho han dit
varies vegades, a lo que el sr. Batle contesta que no hi havia pensat, que ho tendrà en compte.
- Quan li facilitaran el detall dels tiquets de la piscina, a lo que el sr. Batle li contesta que en els comptes de
Fita hi serà.
- Si s’ha arribat a saber lo de l’abocament d’escombros a nes Coscois, ja que se va comprometre a investigarho, a lo que el sr. Batle li contesta que va xerrar amb els que li varen dur el primer pic i li varen dir que ho
havien deixat allà depositat fins en acabar l’obra i que desprès ho durien tot allà on pertocas, però com que
del segon viatge se’n va fer carrec un particular, varen arreplegar lo depositat i ho varen dur al Mac insular.

- Quines són les inversions previstes per a l’any 2016 i 2017, contestant el sr. Batle que pel 2016 és el camí
del Cementeri i pel 2017, sempre i quan el Consell subvencioni la quantitat a que es va comprometre, serà el
camp de gespa.
- Si l’ajuntament s’ha adherit a la darrera convocatòria que ha fet el SOIB, contestant el sr. Batle que creu que
no, però que és l’ADL qui s’encarrega d’aquests temes.
- Quin ha estat el cost de l’estudi d’impacte ambiental que s’ha fet per la modificació de les Normes
subsidiàries, contestant el sr. Batle que s’han rebut dues subvencions del Govern, una de 15 mil euros per les
Normes i una de 12 mil per l’estudi d’impacte ambiental
La sra. Maria de Lluc Bauzà diu que li han demanat si posaran més papereres pels carrers, a lo que el sr.
Batle contesta que n’han posades bastants pels cans a la part que pareix que hi ha més gent que en passeja i
que, per ara, no en posaran més.
El sr. Josep Sansó demana si l’ajuntament s’ha posat en contacte en qualque empresa subministradora
d’electricitat per veure si tenen preus més barats, contestant el sr. Batle que han duit uns quants pressuposts
però que l’ADL s’ho mira bé i resulta que no val la pena canviar.
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

