ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 21 D’OCTUBRE 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
Extraordinària
21 d’octubre de 2014
19:30 hores
19:55 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)
Josep Sansó Rosselló (Coalició + Vilafranca)
Magdalena Sastre Mascaró (Coalició + Vilafranca)
Anna Sastre Bauzà (Coalició + Vilafranca)
Jaume Jaume Roig (Coalició + Vilafranca)

Excusen la seva absència:

Sebastià Mesquida Bauzà (Lliga Regionalista)
Catalina Maria Bover Nicolau (Coalició + Vilafranca)

Secretaria interventora actal.: Magdalena Sastre Nicolau
Hi ha quòrum legal.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta de sessió anterior.
2. Declaració urgència assumptes ple
3. Ratificació decret de Batlia Festes locals 2015
4. Manifestació institucional de rebuig al Projecte Pressuposts generals de l’Estat 2015 (proposta
presentada pel grup polític Coalició Més Vilafranca).
5. Estudi viabilitat convertir carrer en peatonal (proposta presentada pel grup polític Coalició Més
Vilafranca).
6. Sol·licitud suspensió campanya fumigació aèria (proposta presentada pel grup polític Coalició Més
Vilafranca).
7. Resolucions, informacions i correspondència.
8. Precs i preguntes.
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es sotmet a la consideració dels regidors l’acta del ple de dia 30 de juny de 2014.
El sr. Josep Sansó manifesta que s’abstendran pel mateix motiu de sempre, perquè no se graven les sessions.
Seguidament, l’acta queda aprovada per 5 vots a favor de Montserrat Rosselló, Catalina Galmés, Francisca
Bauzà, Gregorio Bauzà, Jaime Català (Partit Popular) i 4 abstencions de Josep Sansó, Magdalena Sastre,
Anna Sastre i Jaume Jaume (Coalició Més Vilafranca).

2. DECLARACIÓ URGÈNCIA ASSUMPTES PLE
Atès que es tracta d’un ple extraordinari i cap dels assumptes ha estat informat per la comissió informativa, la
Corporació per unanimitat declara urgents tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia.
3. RATIFICACIÓ DECRET DE BATLIA SOBRE LES FESTES LOCALS 2015
El sr. Batle explica que, com cada any, s’han de triar les festes locals i, per qüestió de temps, va haver de fer
un decret i ara cal que sigui ratificat pel Ple.
Passat el punt a votació, la Corporació per unanimitat acorda:
Primer.- Ratificar el següent Decret de Batlia:
“Atès l’escrit enviat per la Direcció General de Treball i Salut Laboral sol·licitant els dies festius pel poble de
Vilafranca de Bonany per a l’any 2015
Vist que és necessari acordar els dies festius del municipi de Vilafranca de Bonany per a l’any 2015 i tenint en
compte el calendari laboral de l’any 2015,
HE RESOLT:
1. Determinar com a dies festius locals del municipi de Vilafranca de Bonany per a l’any 2015:
- Dissabte 17 de gener de 2015 (Sant Antoni).
- Divendres 4 de desembre de 2015 (Santa Bàrbara).
2. Comunicar el present acord a la Direcció General de Treball i Salut Laboral del Govern de les Illes Balears.
3. Donar compte al Ple de la present resolució per a que procedeixi a la seva ratificació”
Segon.- Comunicar el present acord a la Direcció General de Treball i Salut Laboral del Govern de els Illes
Balears
4. MANIFESTACIÓ INSTITUCIONAL DE REBUIG AL PROJECTE PRESSUPOSTS GENERALS DE
L’ESTAT 2015 (PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP POLÍTIC COALICIÓ MÉS VILAFRANCA).
El sr. Jaume Jaume explica la següent proposta:
El Govern d’Espanya ha aprovat el projecte de pressuposts generals de l’Estat per a 2015. D’acord amb
aquest projecte, a les illes Balears hi ha prevists 138 milions en inversions de l’Estat entre altres projectes per
depuradores, transport ferroviari, etc… Això significa 124€ per habitant, molt per davall dels 242€ per habitant
de mitjana espanyola. De fet mot lluny dels 391€ per càpita prevists a Cantabria o els 699 prevists per
Castella i Lleó.
Es tracta sens dubte d’un greuge comparatiu cap als ciutadans de les illes Balears que sumen el 2,3% de la
població total de l’estat espanyol, però només rebrem l’1,2% del total de les inversions.
Per posar un exemple, del total de 3000 milions prevists per inversions ferroviàries a l’Estat (sobretot per
AVE), Balears només rebrà 3,8 milions. Tenint en compte que els ciutadans de Balears amb els seus imposts
també financen l’AVE, seria just rebre una compensació.
Tot i que la xifra de 138 milions per a 2015 suposa un increment del 86% en relació a les inversions previstes
per a 2014, venim d’unes xifres d’inversió tan ridícules, que aquest increment no suposa escalar cap posició i
som la darrera comunitat en inversió per càpita.

Aquesta situació es repeteix any rere any, i en la inversió global de l’estat cap a les comunitats autònomes
dels darrers 20 anys les illes Balears, sempre sistemàticament queda’m molt per davall de la mitjana. Aquesta
situació es produeix en governs centrals tant del PSOE com del PP.
Per exemple, el 2006 la mitjana era de 426€ per habitant i Balears rebé 173€. El 2009 la mitjana eren 520 i les
Balears reberen 256. El 2011 la mitjana eren 346 i Balears rebé 162. El 2012 la mitjana era de 295 i Balears
rebé 131. I el 2014 la mitjana estava en 206 i a Balears n’hi destinaren 66. Com veiem la discriminació es
continua, i tot i que les xifres varien sempre Balears queda en els darrers llos d’inversió estatal.
A tot això s’hi pot afegir que des de 2011 no arriben les inversions estatals previstes a l’Estatut d’Autonomia,
que en el finançament autonòmic som de les comunitats que més aporta’m i de les que menys rebem, i que
l’Estat no ha aprovat tampoc el nou règim especial per a les illes Balears previst a l’Estatut que hauria d’estar
en vigor des de principis d’any.
Per tot això, el grup Coalició Més Vilafranca proposa que:
1.- El ple de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany considera discriminatori contra els ciutadans de les illes
Balears les inversions previstes al projecte de pressuposts generals de l’Estat per a 2015 en comparació a la
mitjana d’inversions estatals.
2.- El ple de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany denuncia que aquests discriminació es produeix des de fa
molts anys i suposa una minva per a l’economia de les illes Balears, per la competitivitat de les nostres
empreses i un greuge cap als ciutadans de les Balears
3.- El ple de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany insta al Govern de l’Estat a millorar les inversions previstes
per a Balears per a 2015 i anys successius, especialment en matèria de transport ferroviari, inversió turística,
medi ambient, innovació i noves tecnologies.
4.- El ple de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany insta al Govern de les illes Balears a pressionar al govern
de l’estat per tal que via esmenes hi hagi una millora clara de les inversions previstes.
5.- L’Ajuntament de Vilafranca de Bonany insta als diputats i senadors en representació de les illes Balears a
que no donin suport a cap pressupost de l’Estat que sigui discriminatori cap a les illes Balears.
Votada la moció, es aprovada per unanimitat.
5. ESTUDI VIABILITAT CONVERTIR CARRER EN PEATONAL (PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP
POLÍTIC COALICIÓ MÉS VILAFRANCA).
El sr. Josep Sansó explica la següent Moció, dient que hem oblidat un poc als infants i que, ja que al Parc hi
van molts d’al.lots, si el carrer que s’obri se pogués fer peatonal:
“El poble, tot poble hauria de ser un espai de trobada de totes les edats, on compartir llocs comuns es vés
com un benefici per a tots i totes i com ajuda al creixement personal i social de totes les persones que
conviven a un mateix lloc.
El parc Josep Maria Llompart va ser un bon exemple de planificació urbanística i social que va donar VIDA al
poble i una dimensió de futur. És un lloc de trobada, de joc i coneixença. Ara bé, no ens hem d’equivocar i
creure que oferints espais diferenciats cream vida de poble.

La ciutat i els pobles a poc a poc, han renunciat a ser un lloc de trobada i d’intercanvi i han optat per la
separació i l’especialització com a nous criteris de desenvolupament. La separació i l’especialització dels
espais i de les competències: llocs diferents per a persones diferents. Els serveis, pensats per als adults, no
serveixen per a l’infant.
Els adults ens hem oblidat d’una cosa essencial: que el joc té moltíssim a veure amb el plaer, i amb
l’aprenentatge vivencial i de coneixements i que cal donar i oferir a aquests col.lectiu un poble ric d’estímuls,
segur, però no amb un concepte tancat, i donar prioritat a les persones davant els vehicles.
Els polítics estan obligats a projectar un poble de futur i per les generacions futures.
Per això la coalició Més Vilafranca demana al plenari que, arran de l’obertura del carrer Sant Sebastià que
enllaçarà el carrer de Sant Martí amb el Carrer de Sant Sebastià i el Parc Josep Maria Llompart:
1.- Que la policia municipal de Vilafranca faci un estudi de viabilitat de la possibilitat de que sigui un carrer de
vianants.
2.- L’ajuntament de Vilafranca faci passeig per a vianants el tros de carrer de Sant Sebastià i sigui de
circulació pels veïns residents a aquest carrer”
El sr. Balte manifesta que és molt delicat fer-lo peatonal perquè no te continuïtat i als carrers de veïnat els
cotxes passaran amunt i avall.
Passat el punt a votació, la Moció no queda aprovada per 5 vots en contra de Montserrat Rosselló, Catalina
Galmés, Francisca Bauzà, Gregorio Bauzà, Jaime Català (Partit Popular) i 4 a favor de Josep Sansó,
Magdalena Sastre, Jaume Jaume i Anna Sastre (Coalició Més Vilafranca).
6. SOL·LICITUD SUSPENSIÓ CAMPANYA FUMIGACIÓ AÈRIA (PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP
POLÍTIC COALICIÓ MÉS VILAFRANCA).
La sra. Magdalena Sastre Mascaró manifesta que el seu grup s’ha assabentat que els productes que utilitza la
Conselleria d’Agricultura són molt tòxics i per això presenten la següent Moció:
“El passat dia 4 de setembre la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient del Govern Balear va anunciar que
durant els pròxims mesos d’octubre i novembre es durà a terme una campanya de fumigació aèria de més de
24.000 hectàrees de boscos de Mallorca, així com també de Menorca i de les Pitiüses. L’objectiu d’aquesta
campanya és combatre l’eruga processionària del pi (Thaumetopoea Pityocampa) i s’utilitzarà l’insecticida
químic diflubenzurón, conegut comercialment com a Dimilin.
D’ençà que es van començar a utilitzar insecticides químics a gran escala a principis dels anys 40 del segle
passat, s’ha comprovat que el problema de les plagues no ha desaparegut, al contrari, en molts casos s’ha
agreujat ja que l’ús massiu d’aquests productes ha tingut conseqüències imprevistes, com l’aportació de
noves plagues per la eliminació dels seus enemics naturals, o la major resistència de la plaga als insecticides
i la conseqüent pèrdua d’eficàcia, la qual cosa provoca que s’haguin de repetir les fumigacions en espais de
temps cada vegada més curts perquè siguin eficients.
I el cas de l’eruga processionària a les Illes no és una excepció, tot i que fa poques dècades que ha arribat al
nostre arxipèlag. Podríem dir que representa per als boscos el mateix que la grip per als humans: apareix
cada any, amb més o més virulència segons les condicions climatològiques i ambientals, afecta a una part de
la població, organitzam campanyes per a combatre-la, i finalment assumim que mai no es podrà eradicar del
tot.

Des de fa temps s’espargeixen en els nostres camps cada any una gran quantitat de productes tòxics
(insecticides, raticides, herbicides, etc.). Es venen i s’apliquen legalment i cadascun d’ells té uns efectes
actius i un objectiu concret. Però quant es combina l’efecte de tots ells es produeixen unes conseqüències
que no podem preveure ni controlar, que moltes vegades tenen com a resultat un desequilibri de la cadena
tròfica i la pèrdua de biodiversitat, afavorint encara més l’aparició de plagues i malalties. Un dels casos més
coneguts és el de les abelles, des de que fa 20 anys els apicultors francesos van alertar sobre la misteriosa
desaparició de les abelles de mel. S’ha comprovat que ara el fenomen és global, com a mínim en els països
amb una agricultura molt desenvolupada, precisament els que més productes químics utilitzen. El Programa
de les Nacions Unides per al Medi Ambient va publicar un informe que assenyala que aquesta greu
disminució de les abelles es deu a varis factors, com el canvi climàtic, la contaminació, l’ús de pesticides i
l’augment de determinats paràsits. Hem de recordar que gran part de la producció mundial d’aliments depèn
de la pol·linització de les abelles.
A més d’aquestes circumstàncies hem de tenir un compte que el Dimilin és un producte que, tot i ser
homologat per la UE, no s’utilitza a molts països europeus perquè és poc selectiu ja que actua sobre
qualsevol insecte que es robi en estat de muda. Milers d’insectes, molts d’ells beneficiosos per l’agricultura i
els boscos, sofreixen les mateixes conseqüències que la processionària, i també els seus paràsits!, de forma
que es perd així la seva capacitat natural de control.
Hem de recordar que la normativa ambiental de la Unió Europea, per tant d’aplicació al nostre país, disposa la
prohibició de les fumigacions amb productes químics quan la lluita contra una plaga forestal es pugui
substituir per altres medis des de terra. I que en qualsevol cas, sempre s’utilitzaran productes el menys tòxics
possible.
Coneixem els problemes i les conseqüències que té l’eruga processionària, quan és molt abundant, sobre els
pins i les molèsties que pot provocar a les persones, i som conscients que s’ha de controlar la seva població.
Però, per tots els motius esmentats, som partidaris de potenciar, i si és possible, millorar altres sistemes més
respectuosos amb l’entorn que ja s’han utilitzat a la nostra Comunitat, i que a més són més econòmics:
control manual de les bosses d’erugues, col·locació de caixes niu per a ocells que depreden l’eruga, protecció
de les colònies de ratapinyades que es mengen la papallona, col·locació de trampes de feromona per
capturar les papallones mascle. I en últim terme, si es considera indispensable la fumigació aèria, l ‘ús del
Bacillus thuringiensis, que produeix toxines amb propietat insecticida; és més selectiu que el Dimilín ja que
afecta només alguns grups de lepidòpters, tot i que aquesta pràctica només s’hauria d’utilitzar en casos de
màxima urgència.
Per tot això, proposam al plenari de l’Ajuntament de Vilafranca la següent moció:
· L’Ajuntament de Vilafranca de Bonany insta al Govern de les Illes Balears a suspendre la campanya de
fumigació aèria prevista per als mesos d’octubre i novembre arreu del nostre territori.
· L’Ajuntament de Vilafranca de Bonany insta al Govern de les Illes Balears a destinar els recursos econòmics
prevists a estudiar i aplicar mesures de control de la processionària respectuoses amb l’entorn, com ara la
substitució del control químic pel biològic.”
El sr. Batle manifesta que, segons li han comunicat, ja han canviat el producte.
La Moció no queda aprovada per 5 vots en contra de Montserrat Rosselló, Catalina Galmés, Francisca
Bauzà, Gregorio Bauzà, Jaime Català (Partit Popular) ) i 4 a favor Josep Sansó, Magdalena Sastre i Jaume
Jaume (Coalició Més Vilafranca)

9. RESOLUCIONS, INFORMACIONS I CORRESPONDÈNCIA.
La secretaria interventora dóna compte al Ple dels decrets 109 a 149/2014 compresos entre les dates 1 de
juliol i 17 d’octubre de 2014.
10.PRECS I PREGUNTES.
El sr. Josep Sansó demana quin ha estat el pressupost de la Fira del meló, contestant el sr. Batle que ha estat
de 15.000 euros, més o manco.
Demana també el sr. Sansó com està el tema del pou de l’aigua, contestant-li el sr. Batle que encara no han
vengut a mirar els pous de la part de baix del poble.
El sr. Josep Sansó pregunta si ja s’ha parlat amb el Joan Gallardo, a lo que el Batle contesta que li varen dir
que a l’escola tenen cistelles de basquet i que esperaven a tenir la plaça Pep de Son Vats feta, que des del
Consell fan el projecte i que espera que el duguin prest, però que si el seu grup tenen un altre lloc.....
La sra Magdalena Sastre demana com està el tema de l’aparcament de devora el Pavelló, contestant el Batle
que ara s’acabarà d’arreglar i se podrà aparcar a una part i a l’altre part se podran aturar domés uns minuts
per deixar els al·lots. Que s’ha pogut fer l’aparcament gracies a un conveni firmat amb el Govern,
concretament amb la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.
També demana la Sra Magdalena Sastre si la piscina ja està arreglada, a lo que el sr. Batle contesta que ha
tornat surtir un petit forat, que en un principi s’havia aturat de perdre aigua, però ara ha tornat partir.
El sr. Josep Sansó demana com està el tema de la nova pista de paddle, contestant el sr. Batle que estan
pendents d’un parell de detalls, però que suposa que el mes de desembre estarà.
La sra. Magdalena Sastre manifesta que pensava que estava aturada l’obra per uns papers demanats pels
constructors, a lo que el sr. Batle contesta que el que demanava els papers no és el que ha guanyat el
concurs.
I no havent més assumptes que tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió de la qual, com a secretaria interventora
actal., estenc la present acta.
La secretaria interventora actal

Magdalena Sastre Nicolau

El batle

Montserrat Rosselló Nicolau

