ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 23 DE DESEMBRE
DE 2015.
Lloc de la sessió:
Caràcter de la sessió:
Data:
Hora de començament:
Hora d’acabament:
Presents:

Excusa la seva assistència:
Secretari interventor:

Sala d’Actes de la Casa Consistorial
Extraordinària
23 de desembre de 2015
19:30 hores
20:15 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)
Maria de Lluc Bauzà Amengual (Independents Vilafranca- Esquerra-Acord
municipal)
Josep Sansó Rosselló (Independents Vilafranca-Esquerra-Acord municipal)

Magdalena Sastre Nicolau

Hi ha quòrum legal.
ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació acta sessió anterior
Presa possessió nou regidor sr. Antonio Barceló Bennasar
Aprovació definitiva modificació ordenança IBI
Aprovació provisional canvi Bandera vilafranquera
Revocació nomenament tresorer.
Assumpció per la Mancomunitat de la gestió de la taxa de l’aigua
Precs i preguntes

1. -APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Es sotmet a la consideració dels regidors l’acta del ple de dia 10 i 24 de novembre de 2015.
El sr. Serehïm Mateu Salord vol que quedi reflectit a l’acta de dia 10 de novembre i al punt de canvi de la bandera,
que va demanar al Batle el motiu del canvi de bandera i aquest li contestà que perquè la que hi ha està
espanyada i s’ha de canviar i perquè li agrada més la que proposen.
La sra. Maria de Lluc Bauzà manifesta que falta afegir a la seva exposició i al mateix punt que el sr. Salord que va
demanar també si hi havia cap demanda al respecte feta per algun veïnat.
Festes les rectificacions, les actes queden aprovades per unanimitat.

2.- PRESA POSSESSIÓ NOU REGIDOR SR. ANTONIO BARCELÓ BENNASAR
Atesa la dimissió presentada per la sra. Catalina Galmes Rosselló com a regidora, dimissió acceptada en el ple
de dia 10 de novembre de 2015,
Atès que el sr. Antonio Barceló Bennasar ocupava el lloc setè de la llista electoral del “Partit per al poble” a les
eleccions municipals celebrades dia 24 de maig de 2015 i que la Junta electoral Central ha emès la seva
credencial de regidor.
El sr. Batle llegeix en veu alta la següent fórmula: Jurau o prometeu per la vostra consciència i honor de
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany, amb lleialtat
al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat,
A la qual el sr. Antonio Barceló Bennasar contesta: “Sí, ho promet”, prenent així possessió del seu càrrec,
donant-li el sr. Batle la benvinguda.
El sr. Serehïm Mateu Salord, en nom del grup Més, dona la benvinguda al nou regidor i desitja el millor
enteniment entre ells.
La sra. Maria de Lluc Bauzà, en nom del grup IxV-Esquerra-AM, s’afegeix a la benvinguda i li dona
l’enhorabona.
3.- APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ ORDENANÇA BÉNS IMMOBLES
La secretaria avisa als regidors que s’ha d’aprovar la urgència dels punts abans de passar a la seva
deliberació.
La urgència de l’assumpte queda aprovada per 6 vots a favor de Montserrat Rosselló, Francisca Bauzà,
Gregorio Bauzà, Jaime Català, Ramiro Amurrió i Antonio Barceló (PxP), dues abstencions de Maria de Lluc
Bauzà i Josep Sansó (IxVi-Esquerra-AM) i tres en contra de Jaume Catalá, Magdalena Sastre i Serehïm
Mateu Salord (MÉS).
Acte seguit, el sr. Batle llegeix la proposta:
“Atès que el Ple municipal, en la seva sessió de data 10 de novembre de 2015, va adoptar l’acord d’aprovar

inicialment l’Ordenança municipal reguladora de l’Impost sobre béns immobles i va sotmetre-la a informació
pública concedint, alhora, audiència als interessats per un període de trenta dies
Atès que durant el període d’informació pública s’ha presentat una al·legació per part del grup municipal “IxVEsquerra-AM” sol·licitant “que el criteri de rebaixa de l’IBI a les famílies nombroses es basi en un informe
tècnic de serveis socials on el criteri sigui ajustable a les necessitats socioeconòmiqes de cada família
beneficiaria”.
Atesos els informes de secretaria –intervenció obrants a l’expedient d’aprovació de l’ordenança,
Per tot això, aquesta Batlia proposa al Ple desestimar l’al.legació presentada i aprovar definitivament l’ordenança
reguladora de l’IBI.
El sr. Jaume Catalá Sansó torna a demanar si hi ha informe econòmic, a lo que la secretaria respon que hi ha un
informe jurídic, que informe econòmic no cal.

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) i 5 vots en contra de Maria de Lluc Bauzà,

Josep Sansó (IxVi-Esquerra-AM), Jaume Catalá, Magdalena Sastre i Serehïm Mateu Salord (MÉS), adopta
els següents acords:
I. DESESTIMAR l’al·legació presentada per la sra Maria de Lluc Bauzà en representació del grup municipal
“Independents per Vilafranca- Esquerra republicana-Acord municipal”, respecte de l’Ordenança municipal
reguladora de l’impost sobre béns immobles aprovada inicialment pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió de
data 10 de novembre de 2015, per considerar suficients els criteris ja inclosos en l’ordenança.
II. APROVAR DEFINITIVAMENT l’Ordenança municipal reguladora de l’impost sobre béns immobles segons
el text que consta com a annex a la present proposta.
III. NOTIFICAR el present acord als interessats.
IV. PUBLICAR el present acord i el text íntegre de l’Ordenança en el BOIB i inserir-los en el tauler d’edictes i a
la pagina web de l’Ajuntament.
4.- APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ BANDERA VILAFRANQUERA
La urgència de l’assumpte queda aprovada per 6 vots a favor de Montserrat Rosselló, Francisca Bauzà,
Gregorio Bauzà, Jaime Català, Ramiro Amurrió i Antonio Barceló (PxP) i cinc en contra de Maria de Lluc
Bauzà, Josep Sansó (IxVi-Esquerra-AM), Jaume Catalá, Magdalena Sastre i Serehïm Mateu Salord (MÉS).
El sr. Batle explica la següent proposta:
“Atès que el Ple municipal, en la seva sessió de data 10 de novembre de 2015, va adoptar l’acord d’aprovar

inicialment la modificació de la Bandera de Vilafranca de Bonany i va sotmetre dit acord a informació pública
per un període de quinze dies.
Atès que durant el període d’informació pública s’ha presentat una al·legació per part del grup municipal “IxVEsquerra-AM” sol·licitant ”
Atesos els informes de secretaria –intervenció obrants a l’expedient de modificació de la bandera,
Per tot això, aquesta Batlia proposa al Ple que desestimi l’al.legació presentada per la sra. Ma. de Lluc Bauzà en nom
del pel grup IxV-Esquerra-AM, aprovi la modificació de la bandera i remeti l’expedient al Consell de Mallorca als efectes
oportuns.

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) i 5 vots en contra de Maria de Lluc Bauzà,
Josep Sansó (IxVi-Esquerra-AM), Jaume Catalá, Magdalena Sastre i Serehïm Mateu Salord (MÉS), adopta
els següents acords:
“I. DESESTIMAR l’al·legació presentada per la sra Maria de Lluc Bauzà en representació del grup municipal
“Independents per Vilafranca- Esquerra republicana- Acord municipal”, respecte de la modificació de la
Bandera vilafranquera aprovada inicialment pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió de data 10 de novembre
de 2015,
II. APROVAR provisionalment la modificació de la bandera de Vilafranca de Bonany que passarà a tenir quatre
barres vermelles horitzontals sobre fons groc, amb una franja vertical a l'asta de color morat on s'inclou una silueta del
poble de Vilafranca col·locada en posició vertical.

III. NOTIFICAR el present acord a la sra. Maria de Lluc Bauzà
IV. Remetre certificat del present acord acompanyat dels documents assenyalats a l’article 3 del Decret 7/1988, de 11 de
febrer, pel que se regula el procediment per a l’adopció, modificació o rehabilitació d’escuts i banderes de les Entitats locals
de les Illes Balears, al Consell de Mallorca per a l’aprovació definitiva de la modificació acordada”

5.- REVOCACIÓ NOMENAMENT TRESORER
La urgència de l’assumpte queda aprovada per 6 vots a favor de Montserrat Rosselló, Francisca Bauzà,
Gregorio Bauzà, Jaime Català, Ramiro Amurrió i Antonio Barceló (PxP) i cinc abstencions de Maria de Lluc
Bauzà, Josep Sansó (IxVi-Esquerra-AM), Jaume Catalá, Magdalena Sastre i Serehïm Mateu Salord (MÉS).
El sr. Batle llegeix la següent proposta:
Atès l’escrit remes per la Direcció general de la Funció pública i de les Administracions públiques respecte de l’aplicació
de la modificació de l’article 92.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, efectuada per Real decret
Llei 10/2015, de 11 de setembre,
Atès que, segons aquesta modificació, els criteris a aplicar als municipis de menys de 5.000 habitants i de manera
transitòria, la mateixa persona que desenvolupa les funcions de secretaria- intervenció podrà desenvolupar les funcions
de tresoreria.
Per tot lo exposat, propos al Ple la revocació del nomenament de tresorer fet a favor del sr. Gregorio Bauzà Sastre.

Passat el punt a votació, la Corporació per 9 vots a favor de Montserrat Rosselló, Francisca Bauzà, Gregorio
Bauzà, Jaime Català, Ramiro Amurrió i Antonio Barceló (PxP), Jaume Catalá, Magdalena Sastre i Serehïm
Mateu Salord (MÉS) i dues abstencions de Maria de Lluc Bauzà, Josep Sansó (IxVi-Esquerra-AM),, adopta
els següents acords:
“Primer.- Revocar el nomenament de tresorer realitzat a favor del sr. Gregorio Bauzà Sastre pel Ple de la Corporació en data
16 de juny de 2015.
Segon.- Nomenar a la sra. Magdalena Sastre Nicolau, secretaria interventora accidental d’aquest Ajuntament, per a realitzar
les funcions de tresorera
Tercer.- Notificar el present acord als srs. Gregorio Bauà Sastre i Magdalena Sastre Nicolau, així com a les autoritats i
organismes pertinents.”
6.- ASSUMPCIÓ PER LA MANCOMUNITAT DE LA GESTIÓ DE LA TAXA DE L’AIGUA

La urgència de l’assumpte queda aprovada per 6 vots a favor de Montserrat Rosselló, Francisca Bauzà,
Gregorio Bauzà, Jaime Català, Ramiro Amurrió i Antonio Barceló (PxP) i cinc abstencions de Maria de Lluc
Bauzà, Josep Sansó (IxVi-Esquerra-AM), Jaume Catalá, Magdalena Sastre i Serehïm Mateu Salord (MÉS).
El sr. Batle llegeix la següent proposta:
Vist l'acord pres per el plenari de la Mancomunitat Pla de Mallorca en sessió de 19 de setembre de 2015, en el qual
s'aprova la gestió de la taxa municipal pel subministrament d'aigua potable i clavegueram de forma mancomunada.
Trobant que amb això es facilita la unificació tarifes i facilita el repartiment de les despeses d'inversió i manteniment del
servei, atès que el mateix ja és gestionat a través de la Mancomunitat el que afavoreix una millor gestió del servei.

Segons l'establert en l'article 2.3 dels estatuts que regeixen la mancomunitat per a l'assumpció de nous serveis és
necessari que s'aprovi així pels 2/3 dels ajuntaments, mitjançant acord amb el quòrum de majoria absoluta.
Per tot l’anterior, propos al ple que la gestió de la taxa del servei d’aigua potable i clavegueram es realitzi a través de la
Mancomunitat.
Oberta la deliberació, la sra. Maria de Lluc comenta que el seu grup està d’acord en que passi la gestió a la
Mancomunitat i demana si aquest acord afecta a l’empresa Hidrobal.
El sr. Batle li contesta que lo que passa a gestionar la Mancomunitat era lo que gestionava fins ara el Consorci d’Aigos i
que la concessió a Hidrobal està feta fins a 2018 i després ja se veurà.
El sr. Jaume Catalá Sansó manifesta que el seu grup recolzarà qualsevol acord que vagi en favor de reforçar la
Mancomunitat del Pla de Mallorca
Passat el punt a votació, la Corporació per unanimitat acorda:
1º.- Aprovar que la gestió de la taxa pel servei d'aigua potable i clavegueram es realitzi a través de la
Mancomunitat Pla de Mallorca ja que el servei es ve gestionant i prestant per la mateixa.
2º.- Remetre el present acord a la Mancomunitat Pla de Mallorca

PRECS I PREGUNTES
El sr. Jaume Catalá Sansó demana que ha passat que darrerament hi ha hagut varis talls d’aigua i de llum, a
lo que el Batle contesta que els talls d’aigua són fugues que s’han anat detectant i, respecte dels talls de llum,
sap que una de les vegades ha estat per haver tallat un cable realitzant una obra i que, de vegades, degut a
la humitat el material es més sensible.
El sr. Jaume Catalá Sansó pregaria que s’intentas avisar amb antelació als afectats pel talls d’aigua, a lo que
el sr. Batle contesta que ens avisem a l’ajuntament el mateix dia.
La sra. Ma. de Lluc Bauzà comenta que, respecte de la demanda que va fer en Sere a un altre plenari sobre
tenir el Centre de dia obert els caps de setmana i festius, va parlar amb la tècnic que dur aquest temes i li va
dir que era la gent que va al Centre qui havia de recollir firmes demanant-ho i enviar-les a la Conselleria
d’Afers socials i a l’empresa concessionària i ella els va dir que lo seu seria que informassin al Batle per que
des de l’ajuntament els poguessin donar suport.
El sr. Batle li contesta que creu que serà més un problema econòmic que altre cosa, però que li pareix be que
ho demanin.
Demana també la sra. Ma. de Lluc Bauza el motiu de no haver celebrat comissió informativa abans del Ple, a
lo que la Secretaria contesta que, degut a que l’ordenança de l’IBI s’havia de publicar definitivament abans de
dia 31 de desembre de 2015 per poder entrar en vigor l’any 2016, no hi havia temps material per celebrar
comissió i ple abans de final d’any.
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

