ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 28 D’ABRIL DE 2015.
Lloc de la sessió:
Caràcter de la sessió:
Data:
Hora de començament:
Hora d’acabament:
Presents:

Sala d’Actes de la Casa Consistorial
Ordinària
28 d’abril de 2015
20:00 hores
20:25 hores
Montserrat Rosselló Nicolau (President, Partit Popular)
Catalina Galmés Rosselló (Partit Popular)
Gregorio Bauzà Sastre (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)

Excusa la seva assistència:

Francisca Bauzà Garí (Partit Popular)

Secretari interventor:

Magdalena Sastre Nicolau

Hi ha quòrum legal.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta sessió anterior.
2. Aprovació inicial Modificació Normes Subsidiàries i Informe de sostenibilitat ambiental
3. Moció de rebuig a la privatització del Registre Civil (presentada pel grup Popular)
4. Moció relativa a l’arribada dels canals en llengua catalana a través de la TDT (presentada pel grup
Coalició + Vilafranca)
5. Resolucions, informacions i correspondència.
6. Precs i preguntes.
7. Sorteig membres Meses Eleccions maig 2015

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es sotmet a la consideració dels regidors l’acta del ple de dia 11 de març de 2015.
La sra. Catalina Bover manifesta que votaran en contra de l’acta pel mateix motiu de sempre, encara que troben que la
descripció dels fets és més rigorosa que anteriorment, però que és necessari que se registrin els plenaris.
Acte seguit es procedeix a la votació de l’assumpte, donant com a resultat 5 vots a favor de Montserrat Rosselló,
Catalina Galmés, Francisca Bauzà, Gregorio Bauzà i Jaime Català (Partit Popular) i 5 vots en contra de Catalina
Maria Bover, Josep Sansó, Magdalena Sastre, Jaume Jaume i Anna Sastre (Coalició Més Vilafranca).
Se realitza una segona votació en la que persisteix l’empat, decidint el Sr. Batle amb el seu vot de qualitat i s’aprova
l’acta.
2. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ NORMES SUBSIDIÀRIES I INFORME DE SOSTENIBILITAT
AMBIENTAL
El sr. Batle manifesta que aquest assumpte se retira de l’ordre del dia per acabar de concretar algunes coses amb el
tècnic, demanant la sra. Catalina Bover que seria interessant fer participar a les entitats en aquests temes.
3. MOCIÓ DE REBUIG A LA PRIVATITZACIÓ DEL REGISTRE CIVIL
La sra. Catalina Galmés llegeix la següent proposta:

“Exposició de motius
El Registre Civil fou creat per Llei el 17 de Juny de 1870 com a conseqüència de la necessitat de dotar-se d’un
registre en el qual anotar totes les dades dels espanyols, fossin o no catòlics, ja que fins llavors era només la
església la que inscrivia els naixements. Aquesta necessitat té el seu origen en la aprovació per la I República de la
llibertat del culte en la Constitució de 1869.
El Registre Civil és un servei públic i gratuït des de la seva creació, obtenint una valoració molt positiva, en
comparació amb altres serveis públics administratius, en l’informe titulat “La importancia de los Servicios Públicos en
el Bienestar de los Ciudadanos” elaborat al Maig de 2013 per l’Observatori de Qualitat dels Serveis Públics, que
forma part del Ministeri d’Economia, Hisenda i Administracions Públiques.
El govern de Espanya pretén amb el Projecte de Llei de Mesures de reforma administrativa en l’àmbit de
l’administració de Justícia i del Registre Civil, privatitzar el Registre Civil i entregar-ho als Registradors Mercantils i
de la Propietat, i això suposarà que els ciutadans hauran de pagar una taxa al Registrador o Notari per tot tipus
d’actes els quals actualment son gratuïts i que afecten a l’esfera més íntima de drets i voluntats de les persones, és
a dir, el que fins ara fou un servei públic acabarà convertint-se en un negoci per a uns pocs.
Per tot lo exposat, somet a la consideració del Ple la següent proposta d’acord:
1. Rebutjar l’assignació dels Registres Civils als Registradors de la Propietat i Mercantils, per una
privatització encoberta d’un servei públic essencial com és el Registre Civil.
2. Rebutjar la possible mercantilització de les dades personals dels ciutadans i ciutadanes de la nostra
província.
3. Exigir que qualsevol reforma del Registre Civil mantengui el mateix dins l’Administració de Justícia servit
per funcionaris de justícia, amb l’objectiu de garantir la gratuïtat de tots els tràmits i la privacitat de les
dades dels inscrits.
4. Dirigir el present acord al Sr. Ministre de Justícia, instant- lo a que torni enrere en les seves pretensions de
privatitzar els Registres Civils i que continuï essent un servei Públic i de qualitat com fins ara.”
La sra. Catalina Bover manifesta que el seu grup donarà suport a aquesta moció ja que és un privatització dels
serveis bàsics, que el PP va aprovar en el seu moment però que ara el sr. Ministre Rafel Català de moment ha
retirat el punt de l’assignació als registradors de la Propietat i Mercantils arran de les mobilitzacions que hi ha hagut
perquè la cessió no se feia de manera gratuïta i el seu grup defensa que els serveis bàsics siguin donats de manera
gratuïta.
Finalment, passat el punt a votació, la Corporació l’aprova per unanimitat.
4. MOCIÓ RELATIVA A L’ARRIBADA DELS CANALS EN LLENGUA CATALANA A TRAVÉS DE LA TDT.
La sra. Catalina Bover llegeix la següent Moció:
“La reassignació de canals dels operadors de la televisió digital terrestre (TDT) ha provocat la pèrdua d’un dels dos
múltiplex de què disposava el Govern de les Illes Balears. Davant aquesta situació, el Govern de les Illes Balears ha
decidit passar IB3, IB3 HD i el Canal 4 al canal 26, pel que fins ara passaven els canals de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals, deixant sols un canal per a TV3CAT. D’aquesta manera, el passat 31 de març varen
desaparèixer de la graella televisiva el canal 3/24 i Canal 33/Super3.
Això no obstant, hi ha diverses solucions tècniques per mantenir, i fins i tot augmentar, l’arribada de canals en
llengua catalana a través de la TDT. La més efectiva seria usar els dos canals de què disposen els consells insulars
per emetre-hi IB3 i IB3 HD. D’aquesta manera, s’aprofitaria l’avinentesa per complir amb el marc legal que indica
que la televisió autonòmica ha de fer desconnexions per a cadascuna de les illes i s’oferiria, al mateix temps, una
intervenció significativa als consells insulars.
Per altra banda, cal tenir present que l’1 de juny de 2009 TV3cat va substituir a TV3 a les Illes Balears restringint així
la seva oferta televisiva i que al canal esportiu de la CCMA, Esport 3, tampoc no es rep a les Illes Balears.
Cal recordar que la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les illes Balears, en el seu article 30.1
indica expressament que el Govern de la Comunitat Autònoma ha de dur una política de col·laboració, en matèria de
ràdio i televisió, amb altres comunitats autònomes que tenguin el català com a llengua pròpia. I el seu punt 2 encara
és més explícit: en qualsevol cas, el Govern de la Comunitat Autònoma farà les gestions necessàries per a facilitar
als ciutadans de les Illes Balears la recepció de les emissions de televisió en llengua catalana depenents d’altres
comunitats autònomes.

Per tot això, el grup municipal Coalició Més Vilafranca de l’ajuntament de Vilafranca proposa al ple l’adopció del
següent acord:
L’Ajuntament de Vilafranca insta el Govern de les Illes Balears a garantir l’arribada de tots els canals públics en
llengua catalana a través de la TDT i que recuperi de forma immediata la recepció d’aquests canals, respectant la
llibertat d’elecció dels usuaris d’aquest canals”
La Sra. Catalina Bover manifesta que amb aquesta moció defensen els drets de llibertat de les persones, drets de rebre
els canals en llengua catalana. Podem veure els canals en anglès i en castellà, però no en català. S’han proposat varies
solucions, com per exemple els canals que el Consell de Mallorca té assignats.
Segueix dient que a l’any 2009 TV3.cat ja va substituir TV3 i demana que tothom que vulgui veure aquests canals ho
pugui fer, així com que se cumplesqui la llei de normalització lingüística de les Illes.
El Batle demana qui va llevar TV3, a lo que la sra. Catalina Bover contesta que te raó en lo que diu, però que el partit que
ella representa va defensar la continuïtat de TV3 i se va entrevistar amb tota persona representativa dels canals i que lo
que se demana és que no se tanquin més canals.
Passat el punt a votació, la Corporació per 6 vots a favor de Catalina Bover, Josep Sansó, Magdalena Sastre, Jaume
Jaume i Anna Sastre (Coalició Més Vilafranca) i Sebastià Mesquida (Lliga Regionalista), 3 abstencions de
Montserrat Rosselló, Catalina Galmés i Jaime Català (Partit Popular) i un en contra de Gregorio Bauzà (Partit
Popular), ACORDA:
- Que l’Ajuntament de Vilafranca insti el Govern de les Illes Balears a garantir l’arribada de tots els canals públics en
llengua catalana a través de la TDT i que recuperi de forma immediata la recepció d’aquests canals, respectant la
llibertat d’elecció dels usuaris d’aquest canals.
5. RESOLUCIONS, INFORMACIONS I CORRESPONDÈNCIA.
La secretaria interventora dóna compte al Ple dels decrets 33 a 51/2015, compresos entre les dates 10 de març i 23
d’abril de 2015.
6. PRECS I PREGUNTES.
La sra. Catalina Bover demana si aquest serà el darrer plenari, contestant el sr. Batle que encara no ho sap del tot
cert.
La sra. Magdalena Sastre demana com està el tema de l’aigua potable, contestant el sr. Batle que s’han anat
cercant solucions i hi ha un estudi fet, però en aquestes altures seran els nous batles qui decidiran que s’ha de fer.
La sra. Magdalena Sastre diu que va veure que el poliesportiu estava apuntalat, a lo que el Batle respon que s’ha fet
un projecte i que s’està fent feina, que prest estarà acabat.
La Sra. Catalina Bover vol aprofitar per agrair els moments dedicats per l’equip de govern a l’oposició, que no han
estat gaire, i agrair la feina feta per tothom. Diu que demanaria que el pròxim batle o batlesa donas veu al poble i
s’ofereix per lo que la necessitin, recordant que la gent és més important que els colors.
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

