ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 30 DE JUNY 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
30 de juny de 2014
21:15 hores
21:55 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)
Catalina Maria Bover Nicolau (Coalició + Vilafranca)
Josep Sansó Rosselló (Coalició + Vilafranca)
Magdalena Sastre Mascaró (Coalició + Vilafranca)
Jaume Jaume Roig (Coalició + Vilafranca)
Sebastià Mesquida Bauzà (Lliga Regionalista)

Excusen la seva absència:

Anna Sastre Bauzà (Coalició + Vilafranca)

Secretaria interventora actal.: Magdalena Sastre Nicolau
Hi ha quòrum legal.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Aprovació conveni col·laboració entre Consell de Mallorca i l’ajuntament de Vilafranca per implantar
un registre únic d’entrada de documents
3. Modificació ordenança fiscal reguladora dels preus públics i de l’ús de les instal.lacions
gestionades per Fita 2020 s.l.u
4. Modificació ordenança Recollida residus
5. Modificació ordenança reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius
6. Aprovació compte general exercici 2013
7. Moció de rebuig al projecte de la línia aèria- subterrània de transport d’energia elèctrica a 66 kv,
doble circuit “bessons- portocolom” que presenta el grup municipal del Partit Popular
8. Moció sobre la convocatòria d'un refèndum per a determinar la forma política de l'estat
9. Resolucions, informacions i correspondència.
10.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 13 de maig de 2014.
La sra. Catalina Bover manifesta que votaran contra pel mateix motiu de sempre, perquè no se graven les
sessions, encara que considera que aquesta darrera acta és més objectiva que les anteriors.
Seguidament, l’acta queda aprovada per 6 vots a favor de Montserrat Rosselló, Catalina Galmés, Francisca
Bauzà, Gregorio Bauzà, Jaime Català (Partit Popular) i Sebastià Mesquida (Lliga Regionalista) i 4 en contra
de Catalina Bover, Josep Sansó, Magdalena Sastre i Jaume Jaume (Coalició Més Vilafranca).

2. APROVACIÓ CONVENI TIPUS DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL DE MALLORCA PER
IMPLANTAR UN REGISTRE ÚNIC D’ENTRADA DE DOCUMENTS.
El sr. Batle llegeix i explica la següent proposta:
“Vist l’escrit remes pel Consell de Mallorca respecte de l’acord adoptat pel Ple del mateix en data 10 d’abril de
2014, referent a l’aprovació d’un conveni per implantar un registre únic d’entrada de documents,
Vist que l’ajuntament de Vilafranca està interessat en subscriure aquest conveni amb el Consell de Mallorca,
ja que també està inclòs dins la xarxa d’oficines integrades,
Per tot això, aquesta Batlia, amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de dia 26 de juny de 2014
proposa al Ple l’aprovació de l’esmentat conveni.
La sra. Catalina Bover manifesta que el seu grup donarà suport a la proposta.
Passat el punt a votació, la Corporació per unanimitat acorda:
1.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany per
implantar un registre únic d’entrada de documents.
2.- Manifestar la voluntat de firmar el present conveni i facultar al sr. Batle D. Montserrat Rosselló Nicolau per
la signatura del mateix.
3.- Remetre certificat del present acord al Consell de Mallorca als efectes oportuns.
3. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’ÚS I DELS
PREUS PÚBLICS DE LES INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER L’EMPRESA MUNICIPAL “FITA 2020,
SLU”.
El sr. Batle llegeix i 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 de l’us de les mateixes per part dels particulars, empreses,
entitats i associacions del Vilafranca de Bonany
Vistos l’estudi tècnic- econòmic i l’informe jurídic emesos al respecte per la Secretaria
Per tot això, aquesta Batlia, amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de dia 26 de juny de 2014
proposa al Ple la modificació de dita ordenança.
El sr. Josep Sansó creu que s’haurà de controlar lo dels bonos de la pista de padle, ja que pot anar a
comprar-los un resident i després revendre’ls a externs a un preu més alt.
La sra. Catalina Bover manifesta que el seu grup s’abstendrà en la votació, però que li pareix bé la proposta
de canviar els preus, sobretot de la piscina.

Passat el punt a votació, la Corporació per 6 vots a favor de Montserrat Rosselló, Catalina Galmés, Francisca
Bauzà, Gregorio Bauzà, Jaime Català (Partit Popular) i Sebastià Mesquida (Lliga Regionalista) i 4 abstencions
de Catalina Bover, Josep Sansó, Magdalena Sastre i Jaume Jaume (Coalició Més Vilafranca) 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”, en el següent sentit:
“TÍTOL I. NORMES D’ÚS DELS EDIFICICIS MUNICIPALS: AJUNTAMENT, CASAL DE CULTURA,
TEATRE, RECTORIA VELLA I CARPA.
CAPÍTOL I. NORMES GENERALS.
Article 1. Prioritats
La preferència d’utilització dels edificis municipals és la següent:
1. Activitats institucionals de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany o altres Institucions Públiques.
2. Activitats organitzades per Fita2020.
3. Activitats organitzades per entitats i associacions locals del propi municipi.
4. Activitats organitzades per particulars i empreses que siguin del municipi.
5. Activitats organitzades per entitats i associacions que no siguin del municipi.
6. Activitats organitzades per particulars i empreses que no siguin del municipi.
Article 2. Formalització de sol·licituds
1. Per tal de poder utilitzar els edificis municipals i la carpa, l’interessat haurà de presentar una sol·licitud a
Fita2020 en un termini d’entre tres mesos i trenta dies d’antelació a l'activitat prevista. Es facilitarà un formulari
normalitzat que haurà d’anar signat pel particular o per la persona facultada com a representant de l’entitat o
grup sol·licitant (Annex I).
A la vista de la sol·licitud, Fita2020 concedirà l’autorització corresponent per desenvolupar l’acte.
Article 7. Condicions especials
L’organitzador de l’activitat es compromet a:
• Guardar l’adequat respecte a les persones i a les coses.
• Posar-se a disposició de la persona responsable del centre. Qualsevol incidència s’haurà de resoldre amb
ella.
• Respectar les decisions del personal propi de Fita2020 o empresa contractada a l’efecte, el qual podrà
determinar en tot moment les mesures puntuals que cregui convenients.
• Complir el que estableixen les lleis que regulen les activitats recreatives, els espectacles públics i les
activitats en locals de pública concurrència.
• En cap cas podrà superar l’aforament de l’espai.
• Estarà prohibida l’entrada de begudes o menjar, així com d’altres objectes que puguin malmetre el mobiliari,
la decoració o que impedeixin o dificultin la comoditat dels altres usuaris.
• No es podran fer servir les instal·lacions públiques per a fer-hi refrigeris ni activitats relacionades amb
celebracions, a no ser que estiguin autoritzades específicament per la batlia
ANNEX I
FULL SOL·LICITUD D’ACTIVITAT ALS EDIFICIS MUNICIPALS
PERSONA/ENTITAT:
ACTIVITAT A REALITZAR:
ESPAI:
DATA DE REALITZACIÓ:

HORA INICI:
REQUERIMENTS TÈCNICS:

HORA FINALITZACIÓ:

TALL DE CARRER: SI NO
RESPONSABLE:
TELÈFON DE CONTACTE:
Sr. Batle President de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany
ANNEX IV:
TARIFES D’ÚS DELS EDIFICIS MUNICIPALS
Ajuntament, Casal de Cultura i Rectoria Vella:
2) Resta de sales (*)
Preu
50,00 €
(*) Aquesta tarifa és aplicable a cada un dels espais disponibles dins aquests edificis de forma separada.
ANNEX V:
TARIFES D’ÚS D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
Piscina Municipal ENTRADA PERSONAL:
Per entrada personal (*)
5,00 €
Per entrada personal infants fins a 6 anys i
gratuïta
discapacitats
Abonament 30 dies (només residents)
10,00 €
(*)Els residents a Vilafranca de Bonany tendran una bonificació del 70 % damunt aquest preu.
Pista pàdel:
Concepte
Preu
Abonament per hora (només residents)
8€
Per utilització pista, per hora
12 €
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. APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
PER LA RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS DE L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY
El sr. Batle llegeix i explica la següent proposta:
Vist el text íntegre de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la recollida de residus sòlids de l’ajuntament
de Vilafranca de Bonany, és necessària la seva modificació en el següent sentit:
a) Modificar l’epígraf primer de l’article 5 afegint que les vivendes situades a un mateix edifici unifamiliar i de
les quals només n’hi hagi una d’habitada, pagaran com si es tractas d’una sola vivenda, havent-se de
sol·licitar cada any.

Per tot això, aquesta Batlia, amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de dia 26 de juny de 2014,
proposa al Ple la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa de recollida de residus sòlids.
La sra. Catalina Bover diu que al seu grup els hi pareix bé aquesta mesura, però consideren que s’hauria
d’estendre a cases de foravila que estan deshabitades.
El sr. Batle explica que no és que les cases estiguin deshabitades, sinó que és en cas que sigui una vivenda
unifamiliar, que tengui planta baixa i pis, que sigui del mateix propietari i que tengui el pis buit.
El sr. Josep Sansó manifesta que les pareix bé que els que tenguin planta baixa i pis no hagin de pagar, però
n’hi ha que tenen una casa al poble i una a foravila i només habiten a un lloc, troba que també s’haurien de
tenir en compte, perquè realment si planta i pis són vivendes, son dues cases. Considera que si tots som
iguals, aquell que té dues cases i només n’habita una, només hauria de pagar un fems.
El sr. Batle contesta que si la planta pis està habitada o té gent empadronada, encara que siguin fills del
propietari, hauran de pagar com a dues cases.
Passat el punt a votació, la Corporació per 6 vots a favor de Montserrat Rosselló, Catalina Galmés, Francisca
Bauzà, Gregorio Bauzà, Jaime Català (Partit Popular) i Sebastià Mesquida (Lliga Regionalista) i 4 abstencions
de Catalina Bover, Josep Sansó, Magdalena Sastre i Jaume Jaume (Coalició Més Vilafranca) acorda:
“1. Aprovar provisionalment la modificació de l’article 5 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la
recollida de residus sòlids de l’ajuntament de Vilafranca de Bonany.
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. APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PELS
DOCUMENTS QUE EXPEDEIXIN O DE QUÈ ENTENGUIN L’ADMINISTRACIÓ O LES AUTORITATS
MUNICIPALS
El sr. Batle llegeix i la secretaria explica la següent proposta:
Atès l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, el qual, per una
banda, en el seu apartat primer disposa que les entitats locals tindran autonomia per establir i exigir tributs
d’acord amb el previst a la regulació de l’estat reguladora de les hisendes locals i en les lleis que dictin les
Comunitats Autònomes en els supòsits expressament previstos en aquella i, per altra banda, en el seu apartat
segon disposa que la potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària s’exercirà a través
d’ordenances fiscals reguladores dels seus tributs i ordenances generals de gestió, recaptació i inspecció.
Atès l’article 20.4 del TRLHL aprovat per R.D.L. 2/2004, de 5 de març ,
I vistos l’informe tècnic econòmic i l’informe favorable emesos al respecte pel secretari interventor de la
Corporació en data 23 de juny de 2014, aquesta Batlia, amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa
de dia 26 de juny de 2014 proposa al Ple l’aprovació de l’esmentada taxa.
Passat el punt a votació, la Corporació per 6 vots a favor de Montserrat Rosselló, Catalina Galmés, Francisca
Bauzà, Gregorio Bauzà, Jaime Català (Partit Popular) i Sebastià Mesquida (Lliga Regionalista) i 4 abstencions
de Catalina Bover, Josep Sansó, Magdalena Sastre, Jaume Jaume i Anna Sastre (Coalició Més Vilafranca)
acorda:

“Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre Bens
Immobles en els següents aspectes:
Modificació de l’article 6: QUADRE DE TARIFES
Epígraf
Certificacions d’empadronament al cens de població, de residència i convivència
Certificacions de documents o acords municipals, la data dels quals sigui inferior a
cinc anys
Certificacions de documents o acords municipals, la data dels quals sigui superior a
cinc anys
Validació de poders
Expedició targetes d’armes

Euros
0,50
5,00
15,00
30,00
10,00

Legalització de firmes, acaraments i compulses simples de títols i documents. Per full
0,50
Atorgament de llicencia individual de publicitat dinàmica per efectuar repartiment
domiciliari i a la via pública o la seva renovació
Atorgament de llicencia sectorial de publicitat dinàmica per efectuar repartiment
domiciliari i a la via pública o la seva renovació
Traspassos de llicències d’activitats

20,00
10,00

Traspassos de titularitat sepultures
Autoritzacions per a viatges de menors
Duplicats de llicències

6,00
5,00
10,00

Llicència d’animals classificats potencialment perillosos segons la Llei 50/1999, de 23
de desembre
Llicència per rodatge cinematogràfic

15,00
50,00

Fotocòpies o còpies impreses o fotogràfiques d’expedients administratius,
ordenances i reglaments municipals que es facilitin a particulars, per foli
Certificats o informes que requereixin la comprovació de fets o documents

0,15
10,00

Certificats de documents inclosos en un expedient administratiu

10,00

Drets d’exàmens

20,00

Informes urbanístics emesos pel tècnic municipal que no requereixin desplaçament
del tècnic
Informes urbanístics emesos pel tècnic municipal que impliqui desplaçament del
tècnic
Certificacions d’antiguitat o cèdules urbanístiques que no requereixin desplaçament
del tècnic
Certificacions d’antiguitat o cèdules urbanístiques que requereixin desplaçament del
tècnic

20,00

30,00
60,00
30,00
60,00

Segon. 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. APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2013
Atesa l’elaboració per part de la Secretaria Intervenció del Compte General de l’Ajuntament de Vilafranca de
Bonany corresponent a l’exercici 2013 i atès que la Comissió Especial de Comptes ha emès els preceptius
informes sobre dit Compte General.
Vist que en aplicació de l’article 212.3 del TRLHL aprovat per R.D.L. 2/2004, de 5 de març, es va sotmetre el
Compte General a exposició pública al BOIB i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, per examinar-lo i
formular per escrit les reclamacions, objeccions i observacions que fossin procedents.
Atès que al BOIB núm. 69 de data 20 de maig de 2014, apareix publicat l’anunci d’exposició pública del
Compte General de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany de l’exercici 2013.
Atès que durant el termini d’exposició pública de dit Compte General no s’ha presentat cap tipus de
reclamació, objecció o observació al respecte.
Per tot això, complint amb el que disposa l’article 212.4 del TRLHL aprovat per R.D.L. 2/2004, de 5 de març i
d’acord amb l’informe emès per la Comissió Especial de Comptes de data d’avui, aquesta Batlia proposa al
Ple l’aprovació del Compte General de 2013.
La sra. Catalina Bover manifesta que el seu grup votarà en contra del Compte General per lo que ja ha
explicat abans, que no estàn d’acord amb el pla d’ajust ni amb les línies polítiques que se duen a terme. Hi ha
modificacions de crèdit per incrementar partides de festes amb les que no estan d’acord; sí amb les que
venen donades per subvencions concedides.
Segueix la sra. Bover dient que ja va dir en el seu moment que no li agrada el perfil de les festes que se fan,
encara que la gent les demani, que troba que ja se’n fan bastants amb aquest caire i que se’n podrien fer
d’altres classes.
Considera que el procediment per aprovar el compte ha estat correcte, s’ha cumplit amb la legalitat, però no
estan d’acord amb la línia política de com se contracta personal, per exemple, perquè que s’ha fet amb la
plaça de na Magdalena Ferrer? A la que desitjam que li vagi bé al lloc on està, com ja li varem fer sabre a ella.
Demana a la Secretaria que s’ha de fer per agafar una persona per ferina a l’ajuntament, contestant la
Secretaria que s’ha de constituir un borsí de feina.
Continua dient al sra Catalina Bover que l’equip de govern va fent il·legalitats una rere l’altra perquè agafa
gent sense fer un borsí de feina, que no tenen res que dir del personal de l’ajuntament, sinó de la manera com
es contracta a la gent.
Acte seguit, el Ple, amb 6 vots a favor de Montserrat Rosselló, Catalina Galmés, Francisca Bauzà, Gregorio
Bauzà, Jaime Català (Partit Popular) ) i Sebastià Mesquida (Lliga Regionalista) i 4 en contra de Catalina Maria
Bover, Josep Sansó, Magdalena Sastre i Jaume Jaume (Coalició Més Vilafranca), adopta el següent
ACORD:
“Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany corresponent a l’exercici 2012,
juntament amb tots els seus justificants, Compte General integrat pels estats i documents comptables dels
ens següents:
- Ajuntament de Vilafranca de Bonany.
- Societat municipal “Fita 2020, s.l.u.”

7. MOCIÓ DE REBUIG AL PROJECTE DE LA LÍNIA AÈRIA- SUBTERRÀNIA DE TRANSPORT
D’ENERGIA ELÈCTRICA A 66 KV, DOBLE CIRCUIT “BESSONS- PORTO COLOM” QUE PRESENTA EL
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
El sr. Batle llegeix i explica la següent proposta:
Aquest Ajuntament ha tengut informació, primer a través de la premsa i després a través dels representants
dels afectats, que Red Electrica Española /REE) té intenció d’executar un projecte d’una nova línia elèctrica
que va de l’estació del Bessons fins a la de Porto Colom. Aquesta nova línia de 66 kv passaria pels municipis
de Vilafranca, Manacor i Felanitx i té una longitud aproximada de 26 quilòmetres, inclou 65 torres d’entre 30 i
40 metres d’alçada amb bases d’uns 15 metres
És una línia majoritàriament aèria ja que dels 26 quilometres, són aeris 20 quilometres. Travessa finques com
es Fangar a la zona ANEI, les oliveres d’Aubocàsser, el Puig d’Alanar, etc.... Aquesta nova línia, per tant, a
més de l’impacte visual, pot crear greus perjudicis al ja malmès sector agrícola i, com no, a la nostra major
font d’ingressos que és el turisme.
Creim important que les administracions es prenguin en serio la tasca de preservar al màxim el nostre entorn.
Aquesta línia no només perjudica als propietaris afectats directament, ens perjudica a tots els ciutadans
d’aquestes illes.
Per tot això, aquesta Batlia, amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de dia 26 de juny de 2014,
proposa al Ple que adopti els següents acords:
1.- Que es mantengui informats als afectats i als ajuntaments dels municipis pels quals es pretén que passi
aquesta línia.
- Que, en aquest cas concret, la línia passi per les que ja existeixen.”
Obert el debat, la sra. Catalina Bover manifesta que el seu grup votarà a favor de la proposta, encara que els
agradaria afegir un punt :”que sigui prioritari la seguretat de les persones sobre el guany que puguin tenir les
empreses autores d’aquest projecte”. Si més no, que constí en acta.
El sr. Batle li contesta que no creu que avui en dia no sigui prioritari la seguretat de les persones, que si no fos
així els enginyers no firmarien els projectes.
El sr. Josep Sansó diu que els enginyers firmen si lo que diu el projecte se correspon i cumpleix amb la llei
sobre seguretat, però que és la llei la que, tal vegada, peca de permissiva.
Passat el punt a votació, la Corporació per unanimitat acorda:
Primer.- Que es mantengui informats als afectats i als ajuntaments dels municipis pels quals es pretén que
passi aquesta línia.
- Que, en aquest cas concret, la línia passi per les que ja existeixen.
Segon.- Que sigui prioritari la seguretat de les persones sobre el guany que puguin tenir les empreses autores
d’aquest projecte.
8. MOCIÓ SOBRE LA CONVOCATÒRIA D'UN REFÈNDUM PER A DETERMINAR LA FORMA POLÍTICA
DE L'ESTAT
La Sra. Catalina Bover explica la següent Moció:

“La recent abdicació del rei Joan Carles I ha tornat a obrir amb força el debat social sobre la forma política de
l'Estat.
La monarquia és la forma política que va preveure la dictadura per a succeir el general Franco a la Ley de
Sucesión de la Jefatura de Estado de 1947. Més concretament, Joan Carles de Borbó va ser nomenat hereu
del dictador per la Ley Orgánica del Estado 1/1967 de 10 de gener.
Posteriorment, en el procés constituent de la Transició es va portar a terme sense encarar el debat entre
monarquia o república i enmig d'un clima de por per la proximitat de la dictadura i l'amenaça militar.
Si bé és cert que la monarquia es va aprovar per referèndum dins la Constitució de 1978, aquesta es presentà
com un bloc i sense destriar-se d'altres punts com les llibertats fonamentals o el dret d'autonomia de les
nacionalitats i regions. Els ciutadans espanyols no varen poder decidir llavors, i no han pogut fer-ho encara, si
volien continuar, o no, amb un rei com a cap d'Estat tal i com es va fer en altres països, per exemple Itàlia el
1946.
En els darrers anys, la monarquia ha patit una progressiva pèrdua de popularitat entre els ciutadans a causa
de la crisi econòmica, de la desconfiança general en les institucions polítiques i dels casos de corrupció. Tot
plegat fa que sigui convenient permetre als ciutadans exercir el dret a decidir sobre la forma política de l'Estat
com una manera d'aprofundir en el sistema democràtic.
A molts països se fan referendums sobre qualsevol tema i pensam que es hora que se tengui en compte
l’opinió de la gent, no només cada quatre anys en anar a votar.
Per tot això, el grup polític Més Vilafranca proposa al ple l'adopció del següent ACORD:
1.- El Ple de Vilafranca de Bonany reconeix el dret a decidir sobre qualsevol aspecte de la vida política que
tenen els ciutadans, les ciutadanes i els pobles, i insta al Govern Espanyol a celebrar un referèndum per a
decidir la forma política de l'Estat, segons consigna l'article 92 de la Constitució Espanyola i la Llei Orgànica
2/1980 de 18 de gener, sobre la regulació de les diferents modalitats de referèndum.
2.- El Ple de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany insta el Govern de les Illes Balears a reconsiderar l’ús del
Palau de Marivent a fi de permetre l’accés públic a tota la ciutadania, així com també a notificar a la Casa
Reial que, amb el seu canvi de titular, el Palau de Marivent deixa de ser d’ús exclusiu per a les vacances dels
seus membres.
3.- El Ple de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany insta al Govern de les Illes Balears a deixar d’aportar un
milió i mig d’euros anuals al manteniment per a residència privada de la Família Reial”
Passat el punt a votació, no s’aprova per 5 vots en contra de Montserrat Rosselló, Catalina Galmés, Francisca
Bauzà, Gregorio Bauzà, Jaime Català (Partit Popular), 4 a favor de Catalina Bover, Josep Sansó, Magdalena
Sastre, Jaume Jaume (Coalició Més Vilafranca) i una abstenció de Sebastià Mesquida (Lliga regionalista).
9. RESOLUCIONS, INFORMACIONS I CORRESPONDÈNCIA.
La secretaria interventora dóna compte el Ple dels decrets 81 a 105/2014 compresos entre les dates 13 de
maig i 24 de juny de 2014.
10.PRECS I PREGUNTES.
La Sra. Catalina Bover demana com està l’assumpte de cedir la carretera al Consell, contestant el sr. Batle
que està molt malament, segon li han dit, però que de totes maneres està pendent d’informes jurídics.

Demana també la sra. Catalina Bover com està el tema de l’aigua, contestant el sr. Batle que han anat mirant
pous de la part de dalt de lavila i que estan tots contaminats igual que el de l’ajuntament. Ara queda mirar la
part de baix del poble.
El sr. Josep Sansó demana si seria possible posar un aparell d’osmosis al pou, contestant el sr. Batle que li
han dit que no es pot posar per tants de litres.
La sra. Catalina Bover manifesta que si l’aigua no és potable, seria l’hora de mirar la concessió i demanar que
no se pagui el consum si l’aigua que ofereixen no és potable.
El sr. Sebastià Mesquida comenta que l’empresa no diu que no se pugui beure, sinó que no es aconsellable
pels majors, infants, malalts......
La sra. Catalina Bover comenta que a Barcelona, els usuaris varen denunciar que l’empresa no els
subministrava aigua potable i varen guanyar i ara no paguen el consum.
El sr. Josep Sansó creu necessari que se faci una analítica per sabre com està l’aigua ara mateixa, contestant
el sr. Batle que Sanitat els obliga a fer-ne un cada tres mesos mínim.
La sra. Catalina Bover sol.licita que se demani un informe per si se pot deduir el pagament de la tarifa ja que
l’aigua no és bona pel consum humà, a traves de la Mancomunitat per fer més pressió i que se realitzi una
campanya perquè la gent no pagui la part del consum, que creu que és un 15%
Pregunta la sra. Catalina Bover perquè no se posen els lletreros de les obres a les cases on se’n fan i a
foravila també, contestant el sr. Batle que els lletreros se donen ara, que lo que se pot fer és que la policia faci
voltes per veure si les tenen o no posats.
Finalment, la Sra. Catalina Bover demana que a les obres que faci l’Ajuntament hi tengui accés tothom i que
es donin prioritariament a gent del poble.
El sr. Josep Sansó demana si ja s’han posat en contacte amb en Joan Gallardo per lo de les canastes de
basquet, contestant el sr. Balte que n’ha xerrat amb en Montse, amic seu, i que espera que li contesti.
La sra. Catalina Bover demana com estan les festes de la Beata, a lo que contesta la sra. Francisca Bauzà
que està quasi tot enxarxat i explica per damunt els aspectes més rellevants de les mateixes, que hi
col.laboren l’OCB, bars del poble......etc.
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

