ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 9 DE SETEMBRE 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
Extraordinària
09 de setembre de 2015
19:30 hores
20:20 hores
Montserrat Rosselló Nicolau (President, Partit per al Poble)
Catalina Galmés Rosselló (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)
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)

Excusa la seva assistència:

Francisca Bauzà Garí (Partit per al Poble)

Secretari interventor:

Magdalena Sastre Nicolau

Hi ha quòrum legal.
ORDRE DEL DIA:
Aprovació acta sessió anterior
Canvi periodicitat de les sessions plenàries
Festes locals 2016
Aprovació inicial modificació de crèdit (assumpte incorporat per urgència)
Moció de reprovació a la regidora Francisca Bauzà (presentada pel grup Més)
Moció tiquets accés piscina municipal (presentada pel grup Més)
Moció sobre les obres als carrers Església i Fra Lluís (presentada pel grup IxVEsquerra republicana-AM)
8. Moció presentada pel grup Més per la neteja del torrent de Na Borges al seu pas pel T.M.
de Vilafranca de Bonany (assumpte incorporat per urgència)
9. Moció presentada pel grup Més per l’admissió humanitària dels refugiats (assumpte
incorporat per urgència)
10. Moció presentada pel grup IxVi-Esquerra-AM per a declarar oficialment el 31 de desembre
Diada de Mallorca (assumpte incorporat per urgència)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. -APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Es sotmet a la consideració dels regidors l’acta del ple de dia 16 de juny de 2015.

El sr. Jaume Catalá (Més) manifesta que no sap si és un error o no de l’acta, però que no hi consta la periodicitat
de sessions de la Junta de Govern ni els regidors que la formen i creu que és interessat ja que cobren per
l’assistència a les mateixes.
L’acta queda aprovada per unanimitat
2.- CANVI PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES
El sr. Batle llegeix la proposta, informada favorablement per la Comissió informativa, de canviar l’hora de
celebració dels plens ordinaris i, enlloc de a les 14,30 hores, celebrar-les a les 19,30 hores.
El sr. Jaume Català (Més) manifesta que el Ple d’avui és extraordinari i, per tant, l’equip de govern s’ha botat
la sessió a la que l’obliga la llei, a lo que el Batle contesta que la seva intenció era fer-lo ahir però que l’ha
hagut de canviar per motiu de feina d’un dels regidors.
El sr. Jaume Catalá (Més) continua dient que els plens ordinaris s’han de celebrar cada dos mesos, que tots
s’han d’ajustar un poc als acords adoptats i que no té massa sentit anar canviant els dies dels plens ordinaris,
tenint en compte que a la comissió informativa s’havia dit que se celebraria dimarts.
El sr. Batle li contesta que el ple ordinari s’hauria d’haver fet el dimarts a les 14,30 hores i va considerar millor
fer-lo a les 19,30 hores, encara que fos en dimecres.
La sra. Magdalena Sastre (Més) manifesta que els agradaria que fos ordinari perquè als extraordinaris no hi
ha precs i preguntes.
La sra. Mª de Lluc Bauzà manifesta que al seu grup els va millor a les 19,30 hores i que està bé tenir un dia
marcat pels plens ordinaris per poder organitzar-te millor, però que se podria posar el punt de precs i
preguntes als extraordinaris, a lo que el sr. Batle respon que ell creia que s’hi havia posat en el d’avui.
Passat el punt a votació, la Corporació per 7 vots a favor de Montserrat Rosselló, Catalina Galmés, Gregorio
Bauzà, Jaime Català, Ramiro Amurrió (PxP), Maria de Lluc Bauzà i Josep Sansó (IxVi-Esquerra-AM) i 3
abstencions de Jaume Catalá, Magdalena Sastre i Serehïm Mateu Salord (MÉS), adopta el següent acord:
“Primer: Establir com a periodicitat de les sessions ordinàries del Ple una sessió ordinària cada 2 mesos.
Segon: Concretament les sessions plenàries ordinàries es celebraran el segon dimarts de cada mes senar a
les 19:30 hores durant tot l’any. En cas que tal dia fos festiu, la sessió ordinària es celebrarà el dimarts hàbil
següent.”
3.-. FESTES LOCALS 2016.
El sr. Batle explica la següent proposta:
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 2016
Vist que és necessari acordar els dies festius del municipi de Vilafranca de Bonany per a l’any 2016 i tenint en
compte el calendari laboral i que les dues festes locals que normalment celebram al nostre poble són en
diumenge,

Per tot l’exposat, amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa General de dia 1 de setembre,
aquesta Baltia proposa al Ple acordar les dues festes locals per a 2016.
Passat el punt a votació, la Corporació per unanimitat adopta els següents acords:
“1. Determinar com a dies festius locals del municipi de Vilafranca de Bonany per a l’any 2016:
-

Dimarts 29 de març de 2016 (dimarts de Pasqua).
Dilluns 5 de desembre de 2016 (dilluns de Santa Bàrbara).

2. Comunicar el present acord a la Direcció General de Treball i Salut Laboral del Govern de les Illes Balears”
4.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DE CREDITS (assumpte incorporat per urgència)
El sr. Batle explica la següent proposta:
Atès que s’ha produït un sobrecost a l’obra d’obertura del carrer Sant Sebastià degut a cruis apareguts com a
conseqüència de l’esmentada obertura i no hi ha consignació suficient al pressupost de 2015,
Atès que s’han hagut de canviar les barreres del punt verd degut al seu deteriorament i que era una inversió no
prevista al pressupost inicial,
Atès que, degut a la realització de les OCAS de l’enllumenat públic, s’han hagut d’adquirir varies lluminàries i altre
material pel mateix i, a més, s’ha adquirit una escala nova per la piscina municipal, així com una cadira perquè
els discapacitats hi puguin accedir i així anar eliminant barreres arquitectòniques i no hi ha consignació suficient al
pressupost de 2015,
Despeses específiques i determinades que no es poden demorar fins a l’exercici següent, la qual cosa motiva la
tramitació de modificació de crèdit en forma de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria positiu de
l’exercici 2014
Per tot això, se passa a votació la urgència de l’acord que s’aprova per 7 vots a favor de Montserrat Rosselló,
Catalina Galmés, Gregorio Bauzà, Jaime Català, Ramiro Amurrió (PxP), Maria de Lluc Bauzà i Josep Sansó
(IxVi-Esquerra-AM) i 3 abstencions de Jaume Catalá, Magdalena Sastre i Serehïm Mateu Salord (MÉS).
El sr. Batle passa a enumerar les aplicacions pressupostàries afectades per la modificació de crèdit indicant
que se finançaran amb el romanent de tresoreria positiu de 2014.
El sr. Jaume Català (Més) manifesta els hauria agradat vota a favor de la modificació, però que s’abstendran
ja que no han tengut la informació pertinent.
Passat el punt a votació, la Corporació per 7 vots a favor de Montserrat Rosselló, Catalina Galmés, Gregorio
Bauzà, Jaime Català, Ramiro Amurrió (PxP), Maria de Lluc Bauzà i Josep Sansó (IxVi-Esquerra-AM) i 3
abstencions de Jaume Catalá, Magdalena Sastre i Serehïm Mateu Salord (MÉS), adopta els següents acords:
1. Aprovar inicialment la modificació de crèdit núm. 02/2015, mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari
finançat amb romanent de tresoreria positiu de l’exercici 2014, que afecta a les següents aplicacions
pressupostàries:
Per una banda, en el pressupost d’ingressos és la “87000. Romanent de tresoreria” per import de
300.300,12 euros.

Per altra banda, les aplicacions pressupostàries a suplementar en el pressupost de despeses són:
0114.913.01. Amortització préstecs Banc Santander” ........ 238.081,81.-€.
1532.600.00. Obertura carrer................................................... 9.934,64.-€
1622.619.02. Inversió reposició Punt verd .............................. 9.911,35.-€
165.632.00. Inversió reposició enllumenat............................ 28.524,30.-€
3420.632.00. Altres Inversions reposició Poliesportiu ......... 13.848,02.-€
2. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i sotmetre’l a exposició pública durant un termini
de quinze dies per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar reclamacions davant el Ple. Si
durant l’esmentat termini no s’haguessin presentat reclamacions la modificació de crèdit es donarà per aprovada
definitivament de forma automàtica.”
5.- MOCIÓ DE REPROVACIÓ A LA REGIDORA FRANCISCA BAUZÀ (presentada pel grup Més)
El sr. Jaume Català Sansó, com a portaveu del grup polític “Més per Vilafranca”, presenta la següent proposta
dictaminada favorablement en Comissió Informativa de data 1 de setembre:
“La regidora del PxP (Partit per al Poble) d’aquest consistori, la senyora Francisca Bauzà, va participar el passat dia 6
d’agost en una festa taurina celebrada al coliseum balear acompanyada per la seva filla menor d’edat. Increpada per
alguns manifestants va ser entrevistada per la cadena Tele 5 i hi va fer les següents afirmacions:
- “Yo llevo a mi hija donde quiero”
Aquestes afirmacions, que qualsevol persona sap que són contràries a l’ordenament vigent, estan emmarcades en les
justificacions que pretenen la continuïtat i la pervivència d’una festa que només du patiment, tortura i humiliació a
l’animal.
El fet adquireix més gravetat si tenim en compte que qui les fa ostenta un càrrec públic en el nostre ajuntament,
concretament la regidora de Cultura, i que la cobertura mediàtica de l’esdeveniment , que va donar gran publicitat a les
seves paraules i que ha produït danys a la imatge pública del nostre poble.
És legítim que cada un de nosaltres decideixin anar als espectacles que ens venguin de gust, tenguem el càrrec que
tenguem. El que no ho és, és la justificació de la presència de menors en espectacles als que la llei prohibeix l’accés.
O és que aquest Ajuntament no ha distribuït a tots els cafès de la Vila rètols informatius en els que es prohibeix la venda
de begudes alcohòliques i tabac a menors d’edat?
Que la Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de l’atenció i els drets de la infància i l’adolescència de les Illes
Balears, en el seu article 48 d) prohibeix l’entrada i permanència de persones menors d’edat en els establiments, locals
o recintes següents:
a) En aquells en els que tenguin lloc activitats o espectacles violents..
(...)
d) En aquells en els que se celebrin competicions o espectacles esportius en el que eles seus reglaments
contemplin la producció de danys físics per qualsevol dels participants...
Que la Lei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels animals que viuen en el entorn humà, en l’àmbit de la CCAA de les
Illes Balears, en el seu article 4, que permet la celebració de les corregudes de bous, en el seu punt 3r diu “No es
permetrà l’entrada als espectacles a que faci referència l’apartat anterior als menors de setze anys”
Que la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, en
el seu article 24 1.c) també ens remet a la normativa anunciada al paràgraf anterior. Per tant, també prohibeix l’accés
als menos de 16 anys, i la tipifica com a falta greu per part dels usuaris que incompleixen aquesta llei (Art. 98.g), amb
sancions que poden anar entre els 1.001 i 10.000€.
Per tant, es proposa al ple de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany que acordi:
1. Reprovar la regidora Francisca Bauzà pel contingut de la seva intervenció davant la cadena de televisió Tele 5
el passat 6 d’agost.

2. Exigir que es retracti públicament de les afirmacions fetes i que renonegui que en cap cas s’ajusten a la
legalitat vigent.

3. Transmetre aquest acord a la presidència i a la secretaria general del Partit Popular, en tant que no ha estat
suspesa de militància tot i haver-se presentat amb una altre formació política.”
El sr. Jaume Català (Més) manifesta que, com ja va dir a la comissió informativa, la intenció del seu grup era
no votar la moció, ja que havia xerrat amb la regidora Francisca Bauzà sobre el tema i ella li havia dit que al
plenari duria una rectificació, però com ella no hi és, demana que l’assumpte quedi damunt la taula.
El sr. Batle li contesta que la regidora li ha comentat que havia xerrat amb en Jaume i que seguia amb la
mateixa idea que li havia exposat.
La sra. Ma. de Lluc Bauzà diu que li agradaria que se fes arribar una copia de les mocions a tots els regidors i
demana que és exactament lo que vol el grup Més que faci la regidora.
El sr. Jaume Català (Més) contesta que demanen una rectificació de les paraules que va dir en aquell moment
ja que la llei ho prohibeix i encara que els pares siguin responsables dels seus fills, això no vol dir que se
puguin dur a llocs on està prohibit per llei. Que na Francisca li va dir que avui duria la seva resposta i, ja que
ella no hi és, considera que és millor deixar l’assumpte damunt la taula per donar-li l’oportunitat d’explicar-se
en un altre ple.
La sra. Ma. de Lluc Bauzà troba que, per respecte, se li ha de donar l’oportunitat d’explicar-se, però considera
que és el mateix risc que deixar conduir un nin de 7 anys i que entén que, de vegades, amb un micro davant
no t’expresses correctament.
El sr. Batle creu que no és necessari tornar a dur l’assumpte a Ple, que li poden demanar directament a ella
en el torn de precs i preguntes de qualsevol ple.
Seguidament se passa a votació deixar l’assumpte damunt la taula i el Ple, per 5 vots en contra de Montserrat
Rosselló, Catalina Galmés, Gregorio Bauzà, Jaime Català i Ramiro Amurrió (PxP) i 5 a favor de Jaume
Catalá, Magdalena Sastre, Serehïm Mateu Salord (MÉS) i Maria de Lluc Bauzà i Josep Sansó (IxVi-EsquerraAM), després de votar dues vegades acabant les dues en empat i decidint el Batle amb el seu vot de qualitat,
no aprova deixar l’assumpte damunt la taula.
Finalment, el sr. Batle passa a votació la Moció presentada, i el Ple per 5 vots en contra de Montserrat
Rosselló, Catalina Galmés, Gregorio Bauzà, Jaime Català i Ramiro Amurrió (PxP) i 5 abstencions de Jaume
Catalá, Magdalena Sastre, Serehïm Mateu Salord (MÉS) i Maria de Lluc Bauzà i Josep Sansó (IxVi-EsquerraAM) no aprova la moció.
6.- MOCIÓ TIQUETS ACCÉS PISCINA MUNICIPAL (presentada pel grup Més)
El sr. Jaume Català Sansó, com a portaveu del grup polític “Més per Vilafranca”, presenta la següent proposta
dictaminada favorablement en Comissió Informativa de data 1 de setembre:
“Durant aquest estiu l’equip de govern d’aquest ajuntament està duent a terme una gestió totalment clientelar dels
tiquets d’accés a la psicina municipal, i els que no en paguen per deferència de l’equip de govern.
Ja són varis els veïnats del poble que s’han dirigit a nosaltres per denunciar aquests fets pel tracte discriminatori que
suposa aquest arbitrari mode de decidir del nostre govern municipal.
Per aquest motiu, sol·licita’m al ple de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany que aprovi el següent ACORD:

Que l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany torni els doblers dels tiquets d’accés a la piscina a totes les persones que
han pagat per aquest servei municipal.”

El sr. Jaume Català (Més) diu que hi ha gent que els ha informat que se segueix un doble criteri a l’hora de
donar els tiquets per accedir a la piscina i que varen demanar informació a l’ajuntament sobre el tema,
informació que no se’ls va facilitar a la comissió informativa i per això la demanen ara.
El sr. Batle li contesta que, que ell sàpiga, no s’ha regalat cap tiquet i que li agradaria que li donas noms de
les persones que diven que els ho han regalat, per així poder contestar en propietat a la seva petició.
El sr. Jaume Català (Més) manifesta que consideren més fàcil que se faci un arqueig mirant els tiquets que
s’han entregat i els dobers que s’han ingressat a la caixa municipal.
El sr. Batle repeteix que, que ell sàpiga no se’n ha regalat cap i que quan el partit Més va demanar la
informació encara no havien passat comptes dels tiquets i no li pudien donar i que, de fet, encara no s’han
entregat tots els dobers i esperava a fer l’arqueig en tenir-ho tot clar i que els facilitaran la informació completa
en tenir-la.
Passada a votació la Moció, el Ple per 5 vots en contra de Montserrat Rosselló, Catalina Galmés, Gregorio
Bauzà, Jaime Català i Ramiro Amurrió (PxP) i 5 a favor de Jaume Catalá, Magdalena Sastre, Serehïm Mateu
Salord (MÉS) i Maria de Lluc Bauzà i Josep Sansó (IxVi-Esquerra-AM), després de votar dues vegades
acabant les dues en empat i decidint el Batle amb el seu vot de qualitat, no aprova la Moció.
7.- MOCIÓ SOBRE LES OBRES ALS CARRERS ESGLÉSIA I FRA LLUÍS (presentada pel grup IxViEsquerra Republicana-AM)
La sra. Maria de Lluc Bauzà Amengual, com a portaveu del grup polític “Independents per VilafrancaEsquerra republicana-Acord Municipal”, presenta la següent proposta, dictaminada favorablement en
Comissió informativa de dia 1 de setembre:
“Els regidors del grup municipal IxVi-Esquerra Republicana, ens hem assabentat de les obres que l’Ajuntament de
Vilafranca realitza als carrers de l’Església i Fra Lluís.
Per aquest motiu es demana la següent documentació:
PRIMER: El pressupost municipal destinat a aquestes obres anomenades de millora, i
SEGON: L’informe tècnic corresponent”

La sra. Ma. de Lluc Bauzà manifesta que va demanar la documentació sobre els obres als carrers Església i
Fra Lluís i que ara ja l’han vista. Que a la memòria diu que hi haurà una persona responsable de medi
ambient de la Mancomunitat i una de l’ajuntament i que, arrel de la denúncia que varen formular pels residus
de construcció que s’havien duit a foravila, demanen la supervisió que se va fer.
El sr. Batle li contesta que els primers residus els va demanar un particular i els altres se varen transportar al
lloc adient i que hi ha una factura de Mac insular del cost que, en voler, poden veure.
La sra. Ma. de Lluc Bauzà s’interessa per altres qüestions de les obres i el sr. Batle li contesta que el que s’ha
encarregat de l’obra ha estat el tècnic municipal i que val més que venguin a xerrar amb ell que els ho aclarirà
millor.

8.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MÉS PER LA NETEJA DEL TORRENT DE NA BORGES AL SEU
PAS PEL T.M. DE VILAFRANCA DE BONANY(assumpte incorporat per urgència)
El sr. Jaume Català Sansó, com a portaveu del grup polític “Més per Vilafranca”, presenta la següent proposta:
“Les Administracions Locals són el més pròximes als ciutadans i constitueixen un pilar bàsic on s’integra i organitza la
societat civil. Per això, tenen un compromís amb el desenvolupament sostenible que implica necessàriament
augmentar la prioritat concedida a les polítiques mediambientals. Així doncs, les actuacions de caràcter preventiu i de
protecció, exigeixen un nivell de resposta organitzatiu adequat.
El Govern de les Illes Balears recorda anualment els procediments d’actuació que han d’aplicar les Administracions
Públiques amb responsabilitat en la matèria, davant de situacions de pluges intenses i crescudes de cabals en els
torrents.
En aquest sentit, els ajuntaments participen en la neteja dels torrents que acumulen males herbes i brutícia a fi d’evitar
inundacions i estancaments d’aigua. Per a realitzar aquestes tasques de condicionament en torrents, han de sol·licitar a
la Direcció General de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears realitzar
intervencions immediates en la demarcació de la qual es troba ubicat el terme municipal.
Per això, MÉS per Vilafranca, sabent de la necessitat de la neteja del torrent de na Borges al seu pas pel nostre
municipi i, especialment, a la zona del nucli urbà, proposam el següent ACORD:
Concretar la suma d’accions a realitzar al torrent que transcorre dins del nostre municipi i adreçar l’escrit corresponent a
la direcció general de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient per tal de sol·licitar i instar al Govern de les
Illes Balears a la neteja i d’altres accions a dur a terme al torrent i síquies que passen pel nostre municipi.

La urgència de dita proposta és aprovada per unanimitat.
Després d’una deliberació, la Corporació per unanimitat aprova:
“Dirigir un escrit a la direcció general de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient per tal de
sol·licitar i instar al Govern de les Illes Balears a la neteja i d’altres accions a dur a terme al torrent i síquies
que passen pel nostre municipi”
9.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MÉS PER L’ADMISSIÓ HUMANITÀRIA DELS REFUGIATS
(assumpte incorporat per urgència)
El sr. Jaume Català Sansó, com a portaveu del grup polític “Més per Vilafranca”, presenta la següent proposta:
“Segons dades d’ACNUR (l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats), prop de 300.000 migrats i
refugiats han intentat arribar en el que duim d’any a Europa via el Mar Mediterrani. 2.440 han mort en l’intent.
Els refugiats fugen de la guerra, la fam, les malalties o el terror de l’Estat Islàmic. Són persones que provenen de
països amb crisis humanitàries agudes com Síria, Líbia o Eritrea. Aquest estiu, la majora d’aquestes persones han
intentat entrar a Europa per la ruta Central, via Itàlia, o per la ruta Est, via Grècia i els Balcans. En la seva ruta, són
víctimes de les màfies del tràfic de persones, tractades com una simple mercaderia.
Davant aquesta situació d’emergència, els països que formen la Unió Europea han donat una resposta del tot
insuficient. Com a mostra d’aquesta insolidaritat, dels quasi 4 milions de refugiats sirians fins a febrer de 2015, poc més
de 40.000 han sigut admesos a Europa, i només 130 a l’estat espanyol. Mentrestant, la major part de les persones
refugiades son acollides a països més empobrits com Líban, Turquia, Jordània o Egipte.
L’estat espanyol ha demostrat una falta de compromís i solidaritat vers aquesta emergència humanitària. La Comissió
Europea va proposar aquest mes de juliol una proposta de mínims per acollir entre els països membres a 60.000
persones refugiades. El ministre d’Interior del govern espanyol, Jorge Fernández Díaz, va rebutjar la quota assignada a
l’estat espanyo9l de 4.300 persones, i només en va acceptar 1.300 demandants d’asil.

El govern ultradretà, anti-migrants i xenòfob d’Hongria va decidir aquest estiu gastar-se 32 milions d’euros en la
construcció d’una tanca amb concertines per blindar la seva frontera amb Sèrbia i fer més complicat el pas de les
persones refugiades en el seu camí cap als països del nord d’Europa. Un obstacle més per a persones que han deixat
zones de guerra i que cerquen de forma desesperada protecció.
Per altra banda, cal destacar que la societat europea ha pres consciència de la situació. Les darreres notícies de morts
en el trasllat de refugiats en camions tancats o els atacs de grups neonazis a albergs de refugiats a Alemanya han sigut
respostes amb manifestacions de suport, deixar enrere les polítiques per crear una Europa-Fortalesa, i donar un gir a
les polítiques d’asil i de cooperació amb els països empobrits del Mediterrani. És necessari que les institucions estiguin
a l’altura d’aquesta crisi de refugiats. Les administracions locals poden col·laborar amb la seva disposició a acollir
persones de forma temporal, en funció de les seves capacitats.
Per tot això, el grup municipal de MÉS per Vilafranca proposa al ple l’adopció dels següents acords:
1. El Ple de l’Ajuntament de Vilafranca sol·licita al govern de l’estat espanyol un compromís ferm amb les
persones refugiades, rectificant la postura presa a la darrera reunió de ministres de justícia i interior de la Unió
Europea i l’anunci de la seva predisposició a acollir les persones refugiades que proposava la Comissió
Europea.
2. L’Ajuntament de Vilafranca es posarà a disposició del govern de l’estat espanyol per l’acolliment temporal
d’algunes d’aquestes persones, segons les capacitats del nostre municipi.

La urgència de dita proposta és aprovada per unanimitat.
Oberta la deliberació, el Sr. Jaume Català (Més) explica el sentit de la Moció i comenta que una de les coses
que podria fer l’ajuntament seria dur un registre de les famílies que expressin la voluntat d’acollir refugiats.
La sra. Ma. de Lluc Bauzà, per la seva part, comenta que no s’ha de confondre “solidaritat” amb “caritat”, que
no s’ha de dir “acullim” sense que darrera hi hagi una planificació ben feta.
El sr. Batle manifesta que creu que se fera tot a traves de la Mancomunitat del Pla, ja que és la que gestiona
els serveis socials dels 14 pobles.
Passat l’assumpte a votació, la Corporació per unanimitat acorda:
Primer.- El Ple de l’Ajuntament de Vilafranca sol·licita al Govern de l’Estat espanyol un compromís ferm amb
les persones refugiades, rectificant la postura presa a la darrera reunió de Ministres de Justícia i Interior de la
Unió Europea i l’anunci de la seva predisposició a acollir les persones refugiades que proposava la Comissió
Europea.
Segon.- L’Ajuntament de Vilafranca es posarà a disposició del Govern de l’Estat espanyol per l’acolliment
temporal d’algunes d’aquestes persones, segons les capacitats del nostre municipi.
10.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP IxVi-ESQUERRA-AM PER A DECLARAR OFICIALMENT EL 31 DE
DESEMBRE DIADA DE MALLORCA(assumpte incorporat per urgència)
La sra. Maria de Lluc Bauzà Amengual, com a portaveu del grup polític “Independents per VilafrancaEsquerra republicana-Acord Municipal”, presenta la següent proposta:
“Declaració del dia 31 de desembre com a Diada de Mallorca, amb la consideració laboral de festiu”
Substitució de l’actual data del 12 de setembre, per a la commemoració de la Diada de Mallorca, per la més tradicional i
històricament fonamentada del 31 de desembre, coincidint amb la Festa de l’estendard.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
1. Atès que la Festa de l’estendard commemora l’entrada a la Medina Mayurqa de les tropes catalanes de Jaume
I el Conqueridor que el 31 de desembre de 1229 venceren als sarraïns. La Festa commemora, doncs, el

naixement de la Mallorca actual i és la festa civil més antiga d’Europa, ja que data del segle XIII i s’ha celebrat
de manera ininterrompuda fins els nostres dies.
2. Atès que després de la Guerra de Successió, moment en que desaparegueren les institucions mallorquines
d’autogovern de qui depenien els acte, se n’encarregà l’Ajuntament de Palma i que aleshores la festa passà de
ser insular a local.
3. Atès que enguany es commemoren els 300 anys del Tricentenari de l’ocupació borbònica en benefici de
Castella, és l’hora d’esmenar greuges i Imposicions, proclamant dia 31 com la Diada de Mallorca.
4. Atès que el 20 d’octubre de 2006, la comissió Insular d’Ordenació de Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric
del Consell de Mallorca de 5 de novembre de 2007 (recollit al BOIB núm. 186, de 15 de desembre de 2007)
5. Atès que l’any 1997 el Consell de Mallorca declarà el dia 12 de setembre com a diada de Mallorca, amb la
voluntat de commemorar i retre homenatge als trets diferencials respecte del conjunt del que fou la Corona
d’Aragó. En aquesta data es vol commemorar el jurament fet per Jaume II l’any 1276 de la Carta de
Franqueses i Privilegis del Regne de Mallorca. Les franqueses i privilegis són un conjunt de drets i avantatges
que el rei atorgà a favor del Regne de Mallorca. Les franqueses eren exempcions de compliment d’alguna
norma o costum, normalment d’ús a la resta de la corona catalanoaragonesa, mentre que els privilegis eren
drets que es condecien en exclusiva a una regió o ciutat. Jaume I atorga al 1230, just després de la victòria
catalana contra els musulmans, als repobladors cristians de l’illa la primera Carta de franquesa de Mallorca,
per tal d’estimular la vinguda de nous pobladors que consolidarien aquest nou Regne fronterer amb l’enemic
àrab. Jaume II de Mallorca, primer monarca del Regne privatiu, confirma i reformà les franqueses del seu pare.
Per tots aquests motius, es proposa d’adopció els següents acords:
PRIMER. El Ple de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany, insta al Consell Insular de Mallorca, a modificar la data
de la celebració de la Diada de Mallorca, per tal que en comptes de celebrar-se el 12 de setembre o qualsevol altra
data, es vinculi a la tradicional commemoració del 31 de desembre, aniversari de l’entrada a Palma de les tropes
catalanes de Jaume I.
SEGON. El Ple insta a l’equip de govern del Consell de Mallorca a fer les gestions necessàries perquè la data del
31 de desembre sigui declarada com a festiu, com a fórmula per a fer-ne evident a ulls dels ciutadans del seu
caràcter commemoratiu.

La urgència de dita proposta és aprovada per unanimitat.
Després d’una deliberació, la Corporació per unanimitat acorda:
“PRIMER. El Ple de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany, insta al Consell Insular de Mallorca, a
modificar la data de la celebració de la Diada de Mallorca, per tal que en comptes de celebrar-se el 12 de
setembre o qualsevol altra data, es vinculi a la tradicional commemoració del 31 de desembre, aniversari
de l’entrada a Palma de les tropes catalanes de Jaume I.
SEGON. El Ple insta a l’equip de govern del Consell de Mallorca a fer les gestions necessàries perquè la
data del 31 de desembre sigui declarada com a festiu, com a fórmula per a fer-ne evident a ulls dels
ciutadans del seu caràcter commemoratiu.”
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

