ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 10 DE JULIOL DE 2018.
Lloc de la sessió:
Caràcter de la sessió:
Data:
Hora de començament:
Hora d’acabament:
Presents:

Absents:

Sala d’Actes de la Casa Consistorial
Ordinària
10 de juliol de 2018
20:00 hores
20:50 hores
Sr. Montserrat Rosselló Nicolau (President, Partit per al Poble)
Sr. Antonio Barceló Bennasar (Partit per al Poble)
Sr. Jaime Català Rosselló (Partit per al Poble)
Sr. Gregorio Bauzà Sastre (Partit per al Poble)
Sra. Catalina Bauzá Artigues (Partit per al Poble)
Sr. Jaume Català Sansó (Més per Vilafranca)
Sra. Magdalena Sastre Mascaró (Més per Vilafranca)
Sr. Serehïm Mateu Salord Comes (Més per Vilafranca)
Sr. Sra. Maria de Lluc Bauzà Amengual (Independents per
Vilafranca-Esquerra- Republicana AM)
Sr. Josep Sansó Rosselló (Independents per VilafrancaEsquerra Republicana)

Sr. Ramiro Amurrio Fernández (Partit per al Poble)

Secretària Interventora:

Sra. Carmen Rosario Botón Valderrábano

Hi ha quòrum legal.
ORDRE DEL DIA:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Toma de presa regidora Catalina Bauzá Artigues
Aprovació Acta Sessió anterior.
Compte General 2017.
Delegació gestió legalitat urbanística al Consell Insular de Mallorca
Nomenament càrrecs de jutge de pau titular i substitut
Decrets de batlia
Coneixement resolució batlia de renovació competències delegades als regidors i
nomenament de tinents de batle.
Moció sobre la sentència de “La Manada” presentada per MÉS per Vilafranca
Moció per a la millora dels vials d´entrada a Vilafranca, zona de domini de carreteres
del Consell de Mallorca, situats dins el terme municipal de Sant Joan, presentada per
MÉS per Vilafranca
Moció per a l´adhesió de l´ajuntament de Vilafranca a la plataforma per un bon
finançament de les Illes Balears, presentada per MÉS per Vilafranca
Precs i preguntes.
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1.- TOMA DE PRESA REGIDORA CATALINA BAUZÁ ARTIGUES.

El Sr. Batle intervé per explicar que la Sra. Catalina Bauzá Artigues tomará presa del seu càrrec de
regidora en aquest acte davant el Plenari.
Tot seguit, Catalina Bauzá Artigues llegeix en veu alta la següent fórmula legal:
“Juro per la meva consciència i honor de complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora
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.”
Una vegada formalitzada la toma de presa del càrrec de regidora de conformitat amb l´article
108.2 de la llei orgànica 5/1985 de règim electoral general, s´acorda la remissió del present punt
del dia a la Junta electoral central perquè surti els efectes oportuns.

2.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Iniciada la sessió, es sotmet a consideració dels regidors l´Acta de la Sessió ordinària celebrada el
dia 8 de maig de 2018, la qual, és aprovada per unanimitat.
3.- COMPTE GENERAL 2017.
La Sra. Secretària informa, que publicat el Compte General de l´any 2017 al BOIB nº 64 de 24 de
maig de 2018, no s´ha presentat cap al·legació, per la qual cosa s´eleva l´acord a la seva aprovació
pel Ple, segons l’article 212.4 del Text Refós 2/2004 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Així doncs, el Ple acorda per majoria simple, amb l´abstenció dels regidors del grup municipal
Independents per Vilafranca Esquerra-Republicana AM i els vots en contra del grup municipal
Més per Vilafranca, aprovar el Compte General de 2017.
4.- DELEGACIÓ GESTIÓ LEGALITAT URBANÍSTICA AL CONSELL INSULAR DE MALLORCA.
El Sr. Batle informa a la Comissió que atès a la nova normativa urbanística i als nombroses
expedients de legalitats que sorgeixen, l´ajuntament es veu col·lapsat i no té els mitjans suficients
per poder resoldre-los en temps. Per tant, seria necessari signar el conveni de delegació de
competències municipals en sòl rústic a l´agència de defensa del territori de mallorca.
El regidor Jaume Català Sansó comenta que es tracta de una bona mesura que ja la vaig
presentar al plenari a l´any 2016 el grup municipal d´ IxV esquerra republicana i que per part del
seu grup municipal de Més per Vilafranca no hi ha cap problema en donar-la suport.
A la Sra. Maria de Lluc, regidora de IxV esquerra republicana, li agrada que s´hagi dur al plenari
una proposta que ja havia plantejat anys enrere el seu grup polític.
Desprès de deliberar sobre el tema, es passa el punt a votació, i per unanimitat dels presents,
s´adopta el següent acord:
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Primer.- Aprovar la delegació de competències de disciplina urbanística en sòl rústic a l´Agència de
defensa del territori de mallorca, d´acord amb els termes del conveni que s´adjunta al present acord
com annex.
Segon.- Facultar al Sr. Batle-president a la signatura del conveni i quants documents siguin
necessaris.
Tercer.- Notificar el present acord a l´Agència de defensa del territori de Mallorca als efectes
oportuns.

ANNEX

MODEL DE CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES MUNICIPALS A L’AGÈNCIA DE DEFENSA
DEL TERRITORI DE MALLORCA.
Palma, xx de xyz de 201x
REUNITS
D’una banda, la Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, Presidenta de l’Agència de defensa del territori
de Mallorca, que actua en nom i representació del Consell de Mallorca, corporació amb domicili
al carrer Palau Reial, 1, de Palma, amb el núm. d’identificació fiscal S0711002F, en virtut de la
delegació de signatura de la presidència del Consell de Mallorca feta per Decret de data xx de xyz
de 201X, i amb fonament en l’acord del Ple del Consell de Mallorca de dia xx de xyz de 201X.
I d'altra part, el Sr. XYZ, Batle de ABC, que actua en nom i representació del municipi de ABC, amb
domicili a XYZ, 07XXX, amb el número d’identificació fiscal XXX, amb fonament en l’acord de ple
de l’Ajuntament de ABC adoptat en sessió de xx de xyz de 201X.
EXPOSEN
I.- Els Estatuts de l’Agència de defensa del territori de Mallorca foren aprovats per l’acord del Ple
del Consell de Mallorca de dia 12 de gener de 2017, publicat en el BOIB núm. 9, de 21 de gener
del mateix any.
D’acord amb el seu article primer, L’Agència de defensa del territori de Mallorca és un organisme
autònom, de caràcter administratiu, dotat de personalitat jurídica, patrimoni i pressuposts
propis, amb capacitat d’actuació en el compliment de les seves funcions, per al
desenvolupament, per part de l’administració del Consell de Mallorca, de les tasques d’inspecció,
restauració de la legalitat i sanció en matèria d’urbanisme i litoral, així com de totes les altres
competències que li assignen els seus Estatuts.
L’article 7, per la seva banda, disposa que, de conformitat amb els articles 58 i 64.1 in fine de la
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, els municipis de
l’Illa de Mallorca podran delegar les competències d’inspecció, supervisió, sanció i restabliment
de la legalitat urbanística en el Consell de Mallorca, el qual les exercirà mitjançant l’Agència de
defensa del territori de Mallorca, en els termes i condicions establerts en els seus Estatuts i en els
corresponents convenis de delegació.
II.- L’Ajuntament de ABC té atribuïdes competències en matèria de disciplina urbanística en virtut
del que disposen els articles 29.2.c) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears, i 25.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
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local.
L’avantdita Llei 7/1985, en el seu article 10, determina que l’Administració local i les restants
Administracions públiques ajustaran les seves relacions recíproques als deures d’informació
mútua, col·laboració, coordinació i respecte als àmbits competencials respectius; i que procedirà
la coordinació de les competències de les entitats locals entre sí i, especialment, amb les de les
restants Administracions públiques, quan les activitats o els serveis locals transcendeixin l’interès
propi de les corresponents entitats, incideixin o condicionin rellevantment els de les dites
Administracions o siguin concurrents o complementaris dels d’aquestes.
Per un altre costat, el Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local, aprovat pel
Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, en el seu article 69, estableix que les competències
compartides o concurrents podran ser exercides conjuntament per l’Administració de l’Estat o de
la Comunitat Autònoma i la Local, mitjançant la constitució d’ens instrumentals de caràcter públic
o privat.
III.- En virtut del que expressa l’article 70.1 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en la
redacció donada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, són competències pròpies dels
consells insulars les matèries d’urbanisme i habitabilitat. A la vegada, l’article 15.5 de la Llei
12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, recull que, d’acord amb la
normativa específica, es poden crear entitats urbanístiques especials dependents de les
administracions de base territorial esmentades en els apartats anteriors del mateix precepte, que
poden assumir o rebre dels municipis delegacions de competències en matèria de planificació i
gestió, en els casos en què actuen com a administració, com també en matèria d’intervenció en
l’edificació i l’ús del sòl, disciplina urbanística i altres fins anàlegs. Les delegacions de
competències municipals es poden realitzar directament a les entitats urbanístiques especials, o
també a les administracions matriu de base territorial, que poden desconcentrar o
descentralitzar el seu exercici en les entitats urbanístiques especials dependents, i correspon a
cada administració decidir si participa amb altres administracions públiques, d’acord amb la
legislació pròpia d’organització, procediment i règim jurídic.
Conformement amb l’article 3.2 dels Estatuts de l’Agència, és funció d’aquesta l’exercici de les
competències d’inspecció, supervisió, sanció i restabliment de la legalitat urbanística que els
municipis voluntàriament li deleguin, en les condicions que es determinin en els corresponents
convenis de delegació.
En aquest sentit, l’article 8.2 disposa que tal delegació produirà necessàriament l’atribució a
l’Agència de les competències d’inspecció, sanció i restabliment de la legalitat urbanística que
corresponguin al municipi, en els supòsits d’obres executades sense llicència o ordre d’execució o
sense ajustar-se a les seves condicions, segons s’estableixi en el corresponent conveni.
IV.- El present conveni de delegació ha tengut la prèvia aprovació del Ple de l’Ajuntament de ABC,
mitjançant acord de data xx de xyz de 201X, amb el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació, de conformitat amb els articles 94.3.h) de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i 47.2.h) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Igualment, i previ informe preceptiu del Consell de Direcció de l’Agència de data xx de xyz de
201X, aquest conveni ha estat aprovat pel Ple del Consell de Mallorca, mitjançant acord de data
xx de xyz de 201X, adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació, en atenció al que disposa l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985 abans
esmentat.
Les parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat suficient per
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formalitzar aquest conveni, per la qual cosa, i atesos tots els anteriors antecedents, convenen les
següents
ESTIPULACIONS
Primera.- Delegació de competències
1.- L’Ajuntament de ABC delega en el Consell de Mallorca, per al seu exercici mitjançant l’Agència
de defensa del territori de Mallorca, les competències municipals d’inspecció, sanció i
restabliment de la legalitat urbanística, en relació amb les obres, usos del sòl i actuacions que es
desenvolupin sense llicència o ordre d’execució o sense ajustar-se a les seves condicions en les
diferents categories de sòl rústic del seu terme municipal, excepte en les recollides en l’article
166.3 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (LUIB).
2.- La delegació de competències s'entén efectuada sense perjudici que per part de
l'Ajuntament es puguin adoptar a sòl rústic les mesures cautelars prèvies a l'inici de l'expedient
previstes en l'article 187 de la LUIB.
3.- Aquesta delegació de competències no inclou la de les potestats sancionadora i de restitució
de la legalitat urbanística relatives als procediments ja incoats per l’Ajuntament i que es trobassin
en tramitació en el moment de l’entrada en vigor del present conveni, ni respecte a infraccions ja
denunciades davant l’Ajuntament, que seran exercides per la corporació municipal.
4.- La resolució dels recursos administratius i de les sol·licituds de revisió d’ofici contra els actes
dictats per l’Agència en exercici de les competències municipals delegades correspondrà als
òrgans competents d’aquesta. En canvi, correspondrà als òrgans de l’Ajuntament tant respecte
als actes adoptats abans de l’entrada en vigor d’aquest conveni, com en relació amb els dictats
amb posterioritat a aquesta data dins d’expedients que aleshores es trobassin en tramitació.
5.- La delegació de competències podrà ser revocada en qualsevol moment mitjançant acord del
Ple de l’Ajuntament adoptat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
La revocació serà efectiva un cop comunicada al Consell de Direcció de l’Agència i publicada per
aquesta en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Segona.- Condicions financeres
1.- L’Ajuntament no ha d’abonar cap aportació econòmica al Consell de Mallorca pel cost de
l’exercici de les competències delegades.
2.- L’Agència ha de facilitar finançament a l’Ajuntament perquè aquest el destini a qualsevol de
les següents finalitats, sense que cap d’elles hagi de ser preferent:
-

L’adquisició de sòl destinat a habitatges de protecció oficial o altres règims de
protecció pública.

-

La conservació, millora, ampliació, urbanització i, en general, gestió urbanística dels
propis béns del patrimoni públic de sòl corresponent.

-

La promoció d’habitatges de protecció oficial o altres règims de protecció pública.

-

Altres usos d’interès social. S’entenen per usos d’interès social els definits a l’article
313.3 RLOUSM (els relatius a l’execució d’actuacions que tenguin per finalitat la
millora, la conservació, el manteniment i la rehabilitació de la ciutat existent,
preferentment de zones degradades, així com la implantació de dotacions o les
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millores d’espais naturals, el paisatge o els béns immobles del patrimoni cultural) o
els que siguin definits per la normativa urbanística d’aplicació en cada moment.
-

Excepcionalment, la reducció del deute comercial i financer de l’Ajuntament,
sempre que es compleixin tots els requisits de l’article 313.4 RLOUSM.

3.- Aquest finançament ha de provenir dels excedents dels ingressos de l’Agència respecte a les
seves necessitats de manteniment, que són, en tot cas, el cost de l’activitat administrativa per les
despeses recollides en l’article 178.3 LUIB. Cada cop que l’Agència emeti l’informe
tècnicoeconomic establert a l’article 178.3 LUIB per determinar el cost de l’activitat
administrativa, en remetrà còpia a l’Ajuntament.
4.- Els excedents s’han de distribuir entre els municipis adherits en proporció a la quantia de
les sancions imposades per l’Agència dins el terme municipal de cada ajuntament adherit, a
comptar des del darrer exercici en què s’hagin repartit excedents.

Tercera.- Obligacions assumides per l’Ajuntament
1.- L’Ajuntament assumeix en tot cas les següents obligacions:
a) Prestar la cooperació i assistència activa que l’Agència pogués sol·licitar per a l’eficaç
compliment de les seves competències.
b) Facilitar al personal de l’Agència tota la informació, documentació i ajuda material que
hagin de menester per a l’adequat compliment de les seves funcions.
c) Complir la resta de condicions i compromisos assumits en aquest conveni de delegació.
2.- Més concretament, l’Ajuntament es compromet a:
a) Prestar l’auxili de la policia local per facilitar les inspeccions, per vigilar l’eficàcia de les
ordres de suspensió d’obres, per identificar als responsables de les infraccions, i per
assistir a l’execució per part de l’Agència de les ordres de restitució de la legalitat
urbanística infringida.
b) Trametre a l’Agència les denúncies i tota l’altra documentació que es rebi a l’Ajuntament
en relació amb les infraccions objecte de delegació.
c) En els casos en què sigui presentada una denúncia per infracció urbanística a
l’Ajuntament, trametre-la immediatament a l’Agència per via telemàtica, juntament amb
les dades de què disposi sobre la mateixa, especialment les dades fotogràfiques i
planimètriques que tengui l’Ajuntament que permetin identificar el lloc de la presumpta
infracció.
d) Sol·licitar a l’Agència l’emissió d’informe durant la tramitació de les sol·licituds de
llicències de legalització relatives als expedients de disciplina urbanística que aquesta
tramiti, d’acord amb el que disposa l’article 189.3 LUIB.
Quarta.- Obligacions assumides per l’Agència
El Consell de Mallorca, a través de l’Agència, assumeix les següents obligacions:
a) Tramitar i resoldre els expedients incoats amb motiu de la delegació de competències,
així com els recursos administratius i jurisdiccionals que se’n derivassin, i executar els
actes administratius a què donassin lloc.
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b) Comunicar a l’Ajuntament els actes d’inici i de resolució dels expedients tramitats a causa
de la delegació de competències.
c) Exercir la funció inspectora dins l’àmbit de la delegació de competències.
d) Prestar assessorament jurídic i tècnic a l’Ajuntament respecte a les sol·licituds de
llicències de legalització formulades com a conseqüència de les infraccions objecte de
delegació.
e) Trametre a l’Ajuntament la memòria anual de la gestió de l’Agència.
Cinquena.- Vigència del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor a l’endemà de la seva publicació per part de l’Agència en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i el seu termini de vigència és de vint anys, d’acord amb l’article
15.5 LUIB.
Sisena.- Resolució del conveni
1.- Seran causes de resolució del present conveni:
a) La revocació de la delegació per part de l’Ajuntament, tal com recull el punt 5 de
l’estipulació primera.
b) La revocació de la delegació per part del Consell de Mallorca, per incompliment greu i
reiterat de les obligacions assumides per l’Ajuntament en la estipulació tercera. En
aquest cas, es requerirà acord del Ple del Consell de Mallorca, a proposta de la
Presidència de l’Agència, un cop escoltat el Consell de Direcció, i prèvia audiència de
l’administració municipal afectada.
c) Per mutu acord de les parts.
2.- Un cop resolt el conveni, es procedirà, en el seu cas, a la corresponent liquidació, en els
termes prevists a l’article 52 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
En cap cas això afectarà a les obligacions contretes amb l’Agència, ni a la competència per a la
tramitació i resolució dels procediments de reposició de la legalitat urbanística i sancionadors
iniciats abans de la revocació de la delegació.
Setena.- Interpretació i aplicació del conveni
Les controvèrsies que poguessin sorgir en la interpretació i aplicació del present conveni seran
resoltes pel Consell de Direcció de l’Agència, tal com preveu l’article 9.2 dels seus Estatuts, amb
audiència prèvia a l’Ajuntament.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte,
en el lloc i la data assenyalades a l’encapçalament.
La Presidenta de l’Agència de
defensa del territori de Mallorca

El batle de l’Ajuntament de ABC

Mercedes Garrido Rodríguez

XYZ0
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5.- NOMENAMENTS CÀRRECS DE JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT.
El Sr. Batle llegeix la següent proposta:
“Atesos els escrits enviats pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en els que ens
comunicaven que s’ha exhaurit el termini de 4 anys dels nomenaments de Jutge de Pau, titular i
suplent de Vilafranca de Bonany,
Atès que s’ha anunciat la convocatòria per a la provisió dels esmentats càrrecs durant quinze dies
al BOIB núm. 65 de data 26 de maig de 2018 i al tauló d’anuncis municipal.
Atès que només s’ha presentat tres candidatures per a Jutge de Pau titular i suplent, aquesta
Batlia, amb el dictamen favorable de la Comissió informativa de dia 5 de juliol de 2018, proposa al
Ple l’elecció del Jutge de Pau, titular i suplent”.
Passat el punt a votació, la Corporació per majoria absoluta del seus membres: amb 9 vots a favor i 1
abstenció de la regidora Magdalena Sastre Mascaró del partit Més per Vilafranca, i de conformitat
amb l´article 7 del reglament 3/1995 dels jutges de pau, adopta el següent ACORD:
Primer.- Elegir com a Jutge de Pau titular al sr. Jaume Estrany Jaume amb DNI 42954389-A.
Segon.- Elegir com a Jutge de Pau suplent al sr. Andreu Galmés Rosselló amb DNI 37342238-J.
Tercer.- Elevar dit acord a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
perquè faci efectius els nomenaments per un termini de quatre anys.
6.- DECRETS DE BATLIA.
La Sra. secretària informa que l'article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, estableix que en les
sessions ordinàries del Ple la part dedicada al control dels altres òrgans de la Corporació ha de
presentar substantivitat pròpia i diferenciada de la part resolutiva. Atenent a aquesta previsió
legal, en l'ordre del dia s'estableix un apartat dedicat al control i fiscalització del govern, en la
qual s'inclouen els punts relatius a la dació de compte de les resolucions dictades per l'Alcaldia,
per donar compliment a l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, i un punt de precs i preguntes.
Així doncs, donada compte dels decrets de batlia emesos des del darrere Ple fins al present, no es
formula cap al·legació ni pregunta.
7.- CONEIXEMENT RESOLUCIÓ BATLIA DE RENOVACIÓ COMPETÈNCIES DELEGADES ALS
REGIDORS I NOMENAMENT DE TINENTS DE BATLE.
-

Renovació competències delegades als regidors:

En compliment dels articles 43 i 44 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el Sr. Batle dóna
compte al Ple que en data 2 de juliol de 2018 va dictar el següent Decret que literalment diu:
Atès l’article 21.3 de la LRBRL, el qual disposa que el batle podrà delegar l’exercici de les seves
atribucions, excepte determinades atribucions mencionades en dit precepte.
Atès l’article 25 de la LMRLIB, el qual disposa que l’administració municipal pot estructurar-se en
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departaments dirigits per un o una tinent de batle o per un regidor o regidora delegats que
actuen per delegació del batle en les matèries que se’ls atribueixi expressament.

Per tot això i en ús de les competències atribuïdes per la legislació vigent en matèria de règim
local, RESOLC:
1r. Designar regidors delegats responsables de les àrees o serveis municipals amb les funcions de
direcció i gestió però sense que la delegació suposi en cap cas la facultat de resoldre mitjançant
actes administratius que afectin a tercers:

Cultura, educació i festes: Sra. Catalina Bauzá Artigues
Esports: Gregorio Bauzà Sastre.
Joventut i urbanisme: Jaime Català Rosselló.
Sanidad i turisme: Ramiro Amurrio Fernández.
Medi ambient: Antonio Barceló Bennasar.

2n. Determinar que les àrees que no hagin estat objecte de delegació corresponen a la Batlia.
3r. Publicar el present decret al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

-

Tinents de batle:

En compliment dels articles 43 i 44 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el Sr. Batle dóna
compte al Ple que en data 2 de juliol de 2018 va dictar el següent Decret que literalment diu:
Atesos els articles 19 de la LRBRL i 22 de la LMRLIB, els quals disposen que són òrgans necessaris
en tot Ajuntament els o les tinents de batle.
Atès l’article 23.3 de la mencionada LRBRL, el qual disposa que els tinents de batle substitueixen,
per l’ordre del seu nomenament, i en els casos de vacant, absència o infermetat, al batle
Atès l’article 46.1 segon paràgraf del ROF, el qual disposa que els nomenaments i cessaments de
tinents de batle es faran mitjançant resolució de Batlia de la qual es donarà compte al Ple en la
primera sessió plenària que es celebri, notificant-se, a més, personalment als designats i es
publicaran en el butlletí oficial de la província, sens perjudici de la seva efectivitat des del dia
següent de la signatura de la resolució del batle, si en dita resolució no es disposés una altra cosa.
Per tot això i en ús de les competències atribuïdes per la legislació vigent en matèria de règim
local, RESOLC:

9

1r. Nomenar els següents tinents de batle de l’ajuntament de Vilafranca de Bonany:

Primer tinent de batle: la Sra. Gregorio Bauzà Sastre.
Segon tinent de batle: el Sr. Jaume Català Rosselló

2n. Determinar que el present decret té efectivitat des del dia següent a la seva signatura per
part de la Batlia.
3r. Donar compte del present decret al Ple en la primera sessió plenària que es celebri.
4t. Notificar el present decret als regidors nomenats.
5è. Publicar el present decret al Butlletí Oficial de les Illes Balears, sens perjudici de la seva
efectivitat des del dia següent a la seva signatura.

8.- MOCIÓ SOBRE LA SENTÈNCIA “LA MANADA” PRESENTADA PER MÉS PER VILAFRANCA.
El sr. Jaume Català Sansó, com a regidor del grup municipal Més per Vilafranca, la següent
MOCIÓ:
MOCIÓ SOBRE LA SENTÈNCIA DE «LA MANADA»
Segons la sentència núm 000038/2018 de la Secció Segona de l'Audiència Provincial de Navarra
queden com a fets provats que els cinc homes del grup conegut com 'La Manada' varen perpetrar
una menyspreable acció d'abús sexual contra una dona a Pamplona durant les festes de San
Fermín de 2016.
Es pretén justificar legalment que en aquesta acció no va existir violència ni intimidació cap a la
víctima, per la qual cosa s’absol els cinc homes d'un delicte d'agressió sexual.
Òbviament no és tasca d'aquest Ajuntament interferir en les competències del Poder Judicial,
però sí que tenim l'obligació de reaccionar i fixar posicions polítiques davant fets de
transcendència per a la ciutadania. I amb aquesta sentència es crea un gravíssim precedent que
entra en contradicció amb les mocions i declaracions polítiques aprovades en aquest Consistori.
Hem de denunciar la doble moral que vergonyosament segueix plasmada en el Codi Penal, que
considera que poden existir escomeses sexuals d'homes contra dones que, sense existir el
consentiment de les dues parts, no suposin violència i intimidació. Això dinamita tota la feina feta
per l’Àrea de Serveis Socials i el propi Ajuntament en Ple en contra de les violències masclistes.
Si no hi ha consentiment hi ha violència. La sentència evidencia que encara queda molt per fer en
la defensa dels drets fonamentals de les dones, en la protecció de la integritat i en la batalla
contra la violència.
Un cop més, ha quedat de manifest l'orientació patriarcal amb la qual membres de la Judicatura
d'aquest país segueixen enjudiciant els delictes contra les dones.
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No pot aplicar una doble victimització, ni que s'exigeixi un plus de patiment. A les dones no se'ls
pot exigir que morin per demostrar així que sí es resisteixen davant una agressió sexual. S'ha
comprovat que el Codi Penal no protegeix de forma efectiva a les dones de les violacions ni de les
múltiples expressions de violència a les que s'han d'enfrontar.
Hem assistit a un procés en el qual des de diferents àmbits judicials i mediàtics s'ha arribat a
culpabilitzar la dona agredida (ha fet a bastament per oposar-se a l’agressió?), i fins i tot s'ha
presentat com una prova admissible la "vida normal" de la víctima després de l'agressió.
Per tot això, el grup municipal de Més per Vilafranca proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
1.-L'Ajuntament de Vilafranca manifesta el seu suport, afecte i solidaritat a la víctima, alhora que
mostra el seu profund desacord amb la decisió de la sentència, que qualifica una clara violació
múltiple com un simple cas d’abús sexual i furt lleu.
2.-L'Ajuntament de Vilafranca mostra comprensió amb la decepció ciutadana com a
conseqüència d'aquesta decisió judicial, s'uneix al clam popular davant aquesta sentència que no
compartim, i demana al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles polítiques actives, capacitat
pressupostària i modificacions legislatives per a què no es tornin a repetir ni la sentència ni els
fets que la motiven.
3.-L'Ajuntament de Vilafranca reivindica el dret de tota dona a la seva plena llibertat i, al mateix
temps, declara que Vilafranca és un municipi que no tolera cap tipus d'agressió contra cap dona i
manifesta que en les relacions interpersonals “no” és “no”, i que si no hi ha un “sí” també és
“no”.
4.-L'Ajuntament de Vilafranca es reafirma en el compromís de continuar treballant en
col·laboració amb el teixit associatiu i la ciutadania en general, a favor de la igualtat i en defensa
dels drets de les dones, i per a l'erradicació de les desigualtats i els diferents tipus de violència
que pateixen les dones.

El Ple acorda per unanimitat aprovar aquesta proposta.

9. MOCIÓ PER A LA MILLORA DELS VIALS D´ENTRADA A VILAFRANCA, ZONA DE DOMINI DE
CARRETERES DEL CONSELL DE MALLORCA, SITUATS DINS EL TERME MUNICIPAL DE SAN JOAN,
PRESENTADA PER MÉS PER VILAFRANCA.

El sr. Jaume Català Sansó, com a regidor del grup municipal Més per Vilafranca, la següent
MOCIÓ:
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MOCIÓ PER A LA MILLORA DELS VIALS D’ENTRADA A VILAFRANCA, ZONA DE DOMINI DE
CARRETERES DEL CONSELL DE MALLORCA, SITUATS DINS EL TERME MUNICIPAL DE SANT JOAN

Els diferents projectes de millora I ampliació de l’antiga carretera Palma-Manacor que s’han dut a
terme durant els darrers cinquanta anys han provocat que en l’actualitat, a la zona que transita
per dins el terme municipal de Sant Joan, hi hagi dos vials i una zona de delimitació de carreteres
que són propietat del Consell de Mallorca que es troben en mal estat i que precisen d’actuacions
urgents de millora. Aquesta situació ve donada perquè amb la construcció de la variant de
Vilafranca i l’autovia s’anaren reduint les inversions de manteniment de l’antiga carretera al seu
pas pel nucli urbà fins a arribar a l’estat de degradació actual.
El vial primitiu, que va des del camí des Cremat fins a la teulera de Can Ramón, és el que es troba
en pitjor estat de conservació i només és emprat pels veïnats que han d’accedir a les finques que
hi confronten. Aquesta zona també s’ha convertit en un punt de brutícia, hi apareixen
constantment bosses de fems i escombraries que moltes vegades són recollides pels propis
veïnats.
Entre aquest vial i el traçat de l’antiga carretera Palma-Manacor, entre el camí des Cremat fins a
la teulera de Can Ramón, també hi ha una parcel·la que presenta un estat d’abandonament
important, on també s’hi aboquen fems i electrodomèstics. Aquesta parcel·la seria un romanent
de l’antiga expropiació i que entenem que és propietat del Consell de Mallorca.
Per acabar, l’antiga carretera de Palma-Manacor, des de la sortida del poble i fins al camí dels
Calderers, també es troba en mal estat de conservació, necessita un reforç del ferm, netejar les
voravies i tornar activar l’enllumenat a les nits.
Parlam d’una zona de més de 10.000 metres quadrats que podria servir com a zona pública
d’aparcament i d’esbarjo a l’hora que es podria millorar l’accés dels dos camins que baixen des
de Es Cremat fins a la carretera, delimitar un vial no motoritzat i sembrar arbrat. Aquestes
actuacions millorarien considerablement la imatge de degradació que presenta actualment el
nostre poble quan entram per aquell indret.

Per tot això, el grup municipal de Més per Vilafranca proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS
1. L’Ajuntament de Vilafranca de Bonany demana al Consell de Mallorca que redacti un
projecte de rehabilitació de tota la zona de domini carreteres que es troba entre la
carretera de Sant Joan i l’entrada del nucli urbà de Vilafranca de Bonany per millorar la
imatge de degradació que actualment presenta aquesta zona.
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2. L’Ajuntament de Vilafranca de Bonany demana al Consell de Mallorca que habiliti
partides pressupostàries per a l’exercici 2019 destinades a l’execució d’aquestes obres de
millora i al seu manteniment posterior.
3. L´Ajuntament de Vilafranca de Bonany demana al Consell de Mallorca que arregli la
entrada al municipi per la rotonda, ja que el carril és estret i es troba molt a prop del
carril de la rotonda que ve des de Manacor on els cotxes arriben molt prest.
La Sra. Maria de Lluc, comenta que està a favor d´aquesta proposta que ja es va demanar a altres
plenaris i que s´hauria d´instar a l´Ajuntament de San Joan per fer més força entre tots dues, així
com dels municipis que estiguin interessats.
A més, opina que hauria d´afegir-se a la moció una petició al Consell Insular de Mallorca perquè
arregli la entrada al municipi de Vilafranca de Bonany, ja que és estreta i es troba molt a prop del
carril de la rotonda que ve des de Manacor on els cotxes arriben molt prest.
La Sra. Catalina Bauzá Artigues, afegeix, que també hauria d´arreglar-se la curva de la sortida de
Vilafranca de Bonany que és molt tancada.
Al Sr. Gregorio Bauzá Sastre li sembla bona idea i exposa que se xerri amb el batle del municipi de
San Joan.

Terminades les intervencions, el Ple acorda per unanimitat aprovar aquesta proposta introduint
la proposta de la regidora Maria de Lluc Bauzà.

10. MOCIÓ PER A L´ADHESIÓ DE L´AJUNTAMENT DE VILAFRANCA A LA PLATAFORMA PER UN
BON FINANÇAMENT DE LES ILLES BALEARS, PRESENTADA PER MÉS PER VILAFRANCA.
El sr. Jaume Català Sansó, com a regidor del grup municipal Més per Vilafranca, la següent
MOCIÓ:

MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA A LA PLATAFORMA PER UN BON
FINANÇAMENT DE LES ILLES BALEARS

El passat 14 de febrer es va presentar davant els mitjans de comunicació la Plataforma per un
bon finançament per a les Illes Balears, un moviment que uneix un ample ventall d'entitats
cíviques, socials, culturals i polítiques, amb l'objectiu d’acabar amb l'injust finançament que han
patit històricament les nostres illes per part del Govern central.
Es tracta d'un moviment transversal que a dia d'avui reuneix entitats com UGT, CCOO, STEI, OCB,
USO, PIMEM, Unió de Pagesos, FAPA Mallorca o les Fundacions Darder-Mascaró i Gabriel Alomar,
entre d'altres. L'objectiu no és altre que revertir els desavantatges que pateixen els ciutadans
d'aquesta terra respecte dels de la resta de l'Estat. L'actual model de finançament situa les Illes
Balears en un dèficit fiscal d’entre el 5 i el 14% del PIB (depenent del sistema de càlcul), un tracte
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injust que es tradueix, per exemple i en el millor dels casos, en una despesa pública en Sanitat de
1.275 € per habitant davant els 1.357 € de la mitjana espanyola. I si parlam d'Educació, la mitjana
espanyola és de 915 € i la de les Balears, de 831€.
Com bé varen exposar els representants de la Plataforma a l'acte de presentació celebrat a Inca,
aquesta discriminació afecta greument els nostres serveis públics i, en conseqüència, les
condicions de vida de la gent.
Però si hi ha unes institucions que pateixen de forma més directa l'infrafinançament són els
ajuntaments, abocats a oferir uns serveis de proximitat als ciutadans amb una dramàtica limitació
dels recursos disponibles. A la situació general de discriminació que viuen les Illes Balears en el
cas dels ajuntaments s'hi ha d'afegir la llei que regula la seva despesa, una llei que els obliga a
dedicar bona part del romanent de tresoreria a amortitzar deute bancari en detriment dels
serveis essencials.
Fins i tot als ajuntaments sanejats –la majoria a les Illes Balears- se’ls impedeix posar a disposició
de la ciutadania tots els doblers que ingressen, i des del 2012 obliga a dipositar als bancs part o
tot el superàvit municipal. Aquesta mesura, a més de suposar un atac a l’autonomia local, causa
situacions esperpèntiques. Així, just a Mallorca els consistoris tenen 357 milions d’euro als bancs,
però no els poden gastar en les necessitats dels veïnats i les veïnades. El 2017 ens trobam amb
casos com el d’Alcúdia, amb 56 miliones d’euros, però també Calvià i Manacor (30 milions),
Pollença, Andratx i Llucmajor (20 milions), Marratxí (18 milions), Palma (16 milions), Santa
Margalida (12 milions) o el nostre amb 0,6 milions.
La Plataforma per un bon finançament ja ha manifestat que la derogació o modificació d'aquesta
regla de despesa serà un dels seus principals objectius i que per aquest motiu convida els
consistoris de les Illes Balears a adherir-s'hi.
Després de molts d'anys de reivindicacions, la Plataforma per un bon finançament és l'eina que
com a societat necessitam per reivindicar un finançament just per a les nostres illes i uns serveis
públics de qualitat. Però aquesta eina només serà efectiva si entitats, associacions i institucions
s'uneixen per aconseguir-ho, mitjançant un moviment transversal i reivindicatiu.
Per tot això, el grup municipal de Més per Vilafranca proposa al Ple l’adopció dels següents,
ACORDS
1.-L'Ajuntament de Vilafranca aprova l'adhesió a la Plataforma per un bon finançament per a les
Illes Balears.
2.- Fer arribar aquest acord als responsables de la Plataforma a fi de que inscriguin l'Ajuntament
de Vilafranca com a membre adherit.
La Sra. Maria de Lluc exposa que el seu grup polític s´abstendrà en la votació d´aquesta moció,
perquè no volen un govern que sigui autonomista sino que demani la soberanía fisca i troben que
apuntar-se a la plataforma no servirá de res. Hauria d´instar-se al govern d´espanya del PSOE la
soberanía fiscal de balears i ficar-se com altre punt de la moció.
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El regidor Jaume Catalá Sansó li demana si votaran a favor si fiquen dins de la moció el tema de la
soberanía fiscal. Al que la regidora Maria de Lluc li respon que la plataforma hauria de servir per
aconseguir la soberanía fiscal de les Illes Balears i no només per a un bon finançament. Jaume
Català Sansó li explica que està d´acord amb ho que ha dit però que la plataforma té aquest nom
i que no es pot canviar.
Passat el punt a votació s´aprova per majoria absoluta, amb els vots a favor dels grups polítics
MÉS per Vilafranca i Partit pel Poble i l´ abstenció d´Esquerra Republicana IxV.

11.- PRECS I PREGUNTES.
El Sr. regidor Jaume Català Sanso planteja els següents:
-

Ordenança contra els botellons.

El regidor exposa que diversos ajuntaments de l´illa han aprovat ordenanças contra el botelló i
que la FELIB i el Consell de Mallorca han passat models d´ordenances d´aquest tipus. Demana
sobre la intenció de l´Ajuntament de Vilafranca sobre l´aprovació d´una ordenança similar, ja que
trova que es tracta d´una cosa necessaria i més quan arriben les festes municipals.
El Sr. Batle li respon que té una ordenança que regula més cosas que el botelló, però que
Vilafranca no és un poble de botelló. Només es fa el dia de “Sa revolta”. L´ordenança model que
han enviat a l´ajuntament és massa llarga i s´ha d´adaptar i fer-la més estreta amb col·laboració
de l´APIMA, perquè sino será difícil de cumplir. Suposa que per a setembre estarà preparada.
-

Festes del cap de semana del 13 al 15 de juliol.

El regidor demana al batle quant van a costar les festes d´aquest cap de semana. Li respon que
com tots els darreres anys, aproximadament uns deu mil euros. Sabrá el cost exacte quan li
presentin les factures del lloguer dels equips de música, wc, dels guàrdies jurats, camions,
cadires…entre altres, deprés de les festes.
-

Subvenció de cultura: arxius municipals-.

El regidor vol saber perquè no se ha demanat enguany la subvenció de cultura per millorar els
arxius municipals. Seria beneficiós tenir els arxius de l´ajuntament organitzats i ben mantinguts.
El Sr. Batle li explica que no pot sol·licitar tots els subvencions que surtin perquè l´ajuntament
tarda molt en cobrar-les i posa l'exemple de l'ajuda per al canvi de gespa, que encara no s'ha
cobrat del Consell Insular de Mallorca; això provoca desfasaments en caixa que cal preveure i
evitar seleccionant les subvencions que es demanen.
El Sr. Jaume Català Sansó li comenta que podia haver sol·licitat la bestreta del cinquanta per cent
qui dóna el Consell del Pla d´obres i serveis de 2017-2018. El batle li diu que l´ajuntament ha
sol·licitat aquesta bestreta però que encara no han rebut cap resposta. El regidor li exposa que
Vilafranca de Bonany no surt a la llista dels municipis als que les ha atorgat aquesta bestreta.
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El batle li replica que l´ajuntament sí que ha demanat aquesta bestreta i que veurà que es el que
ha passat. El regidor l´insta a que presenti al proper ple de setembre el document que ho
justifica.
Per últim, el regidor li exposa que si sol·liciten l´ajuda a la convocatòria de joves qualificats,
podrien posar alguna d´aquestes persones als arxius municipals. El Sr. Balte li respon que ho
tendrà en compte.

La Sra. Regidora Maria de Lluc Bauzà Amengual planteja els següents:

-

Limitació de la velocitat.

La regidora mostra la seva preocupació per la velocitat amb la qual circulen els vehicles per la
carretera, ja que excepte quan els policies locals van al col·legi a les hores d'entrada i sortida, els
límits de velocitat no es respecten. Hauria de posar-se un semàfor que limités la velocitat tant a
l'entrada com a la sortida del municipi, perquè els cotxes van molt aviat.

-

Pressupost total de les festes d´enguany.

La regidora vol saber el pressupost total de les festes que es celebraran al present mes. El sr.
Batle li explica que estan previstes al pressupost de 2018, però que com ja ha dit abans, no sabrà
l´import exacte fins que arribin les factures correspondients.
El sr. Jaume Català Rosselló comenta que sempre pregunten el mateix però que mai demanen el
pressupost del dinar de la verbena del dissabte de sa revolta.
El sr. Josep Sansó Rosselló li respon que llevat el dinar que es fa des de tres o quatres anys, la
verbena es la mateixa.
En aquest moment es genera un discussió entre varis regidors al voltant d´aquest tema, durant la
qual el sr. Jaume Català Sansó exposa, que ja que el grup de govern de l´ajuntament no convida a
la resta de grups polítics a la Comissió de festes, l´únic que poden fer es demanar questions
pressupostàries. En la seva opinió, seria millor agrupar les festes municipals que dispersar-les.
El Sr. Batle tanca la discussió demanant a la Sra. Maria de Lluc si té més preguntes a fer, a ho que
la regidora li explica que sí, però que que donat el clima que s'ha generat en el ple amb la recent
discussió, prefereix exposar-los de manera més tranquil·la i assossegada en el proper plenari ja
que es tracta de temes seriosos.

I quan són les 20:50 hores, havent-se tractat tots els punts de l’ordre del dia, el Sr. Batle aixeca
formalment la Sessió de la qual n’estenc la present Acta.
Sr. Batle

Sgt: Montserrat Rosselló Nicolau

Sra. Secretària Interventora

Sgt:Carmen Rosario Botón Valderrábano

16

