AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 12 DE MARÇ DE 2019.
Lloc de la sessió:
Caràcter de la sessió:
Data:
Hora de començament:
Hora d’acabament:
Presents:

Sala d’Actes de la Casa Consistorial
Ordinària
12 de març de 2019
19:30 hores
19:55 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. Ramiro Amurrio Fernández (Partit per al Poble)
Sra. Magdalena Sastre Mascaró (Més per Vilafranca)
Sr. Jaume Català Sansó (Més per Vilafranca)
Sr. Serehïm Mateu Salord Comes (Més per Vilafranca)
Sr. Sra. Maria de Lluc Bauzà Amengual (Independents per
Vilafranca-Esquerra- Republicana AM)

Absents:

Sr. Josep Sansó Rosselló (Independents per VilafrancaEsquerra Republicana)

Secretària Interventora:

Sra. Carmen Rosario Botón Valderrábano

Hi ha quòrum legal.

ORDRE DEL DIA:
1)
2)
3)
4)
5)

Aprovació Acta Sessió anterior.
Decrets de batlia.
Liquidació pressupost 2018.
Pla econòmic financer Mancomunitat del Pla, deute recollida i tractament de residus.
Precs i preguntes.
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1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Iniciada la sessió, es sotmet a consideració dels regidors l´Acta de la Sessió celebrada el dia 22 de
gener de 2019, la qual, és aprovada per unanimitat.
2.- 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.
Per tant, es dona compte dels decrets de batlia emesos des del darrere Ple fins al present, sense
que hi hagi cap observació.
3. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2018.
Es dona compta al Ple la liquidació del pressupost de l’exercici de 2018, aprovada per Decret de
Batlia 35/2019 de data 5 de març de 2019 la transcripció de la qual és literalment la següent:
“Atès l’expedient instruït per la Intervenció municipal de la Liquidació del Pressupost per a 2018, HE
RESOLT
Aprovar la liquidació del pressupost que consta dels següents documents:
RESULTAT PRESUPUESTARI
CONCEPTES

a. Operacions corrents
b. Operacions de capital
1.Total operacions no financieres
(a+b)
2. Actius financiers
3. Pasius financiers
Resultat presupuestari del exercici

DRETS
RECONEGUTS
NETS
2.287.021,94
428.472,54
2.715.494,48

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
1.767.514,67
539.310,62
2.306.825,29

RESULTAT
PRESSUPUESTARI
519.507,27
-110.838,08
408.669,19

96.219,38

AJUSTES
4. Crédits gastats financiats amb romanent de tesoreria per a despeses
generals
5. Desviacions de financiació negatives de l´exercici
6. Desviacions de financiació positives de l´exercici
Total ajustos
RESULTAT PRESUPUESTARI AJUSTAT
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-96.219,38
312.449,81

0
0
70.197,64
-70.197,64
242.252,17
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ROMANENT DE TRESORERIA
COMPONENTS
1. Fons líquids

IMPORTS
EXERCICI ACTUAL
459.773,09

2. Drets pendents de cobrament
+ del Pressupost corrent
+ de Pressuposts tancats
+ de Operacions no pressupostàries
- cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva
3. Obligacions pendents de pagament
+ del Pressupost corrent
+ de Pressuposts tancats
+ de Operacions no pressupostàries
- pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)
II. Saldos de dubtòs cobrament
III. Excés de financiació afectada
IV Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)

1.214.833,76
465.919,25
748.914,51
0
11.935,62
141.073,45
46.841,98
144.535,69
-50.304,22
98.370,90

86.435,28
1.619.968,68
443.256,22
70.197,64
1.106.514,82

Saldos de drets de dubtós cobrament.
Sobre la base legal dels articles 103 del RD 500/90, 193 bis del TRLRHL i les Bases d'Execució del
Pressupost, es quantifica en la suma de: quatre-cents quaranta-tres mil dos-cents cinquanta-sis
euros amb vint-i-dos cèntims d'euro (443.256,22 Euros) l'import dels denominats "saldos de
dubtós cobrament".
Estabilitat pressupostària
La liquidació compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària, ja que el resultat que llança després
de realitzar els ajustos corresponents és d'una capacitat de finançament per import de:
540.477,64.
Regla de la despesa
Quant a la regla de la despesa, que per a l´any 2017 es situa en el 2,40 % com a límit, es ve
cumplit ja que de la liquidació surt un increment respecte de l´any anterior de -4,49 %.
Nivel del deute viu
Així mateix, el nivel del deute viu és de 38%, menor respecte el passat any, per tant no supera el
límit màxim del 75% dels ingressos corrents, en compliment del previst a la Llei 17/2012."
El Sr. Jaume Català Sansó felicita a la sra. Secretària per la bona feina feta i tenir les comptes
anuals tan aviat. Comenta que és positiu que el resultat presupuestaria sigui positiu però que
s´haurà d´explicar el deute asumit amb la Mancomunitat del Pla quant als residus.
Afegeix que els saldos de dubtós cobrament han augmentat respecte a l´any darrere, posant en
relevancia la incapacitat del veïnat per poder afrontar el pagaments dels tributs locals. S´hauria
d´examinar d´on provenen.
El Sr. Batli li respon que es tracten de deutes que provenen des de l´any 2011.
La Sra. Maria de Lluc li sembla que no és ètic que l´Ajuntament tingui superàvit i que no es pugui
utilitzar.
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4. PLA ECONÒMIC FINANCER MANCOMUNITAT DEL PLA, DEUTE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS.

El sr. Batle exposa el pla econòmic financer previst pels propers sis anys 2020-2025 amb l´objetiu
de amortitzar el deute acumulat de 358.816,56 euros amb la mancomunitat del pla per les
imports següents:
Anualitat
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Import del deute a pagar
59.802,76
59.802,76
59.802,76
59.802,76
59.802,76
59.802,76

Deute pendent
298.816,56
239.013,80
179.211,04
119.408,28
59.605,52
0

A més, exposa que d´acord al pressupost d´enguany s´ha fet el pagament de 61.000 euros.
Aquest deute ha sorgit del deute originat per la Mancomunitat del Pla des de 2011 i que es va
imputar i repartir anualment als rebuts del tractament de residus dels Ajuntaments fins a l any
2018, que és quan finalitza i el deute s´haurà amortizat.
Els regidors presents demanen el concepte del origen d´aquest deute, el sr. Batle els exposa que
es tracta del deute acumulat que corresponia pagar als ajuntaments pel deute generat anys
enrere per la Mancomunitat del Pla de Mallorca fins enguany on ja s´ha cancellat i ja no existeix
cap deute.
El regidor Jaume Català Sansó exposa que el deute que s´ha generat es perquè la tarifa es
deficitària i que esta situació continuarà passant sempre. Aquest deute s´hauria de haver ficat
dins dels rebuts i el que ha passat és que no se ha utilitzat la tarifa del tractament dels residus per
amortizar el deute els anys darreres i ara tenim un deute acumulat que no tendria que haver
hagut.
El sr. Batle li respon que no s´ha pogut adoptar aquesta mesura abans, ja que l ´ajuntament havia
d´afrontar el pagament de moltes factures passades impagades.
El sr. Jaume Català Sansó li comenta que no el que ha dit no és motiu per no afrontar el
pagament, i que com no ha actualitzat la tarifa, ha fet el problema més gros encara.
La regidora Maria de Lluc troba molt urgent fer un pla municipal d´actualització de la taxa de
residus. S´han de reduir els residus, ja que es tracta d´ un problema de partida. A més, considera
un abús el que no es recicli correctament, caldrà plantejar-se la realització d'actuacions en
benefici del reciclatge amb els veïns i d'aquesta manera aconseguir baixar la taxa d'escombraries.
Es necessari que l´equip de govern es faci càrrec d´aquesta situació i la posi en el seu punt de
mira.
Finalitzades les intervencions, es sotmet a votació l'aprovació d'aquest punt del dia, donant com
a resultat el següent: Vots a favor 6 dels regidors del PxP; Vots en contra 3 dels regidors de Més
per Vilafranca; Vots en contra 1 dels regidors de IxV-Esquerra Republicana; per la qual cosa el pla
econòmic-financer és aprovat per majoria absoluta.
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5. PRECS I PREGUNTES

La regidora Maria de Lluc planteja els següents:
-

Crui a l´escola.

Comenta que ha aparegut un crui gros a l´escola i demana el que es va fer pe l´ajuntament.
El sr. batle que no tenia noticia d´aquest i suposa que la directora de l´escola ha trucat a Palma
per posar-ho en coneixement de la Conselleria d´educació.
-

Pressupost de les obres del Parc Josep Maria Llompart.

La sra. regidora demana al batle l´import total de les obres que s´ están realitzant al Parc Josep
Maria Llompart i la seva aportació detallada al proper Ple.
El sr. batle li exposa que la zona de jocs compte amb un import de catorze mil euros i la seva
solera suma un cost de quinze mil euros.

I quan són les 19:55 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
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