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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 14 DE NOVEMBRE DE
2017.
Lloc de la sessió:
Caràcter de la sessió:
Data:
Hora de començament:
Hora d’acabament:
Presents:

Sala d’Actes de la Casa Consistorial
Ordinària
14 de Novembre de 2017
19:30 hores
20:00 hores
Sr. Montserrat Rosselló Nicolau (President, Partit per al Poble)
Sr. Gregorio Bauzà Sastre (Partit per al Poble)
Sra. Francisca Bauzà Garí (Partit per al Poble)
Sr. Jaime Català Rosselló (Partit per al Poble)
Sr. Antonio Barceló Bennasar (Partit per al Poble)
Sr. Ramiro Amurrio Fernández (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)
Sra. Maria de Lluc Bauzà Amengual (Independents per VilafrancaEsquerra-Republicana AM)
Sr. Josep Sansó Rosselló (Independents per Vilafranca-EsquerraRepublicana AM)

Secretària interventora:

Sra. Carmen Rosario Botón Valderrábano

Hi ha quòrum legal.
ORDRE DEL DIA:

1) Aprovació Acta Sessió anterior.
2) Aprovació Pla Econòmic-Financer 2017.
3) Moció a favor del diàleg, de condemna a la violència exercida el dia 1 d´octubre pels cossos
de seguretat i per la posada en llibertat dels Presidents de les entitats Òmnium Cultural i
Assemblea Nacional Catalana.
4) Moció a favor de regular els parcs fotovoltaics.
5) Precs i preguntes.
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1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Iniciada la sessió, es sotmeten a consideració dels regidors l´acta de la Sessió celebrada el die 12 de
setembre de 2017, la qual, és aprovada per unanimitat.
2.- APROVACIÓ PLA ECONÒMIC-FINANCER 2017.
La Sra. Secretària informa, que s´ha rebut requeriment del Ministeri de Hisenda i Funció Pública pel qual
s´ha constatat un incompliment de la regla de la despesa corresponent a l´exercici 2016 posada de
manifest a la Liquidació del 2016.
Segons l´ article 21 de la Llei Orgànica d´Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financiera s´ha de
formular un pla econòmic-financer que permeti a l´any en curs i el següent el compliment de la regla de la
despesa.
Per corregir aquesta situació, s'hauran o bé de buscar noves fonts de finançament per augmentar el
pressupost d'ingressos o bé minorar crèdits d'alguna aplicació pressupostària de despeses.
Així doncs, segons el Pla Econòmic- Financer, ens trobem amb el compromís ferm d'aportació a
l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany d'una subvenció de la Direcció Insular d'esports, no prevista al
pressupostos de 2017 ni 2016, per al present any per import de 62.847, 43 Euros. Es tracta d'una
subvenció a ingressar a l'últim trimestre de 2017 que finança despeses corrents de l'exercici 2016 no
contemplats en cap altra subvenció.
El Pla proposa que de tal generació de crèdit ha de retenir-se l'import corresponent de l'incompliment de
la regla de la despesa ja que tal subvenció finança despeses corrents ja realitzats en l'exercici 2016 i per
tant fora del marc actual del pressupost de 2017.
En conclusió la mesura que es sugereix imposar és: que de la generació de crèdit que s'ingressi a finals
de l'any 2017 per import de 62.847,43 euros, 27.545,27 euros s'han de declarar no disponibles i afectarse a cobrir el desfasament existent posat de manifest per la regla de la despesa, de conformitat amb
l'article 12 LOEPSF i 30 i següents del RD 500/1990.
Així doncs, el Ple acorda per majoria absoluta amb sis vots a favor del PxP amb l´abstenció dels regidors
del grup municipal Independents per Vilafranca Esquerra-Republicana AM i dels regidors del grup
municipal Més per Vilafranca, aprovar el Pla Econòmic-Financer 2017.
3.- MOCIÓ A FAVOR DEL DIÀLEG, DE CONDEMNA A LA VIOLÈNCIA EXERCIDA EL DIA 1
D´OCTUBRE PELS COSSOS DE SEGURETAT I PER L APOSADA EN LLIBERTAT DELS
PRESIDENTS DE LES ENTITAS ÒMNIUM CULTURAL I ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA.
La Sra. Maria de Lluc Bauzà, com a regidora del grup municipal IxVi-Esquerra, presenta la següent
MOCIÓ:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Després de la celebració del referèndum d´autodeterminació de Catalunya, el passat dia 1 d´octubre, la
situació que es viu entre Catalunya i Espanya es va degradant dia a dia
El Mateix dia del Referèndum la Policia Nacional i la Guàrdia Civil actuaren de forma contundent,
agressiva, exagerada i desproporcionada contra la gent que protegia el dret a votar de la ciutadania.
Si el moviment sobiranista h arribat fins en aquest punt és perquè la mobilització ciutadana de forma
massiva i pacífica ho ha permés. I dins aquesta mobilització ciutadana, l´Assemblea Nacional Catalana i
Ómnium Cultural, han estat les entitats que han liderat les manifestacions.
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Concretament, el passat dia 20 de setembre, arran de la detenció d´alts càrrecs de la Generalitat de
Catalunya per l´organització del referèndum, s´organitzaren, espontàniament, concentracions per evitar
aquelles detencions.
Per aquest motiu Jorde Sànchez i Jordi Cuixart, presidents de l´ANC i Òmnium, són acusats d´un
presumpte delicte de sedició per les mobilitzacions del 20 i 21 de setembre.
La magistrada ue els ha pres declaració entén que varen fer una crida i va haver-hi mobilitzacions
multitudinàries i tumultuoses, a la vegada que s´estava coaccionant i impedint als agents investigadors,
complir les ordres del jutge.
Després de la seva declaració, la jutjessa, va decretar la presó provisional sense fiança, com a sospitosos
d´haver comès el delicte de sedició, ingressant el mateix vespre a la presó de Soto del Real.
L´ingrés a presó dels líders de les entitats socials fa que a l´estat espanyol hi torni haver presos polítics
per causes ideològiques.
L´existència de presos polítics no té cabuda dins la Unió Europea actual. Aquesta situació atempta contra
els drets recollits en la Declaració Universal dels Drets Humans i també contra el Conveni Europeu per a
la Protecció dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals adoptada pel Consell d´Europa el 1950 i
ratificat per l´Estat Espanyol.
Davant aquesta persecució, cal reivindicar la defensa dels drets i les llibertats d´expressió, a la
manifestació i a la participació política.
Per tots aquest motius el Ple de l´Ajuntament de Vilafranca de Bonany pren els següents acords:
PRIMER: Instar al Govern de l´Estat Espanyol que obri la via de diàleg, que hi hagi una efectiva separació
de poders i que es doni una resposata democràtica al conflicte polític amb Catalunya.
SEGON.- Condemnar la violència injustificada i desproporcionada generada contra ciutadans que l´únic
que volien era exercir la democràcia i manifestar el recolzament i suport a les persones ferides durant les
càrregues policials.
TERCER: Instar al Gover Espanyol que exigeixi a la Fiscalia que retiri les acusacions contra Jordi
Sànchez i Jordi Cuixart, empresonats per causes polítiques, i siguin posats en llibertat immediatament.
QUART: Enviar els acords al Govern de l´Estat, al Govern de la Generalitat de Catalunya i a les entitats
Òmnium Cultural i Assemblea Nacional Catalana.
La Sra. María de Lluc Bauzà comenta que s´està en contra de l´exercici de la violència només. Amb
aquesta moció vol significar la condemna del seu partit fins l´exercici de la violència.
El Sr. Ramiro Amurrio opina que no està d´acord en què no es respectin les lleis però la regidora Maria de
Lluc li respon que això no pot justificar la violència, a més afegeix que amb els casos de corrupció política
del Partit Popular s´evidencia que hi ha diferent criteri judicial entre la Audiència Nacional i el Tribunal
Suprem i sembla que es distingueix entre ciutadans de primera i segona classe.
El regidor Ramiro Amurrio exposa que hi ha una sèrie de normes de convivència a les quals ens hem de
sometre tots i respectar-les.
Finalitzat el debat, la moció es rebutjada per sis vots en contra del PxP i amb els vots a favor dels
regidors del grup municipal Independents per Vilafranca Esquerra-Republicana AM i dels regidors del
grup municipal Més per Vilafranca.
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4.- MOCIÓ A FAVOR DE REGULAR ELS PARCS FOTOVOLTAICS.
La Sra. Maria de Lluc Bauzà, com a regidora del grup municipal IxVi-Esquerra, presenta la següent
MOCIÓ:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
- Que davant la decisió presa per la Comissió Política Balear de Medi Ambient del Govern de les Illes
Balears, en matèria de regulació del parc fotgovoltaic Santa Cirga, on s´autoritzà una superfície de 56
hectàrees per a la instal.lació d´un parc fotovoltaic.
- Que diferents grups ecologistes s´han manifestat en contra de l´autorització d´aquest macro parc degut
a l´extensió autoritzada del mateix.
- Que el nostre grup municipal està a favor de les energies renovables.
- Que es fa necessari modificar la legislació vigent a favor d´una millor gestió del territori.
Per tots aquests motius el Ple de l´Ajuntament de Vilafranca de Bonany pren els següents acords:
PRIMER: Delimitar l´extensió del territori previst per a la ocupació de plaques solars en finalitat de
producció d´energia fotovoltaica.
SEGON.- En cas de que es tracti d´autoritzar grans parcs, que aquesta autorització sigui per un temps
finit a delimitar per llei, i que s´obligui a retornar a l´estat inicial el terreny i també la classificació de
l´activitat.
TERCER: Incentivar a la inversió de petits parcs a través de compensació i beneficis tal com facilitació de
la tramitació mitjaçant una guia model i mesures econòmiques.
QUART: Incentivar la posada de plaques solars (a teulades, faroles etc) a zones industrials i a zones
urbanes.
CINQUÈ: Obligar als grans parcs fotovoltaics a destinar/invertir una part dels seus beneficis en I+D+I, a
través de convenis de col·laboració entre l´Administració i les empreses.
SISÈ: Enviar els acords al Govern de les Illes Balears i a la Conselleria de Medi Ambient.
La regidora comenta que el seu partit polític està a favor dels parcs fotovoltàics, però que és necessari
introduir mesures per part de la Comissió del CIM per minimitzar l´impacte visual i ambiental que
comporten, i així millorar la reglamentació d´aquests.
Conclosa la intervenció, és aprovada per unanimitat la Moció per unanimitat dels presents.

5.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. regidor Jaume Català, planteja els següents.
- Pla de millora del enllumenat.
El regidor demana al Sr. Balte si l´enllumentat està acabat.
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El Sr. Batle li respon que tots els fanals estàn acabats i que ja s´ha passat la inspecció tècnica de les
OCAS.
- Punts de llum.
El regidor demana que s´incrementin els punts de llum al Carrer de l´Amargura, al Carrer de s´Aigo i
l´Avinduda Ses Escoles ja que els que hi ha estàn espatllats.
- Caigudes de l´enllumenant públic.
El Sr Jaume Català comenta que degut la pluja es produeixen caigudes de l´enllumenat públic i demana
al Sr. Batle si té previst fer alguna cosa.
El Sr. Batle apunta que l´enllumenant públic que s´ha fet i instal.lat ha passat els comprobacions que
tocaven i que per tant en teoria està ben fet, però en cas contrari es tornarà comprobar.

Per la seva banda, la Sra. Regidora Maria de Lluc planteja els següents:
- Abocador incontrolat.
La regidora explica que als solars de Can Romero i de Can Pepe hi ha un abocador incontrolat que conté
restes d´obres i borses d´escombraries de paviment i està tapat amb terra. Això a part de ser negligent
pot ser perillós perquè es poden filtrar residus a l´aigua.
- Camí d´Alcudiarrom.
La regidora Maria de Lluc comenta que al camí citat es llencen fems de manera incontrolada i que hi
havia un cartel qui posava qui era però que se´l han llevat els municipals.
- Neteja del torrent.
Es vol saber si està previst tornar a fer el torrent net ja que amb les pluges reestà desbordat de vegetació
a les voreres.
El Sr. Batle li respon que sense el permís del Consell Insular de Mallorca i per ara no ho té.
- Llum dels fanals de l´entrada del Poble per San Joan.
La regidora vol saber si s´ha demanat que s´encenguin els fanals de les entrades al poble tal i com ja va
dir al Plenari anterior; el Sr. Batle li comenta que és competència del CIM i que se´l demanarà.
- Millores subministrament d´aigua per la Mancomunitat.
Maria de Lluc comenta que de l´import que es paga a la Mancomunitat del Pla sobre l´aigua que es
consumeix, una part va destinada per fer millores amb l´objectiu d´aconseguir un aigua de qualitat. El
Consorci d´aigües té com funció subministrar un aigua de qualitat a les poblacions.
Per això, es pot reclamar a la Mancomunitat la quantitat que pertany a Vilafranca de Bonany per fer els
millores que ens corresponguin.
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El Sr. Balte li explica que la quantitat que es paga per millores s´utilitza durant l´any per fer reparacions i
que a fi d´any es liquida la part que correspon a cada municipi bé mitjaçant descomptes o ingressos.
La Regidora li comenta que amb aquest doblers es podria comprar una osmosi inversa. Al que el Batle li
diu que és molt costós i que qui ho pagaria.
El Sr. Jaume Català respon que el que s´ha de fer es reinvertir els doblers que es paguen per millores.
La Regidora afegeix que només tracta de donar-li idees per quan vagi a les reunions del Consorci.
El Sr. Batle li respon que portar aigua pel sistema d´osmosi inversa és molt més costós que el que es té
ara ja que per cada litre d´aigua apte pel consum es lleven altres tants i per tant és un sistema que tuda
molt d´aigua i surt molt car.
A més, afegeix que des de sempre s´ha tingut aigua potable amb un 66% de nitrats segons les
analítiques, al que la regidora Maria de Lluc li contesta que en les analítiques fetes a la universitat sortia
un 75%.
El Sr. Ramiro Amurrio comenta que el problema es que és sabut que l´aigua que es subministra és
insalubre i tot i així es destribueix a les poblacions, es tracta d´un problema que ha de solucionar el
govern.
Per últim, la regidora Maria de Lluc sugereix que degut a aquesta insalubritat de l´aigua de consum humà
no s´hauria de cobrar el rebut a les persones amb problemes econòmics per arribar a fi de més.

I quan són les 20:00 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.

El Batle
Sgt: Montserrat Rosselló Nicolau
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