AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 22 DE GENER 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
22 de gener de 2019
19:30 hores
20:10 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)
cSr. 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)
Sr. Josep Sansó Rosselló (Independents per VilafrancaEsquerra Republicana)

Absents:
Secretària Interventora:

Sra. Carmen Rosario Botón Valderrábano

Hi ha quòrum legal.

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

Aprovació Acta Sessió anterior.
Pressupost 2019
Decrets de batlia
Precs i preguntes.
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1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Iniciada la sessió, es sotmete a consideració dels regidors l´Acta de la Sessió celebrada el dia 13
de novembre de 2018, la qual, desprès d’une succinte correcció de fet que no canvia el sentit de
l´ acord, és aprovada per unanimitat.
2.- PRESSUPOST 2019.
A) Proposta d´acord:
Examinat l'expedient de Pressupost General Consolidat d'aquesta Corporació, format per la
Presidència, d'acord al que disposa l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i
dels documents i informes que s'uneixen al mateix , el Sr. Batle proposa al Ple corporatiu la seva
aprovació, presentant el següent resum:
ESTAT DE DESPESES:
1) OPERACIONS NO FINANCIERES
a) Operacions corrents
Capitulo 1. Despeses de Personal
Capitulo 2. Despeses corrents en bens i serveis
Capitulo 3. Despeses financiers
Capítulo 4. Transferències Corrents
Capítulo 5. Fons de contingència
b) Operacions de Capital
Capitulo 6. Inversions reals
Capitulo 7. Transferències de capital
2) OPERACIONS FINANCIERES
Capitulo 8. Actius financiers
Capitulo 9. Passius financiers

826.057,31
732.966,45
15.500
402.963,02
10.000
337.133,22
0,00

TOTAL

0,00
87.900
2.412.520

ESTAT D´ INGRESSOS:
1) OPERACIONS NO FINANCIERES
a) Operacions corrents
Capitulo 1. Impostos directes
Capitulo 2. Impostos indirectes
Capitulo 3. Taxes, preus públics i altres ingressos
Capitulo 4. Transferencies corrents
Capitulo 5. Ingressos patrimonials
b) Operacions de capital
Capitulo 6. Alineació de inversiones reales
Capitulo 7. Transferències de capital
2) OPERACIONES NO FINANCIERES
Capitulo 8. Actius financiers
Capitulo 9. Passius financiers

781.200
65.000
512.870
775.200
550
0,00
277.700

TOTAL

0,00
0,00
2.412.520

Es formula doncs, sense dèficit inicial, d'acord amb el que disposa l'article 165.4 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
B) Discussió i resolució corporativa:
El regidor Jaume Català Sansó comenta que no se li ha donat còpia de la plantilla del pressupost
de l´empresa municipal FITA 2020 S.L.U. i que respecte de la plantilla de personal del pressupost
de 2019, figura un administratiu més que a la plantilla de 2017 i que desconec la plantilla de
personal de l´any 2018 per poder comparar-ho.
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La Sra. Secretària li informa que que al pressupost consolidat està integrat el de FITA 2020 SLU,
però que com que es competència de junta general d´aquesta la aprovació del pressupost
d´enguany, a més com que no ha demanat còpia d´aquel no se li ha traslladat una però que per
suposast se li donarà una. Respecte de l´augment d´un administratiu a la plantilla de personal de
2019 li exposa que a l´any 2017 es va aprovar una plantilla incorrecta, lo que es pot comprovar
fàcilment si es consulten les nòmines de personal. A més, l´any passat ja van debatir el mateix
assumpte a la plantilla de personal dels pressupostos de 2018 aclarant que es va corregir una
errada material. Per tant la plantilla de personal de 2019 és la mateixa que la de l´any 2018 i no
s´ha produït cap nova incorporació de personal.
El sr. Jaume Català Sansó fa les següents puntualitzacions al pressupost d´ingressos de 2019:
-

En matèria d´ingressos considera que la seva estimació es fa per davall dels ingressos
reals, sobretot en matèria del IBI el que suposa que es tenguin menys fons per fer
inversions de millora i actuacions noves per parte de l´ajuntament. A més respecte del
pressupost passat, s´han pressupostat vint-i-vuit mil euros menys en la recaptació
prevista per enguany.

Quant al pressupost de despeses de 2019, el regidor Jaume Català Sansó afegeix les següents
observacions:
-

-

-

-

-

-

Area de despesa 151 Urbanisme: ha sofert un augment de quinze mil euros més y vol
saber a qué es destinaran. El sr. Balte li respon que per fer una solera per fer una pista de
bàsquet al parc Josep Maria Llompart.
Area de despesa 153 Vies públiques: vol saber el destí dels trenta nou mil euros de
supressió de barreres arquitectòniques. El sr. Batle li comenta que es realitzarà aquesta
actuació al carrer Rafel Jaume i es tracta d´una inversió subvencionada pel Consell Insular
de Mallorca per la subvenció 2018-2019 d´obres d´inversió de competència municipal.
Area de despesa 161 aigua potable: s´ha eliminat del pressupost de 2019 l´ inversió que
es preveia l´any passat del pou d´aigua potable. El sr. Batle s´ho cofirma.
Area de despesa 165 Enllumenat públic: ha augmentat vint-i-cinc euros més respecte el
darrer any quant a l´inversió en reposició que ja es va fent des de un parell d´anys, però
no s´ha modificat el pressupost destinat a corrent i no es preveu l´estavi produït pel nou
enllumenat públic. El sr. Balte li informa que els fanals que s´han canviat de l´enllumenat
públic només fa un mes i mig que estan en funcionament i per tant es aviat fer una
estimació de l´estalvi que suposaran. Als canvis de l´enllumenat d´altres anys ha estat de
l´enllumenat del cementiri, que no es via pública, així doncs haurà d´esperar a que surti
als propers mesos l´estalvi energètic a les factures de llum.
Area de despesa 171 Parcs i jardins: vol saber a qué es destinará la inversió prevista. El sr.
Batle li respon que té com objecte els jocs infantils que es pretén instal·lar.
Area de despesa 231 Assistència social primària: expresa que hi ha un augment de deu
mil euros en altres despeses de promoció social. El batle li explica que s´han previst
perquè es compte amb els fons necessaris per atendre les necessitats que demanin les
treballadores socials si així ho estimen i també per altres intervencions directes que
puguin sorgir per fer l´ajuntament, tals com l´escola de mestres.
Area de despesa 323 Educació escolar i primaria: vol saber la destinació del augment
previst. El sr. Batle li exposa que vuit mil euros serien per la instal·lació d´una aula
prefabricada a l´escoleta i els sis mil euros pel manteniment.
Area de despesa 334 Promoció cultural: quant al teatre, biblioteca i arxiu, apunta que el
manteniment previst en aquesta partida ha disminuït en cinc mil euros.
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-

-

-

Area de despesa 338 Festes: comenta que s´ha augmentat en tretze mil euros respecte
l´any passat. El sr. Balte li respon que ha estat pels llums de nadal que es van posar. Al
que el sr. regidor li contesta que és dubtós que aquest concepte es trobi correctament en
aquesta partida.
Area de despesa 454 Camins: vols saber quines camins rurals es van a asfaltar amb els
cent cinquanta-sis mil euros pressupostats. El batle li informa que seran tres camins: el
camí que va a la torre d´alcudiarrom, altre camí paral·lel a aquest que va fins el
restaurant d´es cruce y un altre transversal a aquest últim per fins a la carretera de
Felanitx.
Area de despesa 943 Tranferències a altres entitats locals: comenta que s´ha produït un
augment considerable amb aquesta partida de trenta-un mil euros. El balte li exposa que
té per objetiu el pagament dels deutes que es tenen amb la mancomunitat
d´escombraries d´altres anys que pujen aproximadament a uns tres cent quaranta mil
euros.

La regidora Maria de Lluc mostra la seva conformitat amb les puntualitzacions fetes per sr. Jaume
Català i afegeix que li agradaria que el pressupost comptés amb criteris més justos i equitatius de
repartiment entre les diverses entitats. A més troba desmedit la despesa al bàsquet amb
respecte altres esports tals com el voleibol que només té una subvenció de tres mil euros. No
obstant, li agrada l´augment a la partida de serveis socials i l´inclusió de la subvenció a favor de la
memòria històrica.
El sr. Jaume Català Sansó afegeix a ho exposat pel la regidora que estaria bé que es pensés al fer
les distribució d´ajudes en totes les associacions municipals. El sr. Batle respon que al pressupost
es fa una previsió de fons que poden necessitar les diferents associacions però que això no vol dir
que es tinguin que gastar enterament.
Després de la deliberació, es sotmet a votació l'aprovació d'aquest Pressupost consolidat de
2019, 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 2 dels regidors de IxV-Esquerra Republicana; per
la qual cosa el pressupost és aprovat per majoria absoluta.
Conjuntament són aprovades les bases d'execució i les relacions, retribucions de personal,
indemnitzacions i dietes que integren l'expedient, així com la plantilla de personal.
Aquest acord s'exposarà al públic, en compliment del que preveu l'article 169 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en relació amb l'article 112 de la Llei 7/1985, de 2 d'Abril. Si
durant el termini d'exposició, no es presentés cap reclamació, s'entendrà definitivament aprovat,
sense nou acord corporatiu.

3.- 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.
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Donada compte dels decrets de batlia emesos des del darrere Ple fins al present, el regidor
Jaume Català Sansó es formula pregunta sobre a qué correspond el decret 166/2018 de data
26/09/2018 “aprovació factura leds”. El batle li respon que es tracta de l´aprovació d´ una de les
factures per a la justificació de la subvenció de millora de d’estalvi i eficiencia energética de
l´enllumenat públic de 2018. Al proper plenari se li donarà còpia.

4. PRECS I PREGUNTES

El Sr. regidor Jaume Català Sanso planteja els següents:
- Registre d´entrada.
Comenta que a la Comissió Informativa va demanar el registre d´entrada de l´any 2018 y encara
no ho té. La secretària li comenta que si encara no l´ han enviat còpia, s´encarregarà d´això.
-

Conveni Biblioteques del Consell Insular de Mallorca.

El regidor demana al sr. Batle si l´ajuntamen té l´intenció d´adherirse. La sra. Secretària li explica
que s´està examinant per Jordi, el tècnic de cultura, per veure si pot fer profitós pel municipi
tenint en compte les obligacions i requisits als que el conveni obliga.

Per últim, fora del punt de preguntes i precs, vol fer següent distinció:
-

Felicitació a la regidora Maria de LLuc Bauzà Amengual pel motiu de la tesi doctoral feta.

Comenta que ha sortit al diari la realització de la seva tesi doctoral i per tant el grup municipal de
Més per Vilafranca li dona la enhorabona per la bona feina feta.

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

-

Normes subsidiàries de Vilafranca de Bonany.

La regidora pregunta per l´estat a la tramitació de les normes subsidiàries del municipi.
El sr. Batle li explica que es troben paralitzades i que per reprendre la tramitació hauria de tornar
a aprovar-les i adaptar-les novament a la legislació actual i realitzar un nou concurs per a la seva
redacció.
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Finalment, el sr. Batle fa el següent anunci:
-

“Sa Rua” de carnestoltes.

Informa que atès que “Sa Rua” enguany coincideix en dates amb el pont festiu de l´1 de març,
aquesta s'avançarà una setmana, i es celebrarà el dissabte 23 de febrer de 2019.

I quan són les 20:10 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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