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AJUNTAMENT NOU, ETAPA NOVA

MONTSERRAT ROSSELLÓ NICOLAU
Batlia, representant a la Mancomunitat i a l’Assemblea de Batles, president de l’empresa municipal FITA 2020.
De dilluns a divendres, de 8 a 14 h. batlia@ajvilafrancadebonany.net

Ajuntament i Coordinació general dels serveis municIpals

CATALINA GALMÉS ROSSELLÓ
1ª Tinent de batlia.
Regidora d’Educació, Serveis Socials i Sanitat.
Dimarts, de 17 a 20 h.

tbatlia1@ajvilafrancadebonany.net

Centres Educatius, Centre de Salut, Escola de Música

GORI BAUZÁ SASTRE
Regidor de Medi Ambient i Urbanisme.
Dimarts, de 17 a 20 h.

Telèfon cita prèvia 971 83 21 07

Gestió Mediambiental, Parc Verd i obres

FRANCISCA BAUZÁ GARÍ
Regidora de Cultura i Administració General.

Dimarts, de 17 a 20 h.

Telèfon cita prèvia 971 83 21 07

Casal de Cultura, Teatre, Biblioteca, Arxiu, Rectoria Vella

JAUME CATALÀ ROSSELLÓ
Regidor de Festes, Joventut i Promoció econòmica.

Dimarts, de 17 a 20 h.

Telèfon cita prèvia 971 83 21 07

Festes, Fires i activitats juvenils.

SEBASTIÀ MESQUIDA BAUZÁ
Regidor de Seguretat Ciudadana, Esports i Turisme.
2n Tinent de batlia.
Dimarts, de 17 a 20 h.

Telèfon cita prèvia 971 83 21 07

Gestió i Instal-lacions esportives, Seguretat i Turisme.

BUTLLETÍ INFORMATIU DE L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY

Dipòsit legal : PM 247-2012

ELS COMPTES

El nou equip de govern s’ha trobat amb les mans gairebé fermades en moltes qüestions pel fet de què
s’ha trobat uns comptes, tant pel que fa a l’Ajuntament com a l’empresa municipal, en números vermells.
I és que el DEUTE MUNICIPAL puja a un total de

3.533.723 €.

A dia 30 de juny de 2011 dins caixa hi havia un total de 48.933 € i s’havia de fer front al pagament de personal, seguretat social i despeses corrents.
De l’any 2.000 al 2010, es varen fer préstecs per un valor de 2.432.473
33, 80% d’aquesta quantitat.
PRÉSTECS

€ i, a dia d’avui, només s’ha pagat un

L’Ajuntament té un préstecs que ascendeixen a 1.610.123 €. El primer préstec corresponent a la
gespa del camp de futbol (115.000 €) venç l’any 2014. El darrer préstec venç l’any 2031.
A més a més, s’hi ha d’afegir :

Proveïdors diversos

550.000 €

Sobrecost del pavelló

600.000 €

Mancomunitat del Pla (fems)

471.000 €

Leasing cotxe policia local

L’Ajuntament ha hagut de pagar 28.000

12.630 €

Fons bibliogràfic ( 2007)

1.600 €

Obres del CP es Cremat

290.000 €

€ més d’IVA per no haver pagat dins els terminis corresponents.

L’Empresa Municipal FITA 2020 té un deute de 63.000

€ - d’aquests, 13.000 € corresponen a l’antiga pista de pàdel.

Segons l’informe municipal emès pel Secretari de l’Ajuntament de Vilafranca, l’empresa municipal FITA 2020 deu a
HISENDA 84.132,24 € per haver cobrat l’IVA de factures que no pertocava, corresponent als anys 2007, 2008,
2009 i 2010. A més, l’Ajuntament pot ser multat amb un sobrecàrrec del 50% de l’import en qüestió.

RELACIÓ DE DESPESES LLEVADES

QUANTITAT

Canastres i dinar de Nadal Ajuntament

-1.500 €

Calendari 2012

-2.000 €

Natura Parc

-2.980 €

Nova gestió de les instal-lacions esportives

-27.216 €

Gestió de recollida de l’oli vegetal

-544,32 €

Estalvi escola i Direcció de l’Escola de Música

-8.029 €

Hosting .cat

-925,12 €

Estalvi energètic electricitat GESA

-19.000 €

Policia Local

-50.000 €

Vilafranques d’Europa

-18.000 €

Festes de la Beata i del Meló 2011

-15.000 €

Telefonia mòbil

-5.000 €

Assegurances

-3.000 €

TOTAL ESTALVIAT ( des de juny 2011)

-153.194,44 €

DAVANT AIXÒ, L’AJUNTAMENT HA
LLEVAT DESPESES, PER TANT HA
ESTALVIAT DOBLERS !!!
Al costat, hi figura la relació de despeses llevades des de juny 2011 ...

EN RESUM ...
ELS NÚMEROS
DEUTE TOTAL
MUNICIPAL

3.533.723 €.
ELS NÚMEROS

TOTAL ESTALVIAT EN DESPESES DES DE
JUNY 2011

- 153.194,44 €.
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PER TENIR EN COMPTE ...
S’ha de dir que, des del principi, la intenció de l’equip de govern era dur a terme una auditoria econòmica a càrrec
d’una empresa externa. La qüestió és que el cost era d’uns 60.000 € i ara per ara, no hi ha doblers per realitzar-la.
Així i tot, està clar que els comptes són els que són...

PER TENIR EN COMPTE ...
DE DIA 1 DE GENER A 10 DE JUNY DE 2011

DE DIA 11 DE JUNY A 31 DE DESEMBRE DE 2011

DEUTE A PROVEÏDORS

743.725 €

240.158 €

FACTURES PAGADES

298.052 €

227.142 €

PER TENIR EN COMPTE ...

MANCOMUNITAT DEL PLA
RECOLLIDA DE FEMS, també números en vermell...
El dia 9 de febrer de 2009, amb el vot favorable del batle de Vilafranca d’aleshores, la Mancomunitat del Pla va aprovar donar el servei de recollida de fems a l’empresa Melchor Mascaró, S.A.
Aquest fet ha abocat a una situació en què, una vegada que els vilafranquers han pagat els seus
rebuts de fems , l’Ajuntament ha d’afegir-hi :

111.000 € corresponents a l’any 2010
87.000 € corresponents a l’any 2011.
I una previsió d’uns 60.000

€ per a l’any 2012.

Pel que fa als números en general , el deute municipal de

l’Ajuntament de Vilafranca amb la Mancomunitat del Pla
en concepte d’aquest servei és de 471.000 €.
Per fer front a aquesta despesa, l’Ajuntament de Vilafranca ha
hagut d’incrementar el preu del fems en 10 € durant el 2011.

ELS NÚMEROS
DEUTE DE L’AJUNTAMENT AMB LA
MANCOMUNITAT
SERVEI DE RECOLLIDA DE FEMS

471.000 €.

PER TENIR EN COMPTE ...
L’AJUNTAMENT FACILITA EL PAGAMENT FRACCIONAT DE LES CONTRIBUCIONS
Davant la situació econòmica tan difícil que pateixen moltes famílies, l’Ajuntament de Vilafranca ha posat iniciatives per poder facilitar el pagament de les contribucions. En aquest punt, s’ha de recordar que :

•

LES CONTRIBUCIONS ES PODEN PAGAR DURANT 8 MESOS —EN PERÍODES FRACCIONATS, sempre i quan
s’hagués sol-licitat per escrit abans del 10 de febrer.

•

HI HA UNA BONIFICACIÓ DEL 80% DE LES PLUSVÀLUES.

PER TENIR EN COMPTE ....
SOBRE LA REVISIÓ CATASTRAL
1) La revisió del catastre que s’està realitzant actualment VA SER APROVADA PER L’ANTERIOR EQUIP
DE GOVERN MUNICIPAL (UM—Més Vilafranca).
2) L’AJUNTAMENT informa que l’Agència Tributària enviarà una nova carta per la revisió catastral voluntària.
Tot aquell que en faci cas omís, l’Agència Tributària procedirà a fer-li la revisió catastral via inspecció,
cosa que pot suposar una multa d’uns 3.000 euros i un 2’4 % del valor de l’obra edificada.
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EL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT 2012
En el plenari del passat 13 de març el nou equip de govern, amb l’abstenció de l’oposició, va aprovar el pressupost de
l’Ajuntament per a l’ any 2012, que sumen un total de 1.397.997,81 €. El pressuposts d’enguany de l’Ajuntament

presenten una variació de 106.442,14 € menys que els pressuposts de l’any passat.
La reducció en més de 100.000 € obeeix a uns pressuposts austers i reals, adaptats a les circumstàncies actuals de
contenció pressupostària, que contemplen el manteniment bàsic de serveis municipals, administratius, educatius,
culturals, socials, etc... però amb una considerable contenció de despesa d’acord amb la previsió d’ingressos.

DE DARRERA HORA !!!

ELS NÚMEROS
PRESSUPOST
2012

1. 397.977,81 €

PRESSUPOST
2011

1.504.439,95 €

VARIACIÓ

- 106.442,14 €

L’Ajuntament està obligat a fer un préstec per llei de 1.117.540,51 €
per pagar les obres del Pavelló d’Esports, del CP Es Cremat, de la Rectoria Vella, de l’Ajuntament, de l’estudi sobre fuites d’aigua i de la installació del sistema de telecontrol per evitar-ne les fuites, a més de pagar
a alguns proveïdors, amb un interès mínim del 5% a tornar en 10 anys.
Així, per tant, aquest préstec, sumat als ja anteriors que té l’Ajuntament,
fan un total

de 2.823.914,94 € en préstecs

a dia d’avui.

EL PANELL

S’HAN ASSEGURAT 4 vehicles municipals que estaven
sense assegurar : 1 cotxe
elèctric, 1 cotxe de protecció
civil i 2 motos; a més de personal de l’escoleta municipal !
S’està mirant
d’arreglar la PISTA DE
TENNIS perquè pugui
ser reglamentària per
tornejos oficials !!

El govern autonòmic anterior de Francesc Antich va aprovar una subvenció de 239.527.733 €,
dels quals 199.372 € anaven destinats al camp de GESPA DEL POLIESPORTIU DE VILAFRANCA. El juny de 2011, després d’entrar el nou executiu autonòmic , el govern de la Comunitat
Autònoma es va veure obligat a retirar aquesta subvenció a Vilafranca i a tots els altres municipis que s’havien acollit a la línea de subvenció atès que el govern anterior no havia creat la
partida corresponent en els pressuposts.
La REVISIÓ DEL CATASTRE que s’està realitzant actualment va ser aprovat per l’anterior equip de
govern municipal (Més Vilafranca—UM) en el ple de dia 16 de maig de 2011 !!!

ATENCIÓ : La pujada del 0,51 % al 0,63% de l’IBI és decisió del Govern Central , NO de l’Ajuntament !!!

L’ALT(R)AVEU
- EL CENTRE DE SALUT DE VILAFRANCA NO ES TANCARÀ DURANT ELS CAPVESPRES NI LES NITS, I ATENDRÀ
LES URGÈNCIES MÈDIQUES, COM HA FET FINS ARA !!!
- EL CENTRE DE DIA DE VILAFRANCA SEGUIRÀ OBERT I OFERINT EL SEU SERVEI !!!
- EL CASAL D’ENTITATS SEGUIRÀ AL SERVEI DE LES ENTITATS DE VILAFRANCA QUE HO SOL-LICITIN !!!

L’INFOPOLICIA
En aquesta secció hi trobau la informació referida a l’àrea de policia i seguretat ciudadana.
ATENCIÓ A :

- Noves senyalitzacions en el c/ Principal, en el tram entre la Plaça de Donants de Sang i el
c/ Mn. Damià Nicolau, que passa a ser d’un sol sentit, en aquest cas, cap a la Plaça Major.
- Noves senyalitzacions i habilitacions d’aparcaments a la Plaça Tomeu Penya, Parc Josep
Mª Llompart, i Centre de Salut. Redistribució del trànsit rodat a la Plaça Tomeu Penya.

POLICIA TUTOR
També al facebook!
policia@ajvilafrancadebonany.net
Mòbil: 676058632
Urgències 24h. Tfon.: 112

NOTÍCIA : Durant aquests passats mesos s’han realitzat classes d’educació vial al CEIP Es Cremat, amb un notable èxit.
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FEINES FETES
En aquesta secció hi trobareu algunes coses que han ocupat part de l’activitat del nou Ajuntament. La proximitat de
l’administració local com és l’Ajuntament fa que, més enllà de les seves voluntats teòriques i a les disposicions de pressupost, i de les planificacions a mitjà i a curt termini, hagi de donar desposta a les necessitats i demandes que afecten
el dia a dia dels municipi i dels vilafranquers i vilafranqueres.
L’Ajuntament s’ha posat les piles en certes coses que necessitaven solució i ja des d’un principi de la nova legislatura es va intentar posar fil a l’agulla a tot allò que urgia, en especial, quan hi ha en joc la seguretat de tothom.
ALGUNES FEINES I TREBALLS REALITZATS...

Reforçament i millora de la paret de seguretat, col-locació d’arrembadors laterals i aparcaments per bicicletes, en el CP Es Cremat.

Col-locació de senyals de direcció prohibida en el carrer Principal, en el tram comprès entre la
Plaça de Donants de Sang i el
Carrer de Mn. Damià Nicolau. El
carrer, en aquest tram, passa a ser
d’un sol sentit, en aquest cas, en
direcció cap a la Plaça Major.

Habilitació de la sala superior de Ca Ses
Monges per a usos polivalents.

Col-locació de senyalització de stops en el carrer
Jaume I al creuement amb
el carrer de s’ Escorxador i
senyal horitzontal de pintura.
Reposició de teules i treballs diversos per
subsanar goteres de la teulada del Teatre.
Construcció d’una barrera que delimita l’espai entre el
pati de l’edifici nou de l’Escola d’Adults i del Parc Verd.

Instal-lació de mòduls de plàstic per moderar
la velocitat en el carrer de Sant Martí.

Habilitació de la planta baixa de la Rectoria Vella
com a aules de l’Escola de Música.

Senyalització
d’aparcaments
al Centre de
Salut.
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Habilitació d’una sèrie
d’aparcaments a la Plaça
Tomeu Penya per donar part
de solució al problema
d’estacionament i aturades
del carrer de Palma.

Habilitació
d’aparcaments i
s e n ya l i t z a c i ó
horitzontal en el
Parc Josep Maria
LLompart.

Instal-lació d’una porta
a
l’Escoleta Municipal Cucarells
pel carrer dels Rocabertí. També
s’hi han fet treballs en la seguretat de portes i s’hi han instal-lat
prestatgeries.

Treballs a la piscina municipal per
poder posar-la en marxa el juny
del 2011, que han costat 12.000 €.

Ampliació, amb la instal-lació d’una
nova planxa metàl-lica, del sostre
de la parada de l’autocar de la
Plaça Tomeu Penya —per protegir
més de l’aigua o del sol als usuaris.

Instal-lació de rajoles de goma en
la zona de jocs del pati del centre
d’Infantil del Cp Es Cremat—
substituint l’anterior, que era d’arena.
També s’hi arreglaren goteres.

Treballs de neteja del solar municipal situat entre el c/ Pare Jaume
Rosselló i el carrer Mestre Bauçà.

EN UN CLICK
CAMPANYA PER INCENTIVAR EL RECICLATGE
Durant un parell de dimecres va tenir lloc un acte de donació gratuïta de bosses i
poals dins la campanya per incentivar el reciclatge i la recollida de matèria
orgànica del porta a porta.
Aquesta donació gratuïta, que va realitzar-se en el marc del mercat setmanal lloc fins
a l'esgotament d'existències, va tenir una excel-lent acollida per part de tothom.

ES FA SABER
CAMPANYA DE VACUNACIÓ PER A CANS
DISSABTE 21 I DISSABTE 28 D’ABRIL, de 11:00 a 13:00 h en el Parc Verd ( S’Escorxador).
TRÀMITS PER DONAR EL COTXE DE BAIXA DIRECTAMENT A L’AJUNTAMENT
A partir d'ara, us informam que l’Ajuntament posa en marxa un servei a través del qual podeu fer els tràmits per
donar el vostre vehicle de baixa de manera gratuïta. Acudiu a l’Ajuntament i informavor-vos-en.
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EL RETROVISOR

Des d’aquesta secció us oferim un breu recull fotogràfic d’allò que, des del juny de
l’any passat ençà, s’ha succeït en el nostre municipi en matèria de festes i
d’activitat social, cultural i esportiva. I és que moltes vegades és important poder mirar enrere per tenir una visió més ample i de futur i poder maniobrar amb seguretat.
FESTES DE LA BEATA 2011
Poc temps després d’iniciar-se la nova legislatura, les FESTES DE LA BEATA ja tocaven a les portes. La idea del nou equip de govern va ser mantenir-hi els elements que,
any rere any, li donen la singularit i la personalitat pròpia, a més de reforçar-ne i incorporar-ne d’altres que les entitats del poble varen proposar. La col-laboracIó de les associacions i voluntariat del municipi, juntament amb el treball dels professionals de
l’Ajuntament—tècnics, brigada, policia, personal administratiu, educatiu i de neteja—

BEN MIRAT...
Les Festes són un punt de trobada de la gent i una oportunitat per donarnos a conèixer com a col-lectiu humà. Vilafranca ha de saber posar en
valor, en les seves festes, els elements que la identifiquen. Ara bé, no
tot val a qualsevol preu i, a més a més, si ens trobam amb les adversitats econòmiques actuals i amb una situació de liquiditat econòmica
de l’Ajuntament al límit .
Així que, des del nou equip de govern, es va mirar de fer un exercici de
racionalització de les despeses fins en el punt que, entre les Festes de la
Beata i les Festes del Meló 2011, es varen estalviar 15.000 € respecte
a l’any 2010 i 45.000 € respecte al 2009.
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FESTA I FIRA DEL MELÓ 2011
I el setembre va arribar el torn de la Festa i Fira del meló. La voluntat del nou equip
de govern es va centrar en donar més protagonisme al sector empresarial i
agrícola local i impulsar-ne els elements més identiraris.
Es pot dir de què la Fira del 2011 va saber agafar el relleu de les edicions anteriors amb més força que mai, tot i les adversitats del context socioeconòmic actual.

BEN MIRAT ...
La Festa i la Fira del Meló estan
consolidades però el nou equip de
govern va voler donar més impuls a
la Fira donant més protagonisme
al teixit empresarial i agrícola de
Vilafranca. La Fira va guanyar en
presència local—maquinària, bestiar i mostra d’animals—i va conjugar el seu caràcter tradicional
amb la incorporació d’elements
nous per fer-la més atractiva pels
vilafranquers i visitants.
Com a novetat , es va fer un nou
recorregut, circular i no lineal.
Aquesta redistribució del circuit
de la Fira va permetre recuperar el
protagonisme de llocs com el
Parc J.Mª Llompart i la Plaça Major i descongestionar la part central de la carretera.
També es va habilitar un aparcament per a cotxes per facilitar
l’accés als visitants, i es realitzaren díptics informatius de la Fira.
FIRA DE TEATRE 2011

I a l’octubre arribà la Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears.
L’esforç de la Xerxa de Teatre Infantil i Juvenil i l’Ajuntament de Vilafranca
per trobar suports institucionals i comercials va ser bàsic perquè, sumat a la
predisposició de tothom, en pogués resultar un programa ample, atractiu, de
gran qualitat i en què la implicació de personal voluntari i del personal municipal va ser clau perquè la Fira fos un èxit de rècord : 12.000 espectadors.

ELS NÚMEROS...
ESPECTADORS A LA
10 FIRA DE TEATRE
INFANTIL I JUVENIL

12.000
ESPECTADORS
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I el desembre, el torn de les Festes de Santa Bàrbara. Com anunciava el programa, la gent va ser el caliu de la festa, i el voluntariat i entitats, una peça clau.
Actes esportius, lúdics, culturals, tradicionals, infantils, musicals ompliren un programa per a tots els gustos i amb una gran participació. Des del nou equip de
govern es varen reforçar els elements més de caire popular d’aquestes festes —com la camillada— i es va cercar la participació activa de les entitats.

FESTES DE SANTA BÀRBARA 2011

BEN MIRAT...
La gent és la que fa la festa i Santa
Bàrbara és un motiu més per fer-ne.
Ara bé, com aquell qui diu, es tracta
de poder mantenir el caliu de la
festa però sense haver-hi de gastar
massa en llenya...

FESTES DE NADAL I CAP D’ANY 2011 I REIS 2012
I arribà Nadal, Cap d’Any i Reis, i des de l’Ajuntament es va coordinar un
programa d’activitats amb els centres educatius i altres entitats. Contacontes de Nadal, Jocs esportius, Festes de Nadal i un llarg etcètera
d’activitats diverses—campanades de cap d’any, amb raïm i cava— formaren
part del programa.

BEN MIRAT...

FESTES DE SANT ANTONI 2012
I després de Reis, Sant Antoni va tocar a les
portes.
Foguerons i, sobretot, el dia de Sant Antoni, les carrosses i els animals en foren
els autèntics protagonistes. Vilafranquers i
vilafranqueres tornaren a sortir al carrer i
demostraren que el sentiment d’arrelament a
aquesta festa.

Les Festes de Nadal i les Festes
de Sant Antoni són de cita obligada. L’Ajuntament té la voluntat
potenciar, en el cas de les Festes de Sant Antoni, els elements més tradicionals—a Vilafranca són les beneïdes—i
sempre dins les possibilitats
econòmiques actuals.
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SA RUETA I SA RUA 2011

BEN MIRAT...
I després va arribar Sa Rueta i Sa Rua. Les iniciatives de col-lectius i de molta gent
va fer que, tant Sa Rueta com Sa Rua, fossin ben lluïdes, amb molta de participació
i molta de festa pels carrers de Vilafranca.

Sa Rueta i Sa Rua són exemples
de com, moltes vegades, fer festa
val poc.
Així i tot, l’Ajuntament té clar que
ha d’ajudar a fer possible que
l’èxit que té actualment Sa Rua
segueixi vigent.
Donar protagonisme a la gent i
als col-lectius n’és gran part de
garantia perquè l’èxit sigui possible.

ALTRES ACTIVITATS SOCIALS I CULTURALS...

També hi ha hagut molts altres actes que han generat moviment a la vida
social i cultural del poble i que s’han anat succeïnt, bé per iniciativa municipal o bé per iniciativa de les diferents entitats de Vilafranca...

CONCERT DE BIG YU-YU EN EL TEATRE MUNICIPAL

ESCOLA D’ESTIU . Activitats vàries.

SORTIDA JOVE A LA CERDANYA, a càrrec de DE JOVENTUT

GIMCANA DE TERROR DEL MELÓ

FESTES DE FINAL DE CURS DE L’ESCOLETA MUNICIPAL

TALLER DE MÀSCARES DELS BOIETS DE FOC
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FESTIVAL BENÈFIC ESTEL DE LLEVANT

ÈXIT TEATRAL . “ACORAR” EN EL TEATRE MUNICIPAL

JORNADES D’ESTUDIS LOCALS DE VILAFRANCA

XERRADA SOBRE SEGURETAT A LA GENT MAJOR

MELÓ METAL ROCK FESTIVAL 2011

VI CERTAMEN DE CANÇÓ DE VILAFRANCA

PROJECCIÓ DE RODANT PEL MÓN

CONCERT D’ANDREU VALOR EN EL TEATRE

FESTA FLOWER POWER FINAL ESTIU

DUATLÓ DE SANTA BÀRBARA

100 ANYS DE CATALINA MASCARÓ, Madó Catalina “Calota”

CICLE DE PALLASSOS EN EL TEATRE MUNICIPAL

L’AGENDA D’ACTIVITATS MUNICIPALS

TEATRE MUNICIPAL DE VILAFRANCA
Divendres 13 d’abril a les 22:00 h, CONCERT DE LLUNÀTIQUES.
Entrada : 5 €.

Diumenge 29 d’abril a les 17:30 h, MUSICAL INFANTIL DELS PIRATES PIRATS . El tresor de la música.
Entrada : 5 € ( infants fins a 12 anys ) . A partir de 12 anys, 8 €. ANTICIPADA A TEATRE
O A L’AJUNTAMENT : preu únic de 5 € per a totes les edats.

Divendres 4 de maig a les 21:00 h, Noctàmbuls presenta IN THE
BACKYARD ( En el pati del darrere).
FINALISTA ART JOVE .

Entrada : 10 € - joves 15 a 25 anys, 8 €.

INFOVILAFRANCA

( Servei d’informació setmanal per e-mail de

totes les activitats de Vilafranca ) .
Sol-licitau-ne el servei a infovilafranca@ajvilafrancadebonany.net o al
telèfon 676 058 983.

Cada darrer divendres de mes a les 21:00 h, CINECLUB a la
Rectoria Vella.

SETMANA DEL LLIBRE.
Activitats del 23 al 29 d’abril.

Diumenge 29 d’abril, dematí, Mercat del LLibre.
Programa apart.

Dimarts 1 de maig, 105 è ANIVERSARI DE PEP MASCARÓ,
L’AMO EN PEP DE SON BATS.
Programa apart.
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LA DARRERA PÀGINA
METEOVILAFRANCA és el servei de d’informació meteorològica que funciona a través de les dues
estacions situades a la part baixa i alta del poble que, quasi bé minut a minut, sintetitzen i envien informació detallada via internet sobre temperatura, dades de pluja, pressió atmosfèrica, vents i previsió
inmediata del temps a Vilafranca. La iniciativa és de Enrique Rodríguez, amb col-laboració de
l’Ajuntament de Vilafranca, i pot consultar-se a la web municipal www.vilafrancaterrabona.com.
A partir d'ara, les persones inscrites a l'Oficina d'Ocupació com a demandants de feina (atur o millora)
poden segellar la targeta de demanda de feina a l'Ajuntament, de dilluns a divendres de 8,00 a
13.30 h., a excepció de la darrera data que figura a la targeta, cas en que han d'acudir a l'oficina d'ocupació per tal de dur a terme el segellat i la renovació de la targeta.
S’ha de presentar la targeta a la data indicada i el DNI o passaport. Més informació : 971 83 21 07

MENTRESTANT ...

LA CONTRAFOTO. Nevada a Vilafranca amb
l’ermita i el Puig de Bonany al fons ( febrer 2012,
Enrique Rodríguez )

- S’està planificant la Setmana del LLibre.
- S’iniciaran en breu els treballs per unificar la plana
web de l’Ajuntament de Vilafranca.
- S’està iniciant el procés per poder finalitzar la Rectoria
Vella i reubicar-hi la biblioteca.
- S’està estudiant la reestructuració de l’horari de
l’Escoleta Municipal i fer-lo més conciliable amb la vida
familiar ( de 7 a 19 h).
- S’està estudiant reiniciar el projecte d’embelliment i
adequació com a zona de passeig del torrent en el seu
pas pel casc urbà.
- S’estan estudiant i aplicant CONTÍNUAMENT mesures
per fer possible el manteniment dels serveis municipals
i, en allòs possible, la seva millora.
- S’estan posant esforços i dedicació a solucionar les
necessitats del dia a dia dels / de les vilafranquers/es.
- Està demanat ELIMINAR l’assegurança de responsabilitat
política i administrativa, per un valor de 2.802 €, que
havia signat l’anterior equip de govern ( UM— Més Vilafranca).

PER CONTACTAR
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA
Plaça Major, 1
Tel : 971 832107 / Fax : 971 832108
E.Mail General:
ajuntament@ajvilafrancadebonay.net
www.vilafrancaterrabona.com
www.ajvilafrancadebonany.net

Batlia:
batlia@ajvilafrancadebonany.net

Secretaria:
secretaria@ajvilafrancadebonany.net

Oficines Municipals:
oficines@ajvilafrancadebonany.net
administracio@ajvilafrancadebonany.net
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 8 a 14 i
dimarts, de 16 a 19 hh.

Servei de Desenvolupament Local:
adl@ajvilafrancadebonany.net
Tel: 971 832107 ( ext. 3)

Empresa Municipal FITA2020:
fita2020@ajvilafrancadebonany.net
Tel: 971 832107 ( ext. 3)

Policia Local:

Escoleta Cucarells (0 a 3 anys):

policia@ajvilafrancadebonany.net
Mòbil: 676058632
Urgències 24h. Tfon.: 112
Servei Facebook de POLICIA TUTOR.

C/ Rocaberti, s/n Telf. 971 83 21 04
Horari d’atenció: de 7:30 a 17 h.
cucarells@vilafranca2020.org

Serveis socials:

C/ Joan Miró, 1. Telf. 971 560750
Cita prèvia: 902 079 079

Centre de Salut de Vilafranca:

Horari d’ atenció:dimarts de 9 a 14h.
uts2@mancomunitatplademallorca.net

Centre de dia “Sa Residència”:
Teatre Municipal :
Biblioteca :

C/Francesc Sansó ,7. Telf.971 560868
Fax: 971 560868
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 a 15 h.
Horari d’obertura: de dilluns a divendres de 8 a 20h.

C/S’Escorxador, 2, Telf. 676058983
Horari provisional : de dimarts a divendres, de 17 a 19
h (fins a restabliment complert de servei)
biblioteca@ajvilafrancadebonany.net

C/ Palma, 1. Telf. 971 560027
Horari atenció: de 9 a 15:00h.

C/ Sant Martí, 25. Telf.971 832072

Guàrdia Civil de Vilafranca:

Quadrant jove - Punt informació juvenil :

Protecció Civil:

Per a informació sobre activitats juvenils:
Tel. 678 442094 (tècnica de joventut)

Telf. 647 348249

Emergències: 112

Centre d’Adults de la Mancomunitat del Pla
Poliesportiu:

c/ Escorxador, 2

Tel : 971 832144

C/ Sant Sebastià s/n. Telf. 971 832169
L’Ajuntament de Vilafranca també al
FACEBOOK !!

Servei d’aigua i clavegueram (Sorea):
C/Emilio Pou, 36. Montuïri. Telf. 971 644004
971 646515 Averies(24h.): 902 250 370

Fax:

Servei Tècnic d’Obres i Urbanisme:
Urbanisme
Horari d’ atenció:dimarts de 16 a 20 h ( cita prèvia )
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