ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 13 DE
MARÇ DE 2014.
Lloc de la sessió:
Caràcter de la sessió:
Data:
Hora de començament:
Hora d’acabament:
Presents:

Sala d’Actes de la Casa Consistorial
extraordinari i urgent
13 de març de 2014
20:00 hores
20:20 hores
Montserrat Rosselló Nicolau (President, Partit Popular)
Catalina Galmés Rosselló (Partit Popular)
Gregorio Bauzà Sastre (Partit Popular)
Francisca Bauzà Garí (Partit Popular)
Jaime Català Rosselló (Partit Popular)
Sebastià Mesquida Bauzà (Lliga Regionalista)
Josep Sansó Rosselló (Coalició + Vilafranca)
Magdalena Sastre Mascaró (Coalició + Vilafranca)
Jaume Jaume Roig (Coalició + Vilafranca)
Anna Sastre Bauzà (Coalició + Vilafranca)

Excusen la seva absència:

Catalina Maria Bover Nicolau (Coalició + Vilafranca)

Secretaria interventora actal:

Magdalena Ferrer Bover

Hi ha quòrum legal.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovar la urgència del ple.
2. Adquisició immoble c/ Sant Martí número 72.
1. APROVAR LA URGÈNCIA DEL PLE.
El Sr. Batle explica el perquè de la urgència del ple que és aprovada per unanimitat.
2. ADQUISICIÓ IMMOBLE C/ SANT MARTÍ NÚMERO 72.
El Sr. Batle explica la proposta d’acord
Atesa Convocatòria de Subvencions adreçada a les Corporacions Locals de Mallorca per a actuacions de
competència municipal, es planteja la possibilitat d’adquirir la casa situada al carrer Sant Martí, 70 per poder
procedir a l’obertura de la prolongació del carrer Sant Sebastià
Ateses les converses mantingudes amb els propietaris de l’esmentat immoble
El sr. Josep Sansó diu que el seu grup s’abstendrà en aquest punt ja que troben que hi ha inversions més
importants i prioritàries, encara que troben que aquesta inversió es bona.
Passat el punt a votació, la Corporació per 6 vots a favor de Montserrat Rosselló, Catalina Galmés, Francisca
Bauzà, Gregorio Bauzà, Jaime Català (Partit Popular) i Sebastià Mesquida (Lliga Regionalista) i 4 abstencions
de Josep Sansó, Magdalena Sastre, Jaume Jaume i Anna Sastre (Coalició Més Vilafranca) adopta el següent
ACORD:

“Primer.- Aprovar l’adquisició del següent immoble:
Finca
"URBANA: Casa y corral señalada con el número setenta y dos de la calle Sant Martí de Vilafranca, de cabida
en cuanto al solar de doscientos treinta metros cuadrados, distribuidos en : planta baja, vivienda de noventa y
tres metros cuadrados, planta piso primero, vivienda de noventa y tres metros cuadrados y planta piso
segundo, trastero de cuarenta y cuatro metros cuadrados, quedando un resto de solar, sin identificar,
destinado a corral de ciento treinta y siete metros cuadrados. Lindante por la derecha entrando, la de
Guillermo Bauzá; izquierda de Magdalena Sastre; y fondo con la calle Bonany.
Segon.- El preu de la compravenda se fixa en la quantitat de 100.000,00 euros.
Tercer.- Facultar al Batle Sr. Montserrat Rosselló Nicolau per firmar els documents pertinents per dur a terme
l’esmentada compra”
I no havent més assumptes que tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió de la qual, com a secretari interventor,
estenc la present acta.
La secretaria interventora actal
Magdalena Ferrer Bover

El batle
Montserrat Rosselló Nicolau

