ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 20 DE MAIG DE 2016.
Lloc de la sessió:
Caràcter de la sessió:
Data:
Hora de començament:
Hora d’acabament:
Presents:

Sala d’Actes de la Casa Consistorial
extraordinària
20 de maig de 2016
12:00 hores
12:27 hores
Montserrat Rosselló Nicolau (President, Partit per al Poble)
Francisca Bauzà Garí (Partit per al Poble)
Gregorio Bauzà Sastre (Partit per al Poble)
Jaume Català Sansó (Més per Vilafranca)
Magdalena Sastre Mascaró (Més per Vilafranca)
Serehïm Mateu Salord Comes (Més per Vilafranca)
Josep Sansó Rosselló (Independents Vilafranca-Esquerra-Acord municipal)

Excusa la seva assistència:

Jaime Català Rosselló (Partit per al Poble)
Ramiro Amurrió Fernández (Partit per al Poble)
Antonio Barceló Bennasar (Partit per al Poble)
Maria de Lluc Bauzà Amengual (Independents Vilafranca- Esquerra-Acord
municipal)

Secretari interventor:

Magdalena Sastre Nicolau

Hi ha quòrum legal.
ORDRE DEL DIA:
1)
2)
3)
4)

Aprovació acta sessió anterior
Nomenament suplents representants ajuntament.
Dació compte liquidació pressupost 2015
Resolucions, informacions i correspondència.

Atesa la sol·licitud de Ple extraordinari realitzada pels grups municipals Més per Vilafranca i
Independents Esquerra en la que se demana que l’Ajuntament sol·liciti dins el Pla especial d’Obres
i Serveis per a l’any 2016 les obres de restitució de la gespa artificial del camp de futbol Es Moli
Nou,

Atès que, a data d’avui, el Consell de Mallorca no ha aprovat definitivament la convocatòria de
creació d’un Pla Especial per als anys 2016 i 2017 per ajudar les corporacions locals de Mallorca a
l’execució d’obres i serveis dels articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.

Vist que, dins l’aprovació inicial, a l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany li correspon una ajuda de
240.000,00€, quantitat que pot ser insuficient per a l’obra ja que els grups Més per Vilafranca i
Independents Esquerra volen dur endavant l’aprovació de la sol·licitud sense tenir el projecte
redactat.

L’equip de govern de l’ajuntament de Vilafranca de Bonany demana que els regidors que acordin
destinar aquesta quantitat a restituir el camp de gespa del camp de Futbol municipal se
comprometin a fer-se càrrec de les despeses que se puguin ocasionar en cas de que:

- L’Ajuntament de Vilafranca de Bonany no pugui fer front als pagaments dins el termini
corresponent.
- El Consell de Mallorca se retrasi en l’enviament de la subvenció, cosa que pot originar que
l’empresa adjudicatària demani interessos

1. -APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR

I no havent més assumptes que tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió de la qual, com a secretaria interventora,
estenc la present acta.
La secretaria interventora actal

Magdalena Sastre Nicolau

El Batle

Montserrat Rosselló Nicolau

