ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 20 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
20 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)
Catalina Maria Bover Nicolau (Coalició + Vilafranca)
Josep Sansó Rosselló (Coalició + Vilafranca)
Magdalena Sastre Mascaró (Coalició + Vilafranca)
Jaume Jaume Roig (Coalició + Vilafranca)
Anna Sastre Bauzà (Coalició + Vilafranca)

Excusen la seva absència:

Sebastià Mesquida Bauzà (Lliga Regionalista)

Secretaria interventora actal: Magdalena Ferrer Bover
Hi ha quòrum legal.
ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovar la urgència del ple.
2.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit 02/2014 per suplement de crèdit i crèdit extraordinari
3.- Compra i demolició d’edifici existent per obertura de carrer i dotació de serveis a la nova via públic.
4.- Construcció pista de pàdel.
1. APROVAR LA URGÈNCIA DEL PLE.
El Sr. Batle explica el perquè de la urgència del ple que és aprovada per 5 vots a favor del Partit Popular i 5
abstencions de Coalició +Vilafranca.
2.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 02/2014 PER SUPLEMENT DE CRÈDIT I
CRÈDIT EXTRAORDINARI.
Atès que en data 9 de gener varen ser abonades a l’ajuntament les quantitats corresponents a les anualitats 2012
i 2013 de l’obra Pavelló esportiu i que aquestes quantitats s’han d’emprar per amortitzar el préstec realitzat de
conformitat amb el RD 4/2012 i no hi ha consignació suficient al pressupost de 2014.
Atès que per acord de Ple de data 13 de març es va acordar l’adquisició de la casa situada al carrer Sant Martí nº
72.
Despeses específiques i determinades que no es poden demorar fins a l’exercici següent, la qual cosa motiva la
tramitació de modificació de crèdit en forma de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria positiu de
l’exercici 2013.
I vist l’informe emès per la secretaria interventora actal. en data 19 de març de 2014.

La Sra. Catalina Bover diu que si dia 9 de gener ja hi havia ingressat les anualitats per la subvenció del pavelló
cobert i no està reflexat aquest ingrès , que es per això que el seu grup troba que els pressupost no son reals.
La Sra. Catalina Bover diu que es romanent suposa 1/3 del pressupost, el pressupost toca tancar a 31 de
desembre.
El Sr. Pep Sansó fa consta en acta que el romanent s’ha de reflexa al pressupost.
Acte seguit el Ple, amb 6 vots a favor de Montserrat Rosselló, Catalina Galmés, Francisca Bauzà, Gregorio
Bauzà, Jaime Català (Partit Popular) i 5 vot en contra de Catalina Maria Bover, Josep Sansó, Magdalena
Sastre, Jaume Jaume i Anna Sastre (Coalició Més Vilafranca),
En segona votació amb el vot de qualitat del Sr. Batle el ple adopta el següent ACORD:
“1. Aprovar inicialment la modificació de crèdit núm. 02/2014, mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari
finançat amb romanent de tresoreria positiu de l’exercici 2013, que afecta a les següents aplicacions
pressupostàries:
Per una banda, en el pressupost d’ingressos és la “87000. Romanent de tresoreria” per import de
483.859,08,08 euros.
Per altra banda, les aplicacions pressupostàries a suplementar en el pressupost de despeses són:
011491301 Amortització de préstecs Banc Santander................... 383.859,08 €
15560000 Adquisició immoble.............................................................100.000,00 €
2. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i sotmetre’l a exposició pública durant un termini
de quinze dies per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar reclamacions davant el Ple. Si
durant l’esmentat termini no s’haguessin presentat reclamacions la modificació de crèdit es donarà per aprovada
definitivament de forma automàtica.”
3.- COMPRA I DEMOLICIÓ D’EDIFICI EXISTENT PER OBERTURA DE CARRER I DOTACIÓ DE SERVEIS
A NOU VIAL PÚBLIC.
Atesa la convocatòria de subvencions del Departament de Cooperació Local del Consell Insular de Mallorca
per els anys 2014 i 2015 adreçada als ajuntaments i entitats locals menors de Mallorca de població inferior o
igual a 20.000 habitants per a actuacions de competència municipal:
La Sr. Catalina Bover demana el total de la subvenció que es demana quin es?
El Sr. Batle li constesta que la subvenció que es demana es de que 200.000 €
El Sr. Josep Sansó quin pressupost correspon a l’obertura i dotació del carrer.
El Sr. Batle diu que uns 77.000 € per l’obertura i dotació del carrer.
La Sra. Catalina Bover comenta que troben molt car el preu de sa compra, pensen que s’hauria d’haver duit
més informació del pressupost.
El Sr. Josep Sansó demana si el carrer serà peatonal.
El Batle li contesta que serà d’una sola direcció.
La Sra. Catalina Bover proposa que ja que no serà peatonal que els caps de setmanes estigui tancar al
trànsit.
Acte seguit el Ple, amb 6 vots a favor de Montserrat Rosselló, Catalina Galmés, Francisca Bauzà, Gregorio
Bauzà, Jaime Català (Partit Popular) i 5 abstencions de Catalina Maria Bover, Josep Sansó, Magdalena
Sastre, Jaume Jaume i Anna Sastre (Coalició Més Vilafranca),
Primer.- Aprovar l'expedient de sol·licitud de finançament i demanar la seva inclusió en la convocatòria de
subvencions de competència municipal, per al següent projecte:
-Compra i demolició d’edifici existent per obertura de carrer i dotació de serveis de la nova via pública
Segon.- Aprovar el projecte esmentat i habilitar una partida pressupostaria per a l’execució del projecte.
Tercer.- Acceptar específicament les normes establertes a l’esmentada convocatòria de subvencions

Quart.- .- Enviar la sol·licitud al Departament de Cooperació Local del Consell Insular de Mallorca amb la
documentació complementària que sigui necessària.
4.- CONSTRUCCIÓ PISTA DE PÀDEL.
Atesa la convocatòria de subvencions del Departament de Cooperació Local del Consell Insular de Mallorca
per els anys 2014 i 2015 adreçada als ajuntaments i entitats locals menors de Mallorca de població inferior o
igual a 20.000 habitants per a actuacions de competència municipal:
La Sra. Catalina Bover comenta que el seu grup troba que hi ha coses més prioritaris, que ja hi ha una pista
de pàdel. Que es podria haver demanat per arreglar les voravies del poble, o invertir en la gespa del Camp de
Futbol.
El Sr. Batle li contesta que canviar la gespa té un cost total d’uns 300.000 €, mos hem d’adaptar al pla d’ajust
Després d’una breu deliberació el Ple, amb 6 vots a favor de Montserrat Rosselló, Catalina Galmés, Francisca
Bauzà, Gregorio Bauzà, Jaime Català (Partit Popular) i 5 vot en contra de Catalina Maria Bover, Josep Sansó,
Magdalena Sastre, Jaume Jaume i Anna Sastre (Coalició Més Vilafranca),
En segona votació amb el vot de qualitat del Sr. Batle el ple adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar l'expedient de sol·licitud de finançament i demanar la seva inclusió en la convocatòria de
subvencions de competència municipal, per al següent projecte:
-Construcció d’una nova pista de pàdel
Segon.- Aprovar el projecte esmentat i habilitar una partida pressupostaria per a l’execució del projecte.
Tercer.- Acceptar específicament les normes establertes a l’esmentada convocatòria de subvencions.
Quart.- Enviar la sol·licitud al Departament de Cooperació Local del Consell Insular de Mallorca amb la
documentació complementària que sigui necessària.
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

