ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 7 DE MAIG DE 2015.
Lloc de la sessió:
Caràcter de la sessió:
Data:
Hora de començament:
Hora d’acabament:
Presents:

Sala d’Actes de la Casa Consistorial
Ordinària
7 De maig de 2015
19:00 hores
19:15 hores
Montserrat Rosselló Nicolau (President, Partit Popular)
Catalina Galmés Rosselló (Partit Popular)
Francisca Bauzà Garí (Partit Popular)
Gregorio Bauzà Sastre (Partit Popular)
Jaime Català Rosselló (Partit Popular)
Sebastià Mesquida Bauzà (Lliga Regionalista)
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)

Excusa la seva assistència:
Secretari interventor:

Magdalena Sastre Nicolau

Hi ha quòrum legal.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació inicial Modificació Normes Subsidiàries i Informe de sostenibilitat ambiental

1. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ NORMES SUBSIDIÀRIES I INFORME DE SOSTENIBILITAT
AMBIENTAL
Es procedeix a la votació de la urgència de l’assumpte, que queda aprovada per 6 vots a favor de Montserrat
Rosselló, Catalina Galmés, Francisca Bauzà, Gregorio Bauzà, Jaime Català (Partit Popular) i Sebastià Mesquida
(Lliga Regionalista) i 3 en contra de Catalina Bover, Josep Sansó i Magdalena Sastre (Coalició Més Vilafranca).
En aquest moment s’incorporen a la sessió la sra. Aina Sastre i el sr. Jaume Jaume de Coalició + Vilafranca.
Seguidament, el sr. Batle procedeix a llegir la següent proposta:
“Atès que el Ple de l’ajuntament de Vilafranca de Bonany en sessió ordinària celebrada en data 30 de gener de
2012 va acordar el desistiment de tramitació de la revisió de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
de Vilafranca de Bonany, acord plenari que fou publicat al BOIB núm. 21 de data 9 de febrer de 2012 i respecte del
qual la Comissió Insular d’ordenació del Territori i Urbanisme va acordar donar-se’n per assabentada en sessió de
data 30 de març de 2012.
Ates que el Ple de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany, en sessió ordinària celebrada en data 9 de maig de 2012 i
per majoria absoluta, va acordar iniciar la tramitació de la Modificació 01/2012 de les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi de Vilafranca de Bonany per a la seva adaptació al Pla Territorial de Mallorca
Vist l’informe emès al respecte per la Secretaria Intervenció en data 25 d’abril de 2015 en virtut del qual és
procedent que el Ple de la Corporació, si ho estima oportú i per majoria absoluta, adopti acord d’aprovació inicial de
la Modificació 01/2013 de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Vilafranca de Bonany per a la
seva adaptació al Pla Territorial de Mallorca.
Per tot això, proposa al Ple que l’aprovació inicial de la Modificació 01/2013 de les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi de Vilafranca de Bonany per a la seva adaptació al Pla Territorial de Mallorca.

Oberta la deliberació, la Sra Catalina Bover demana quines són les passes a seguir fins arribar a l’aprovació
definitiva, contestant la Secretaria que s’han d’exposar al públic 45 dies hàbils durant els quals les persones
interessades podran fer al·legacions, que seran posteriorment revisades pels tècnics i aprovades o no pel Ple de la
Corporació. Finalment, s’aprovaran provisionalment pel Ple i se remetran a la CIUM per a la seva aprovació
definitiva.
La sra. Catalina Bover demana com està el catàleg de Patrimoni, contestant el sr. Batle que ens han concedit una
subvenció i s’està revisat una altra vegada perquè no està aprovat definitivament el que tenim.
Demana també la sra. Catalina Bover com estan els camins públics, contestant el Batle que està en vigor l’inventari
que se va fer i que s’ha firmat un conveni amb el Consell de Mallorca perquè el revisi.
Finalment, 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 5 abstencions de Catalina Bover,
Josep Sansó, Magdalena Sastre, Aina Sastre i Jaume Jaume (Coalició Més Vilafranca), adopta el següent acord:
“1. Aprovar inicialment la Modificació 01/2012 de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Vilafranca
de Bonany per a la seva adaptació al Pla Territorial de Mallorca, redactada pel tècnic Mateu Carrió Muntaner,
juntament amb l’informe de sostenibilitat ambiental, redactat per l’empresa Podarcis
2.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears, al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, a un del diaris
de major circulació a la província i a la pàgina web de l’Ajuntament.
3.- Obrir un termini d’informació pública de 45 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears, durant el decurs del qual, totes les persones que es mostrin interessades
podran consultar la documentació, en horari d’oficines i dies hàbils a les dependències municipals situades a
l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany, així com també fer ús del seu dret a presentar les al·legacions que estimin
pertinents.
4.- Remetre l’informe de sostenibilitat ambiental i el projecte de les NNSS als organismes corresponents en aplicació
de l’article 89 de la Llei 11/2006 de 14 de desembre, d’avaluació d’impacte ambiental i avaluacions ambientals
estratègiques de les Illes Balears”
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

