ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 7 DE MAIG DE 2019.

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 2019
20:30 hores
21:00 hores
Sr. Montserrat Rosselló Nicolau (President, Partit per al Poble)
Sr. Antonio Barceló Bennasar (Partit per al Poble)
Sr. Gregorio Bauzà Sastre (Partit per al Poble)
Sra. Catalina Bauzá Artigues (Partit per al Poble)
Sr. Jaime Català Rosselló (Partit per al Poble)
Sr. Ramiro Amurrio Fernández (Partit per al Poble)
Sr. Jaume Català Sansó (Més per Vilafranca)
Sra. Magdalena Sastre Mascaró (Més per Vilafranca)
Sr. Serehïm Mateu Salord Comes (Més per Vilafranca)
Sr. Sra. Maria de Lluc Bauzà Amengual (Independents per
Vilafranca-Esquerra- Republicana AM)
Sr. Josep Sansó Rosselló (Independents per VilafrancaEsquerra Republicana)

Absents:
Secretària Interventora:

Sra. Carmen Rosario Botón Valderrábano

Hi ha quòrum legal.

ORDRE DEL DIA:

1)
2)
3)
4)

Aprovació Acta Sessió anterior.
Decrets de batlia.
Modificació de crèdit 2/2019 suplement de crèdit.
Modificació ordenança reguladora de la taxa per ocupació del domini públic amb meses i
cadires amb finalitat lucrativa.
5) Pacte batles per al clima i l´energia.
6) Conveni amb el Consell Insular de Mallorca per al desenvolupament i ordenació dels
serveis bibliotecaris públics del municipi.
7) Precs i preguntes.
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1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Iniciada la sessió, es sotmeten a consideració dels regidors els Actes de les darreres Sessions, és a dir,
l´acta de la sessió ordinària de 12 de març de 2019, així com de les sessions extraordinàries
celebrades el 2 d´abril de 2019 i el 30 d´abril de 2019, les quals, son aprovades per majoria absoluta,
llevat la abstenció del regidor Josep Sansó Rosselló i el vot en contra de la regidora Magdalena Sastre
Mascaró .

2.- DECRETS DE BATLIA.
La Sra. secretària informa que l'article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, estableix que en les sessions
ordinàries del Ple la part dedicada al control dels altres òrgans de la Corporació ha de presentar
substantivitat pròpia i diferenciada de la part resolutiva. Atenent a aquesta previsió legal, en l'ordre
del dia s'estableix un apartat dedicat al control i fiscalització del govern, en la qual s'inclouen els
punts relatius a la dació de compte de les resolucions dictades per l'Alcaldia, per donar compliment a
l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, i un punt de precs i preguntes.
Per tant, es dona compte dels decrets de batlia emesos des del darrere Ple fins al present.
El regidor Jaume Català Sansó planteja les següents preguntes:
-

Decret 39/2019 de data 05/03/19 “Adjudicació contracte asfaltat de vials i camins rurals exp
01/2019”: vol saber quines obres s´han adjudicat. Se li informa que es tracta de la
adjudicació de la obra asfaltat de diversos vials i camins rurals subvencionada pel Consell
Insular de Mallorca als obres d´inversió i competència municipal 2018-2019.

-

Decret 48/2019 de data 19/03/19 “Aprovació oferta d´ocupació pública 2019”: se li comunica
que es tracta de la plaça vacant d´oficial de Policia Local mitjançant el procediment de
promoció interna.

3.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2019 SUPLEMENT DE CRÈDIT.
El sr. batle exposa el suplement de crèdit previst pel pressupost de 2019, el qual presenta el següent
resum:
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Suplements en aplicacions de despeses

Aplicació

Descripció

Crédits
inicials

Suplement de
crèdit

Crèdits
finals

Progr.

Econòmica

1532

632.00

Supressió de
barreres
arquitectóniques

39.000

26.744,56

65.744,56

3230

632.00

Inversió escoleta

43.943,77

77.675,37

121.619,14

171

619.00

Inversió parcs y
jardins

35.500

43.259
(8.259+
35.000)

78.759

118.443,77

147.678,93

266.122,70

TOTAL

Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent de tresoreria de l'exercici anterior, que en la
liquidació de 2018 mostra un superàvit de 1.106.514,82 euros, en els següents termes:
Suplements en Conceptes d´ Ingressos

Aplicació econòmica
870.00

Descripció
Romanent de tresorería
TOTAL

Euros
147.678,93
147.678,93

Els conceptes anteriors a suplementar, s'enquadren dins de les denominades: Inversions
financerament sostenibles, que preveu el Reial decret llei 10/2019 de pròrroga per al 2019 del destí
del superàvit de comunitats autònomes i de les entitats locals per a inversions financerament
sostenibles (BOE nº 77 de 30 de març de 2019.) així com en les categories previstes a la DA 16ª del
Text Refós 2/2004 reguladora de les hisendes locals.
El sr. Jaume Català Sansó comenta que la realització de la pista multiesportiva era una obra previsible
i per tant es podia haver pressupostat al pressupost de 2019 i no fer aquest suplement tan aviat. A
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més la realització de l´aula de la escoleta és més urgent que la pista multiesportiva i per tant més
justificada. Per últim demana el pressupost de l´obra que es farà enguany de pavimentació de
diversos vials i camins rurals subvencionada pel Consell Insular de Mallorca als obres d´inversió i
competència municipal 2018-2019.
El sr. Batle li respon que la obra de pavimentació esta pressupostada en 155.999,90 euros iva inclòs.
Quant a la pista multiesportiva, el pressupost ha pujat degut a la necessitat esdevinguda en el decurs
de les obres de la realització d'un mur de contenció del vessant del costat. A causa d'aquest
esdeveniment la partida pressupostària s'ha esgotat i cal suplementar-la de cara a possibles
actuacions al llarg de l'any restant.
Pel que fa al Carrer Rafel Jaume, el sr. batle explica que el pressupost contingut en el projecte inicial
ha esdevingut insuficient a causa del confrontació dels preus previstos en ell amb els preus de mercat
actual i perquè no se havian previst els tubs per passar el cablejat així com l´increment del formigó.

Passat el punt a votació, és aprovat per majoria absoluta amb els vots a favor del regidors del Partit
pel Poble, els vots en contra de Més per Vilafranca i l´abstenció de Independents per VilafrancaEsquerra- Republicana AM.
4.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC AMB
MESES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.
El sr. Batle exposa que ateses les necesitats dels establiments del municipi i més de cara a l´estiu,
preten sustituir l´actual apartat 3º de l´article 8 bis de l´ordenança reguladora de la taxa per ocupació
del domini públic amb meses i cadires amb finalitat lucrativa, pel següent:
Article 8 bis. Condicions de delimitació, ubicació i ús de la superfície de via pública susceptible
d'ocupació.
3. Ocupació de la calçada: es tracta d'un supòsit excepcional, limitada als establiments que no puguin
instal·lar una terrassa a les voreres per no complir amb les condicions esmentades en el present
article. En aquests casos, se'ls podrà autoritzar ocupar la calçada que transcorre paral·lelament a la
façana de l'establiment, amb la conseqüent supressió de l'aparcament en línia corresponent.
Únicament es podrà instal·lar la terrassa a la zona de la calçada reservada per a l'aparcament de
vehicles i no podrà ocupar les zones grogues delimitades.
Aquesta ocupació de la calçada es realitzarà mitjançant la col·locació d'una plataforma elevada amb
senyals reflectants i la seva superfície no podrà excedir els quinze metres quadrats.
L'ocupació de la calçada no podrà excedir la línia d'aparcament existent, en el cas que hi hagi i haurà
d'haver un carril lliure de pas d'un mínim de tres metres per al trànsit rodat. A més haurà de deixarse un marge de seguretat entre la zona d'ocupació mitjançant la plataforma elevada i la zona de
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circulació i d'aparcament existent. En tot cas, s'ajustarà la seva instal·lació a l'autoritzat per
l'Ajuntament.
L'establiment ha de disposar de segur de responsabilitat civil ampliat a tal instal·lació.
La plataforma ha de ser removible perquè pugui muntar i desmuntar cada temporada o quan
concorrin altres motius que així ho requereixin.

El sr. Jaume Català Sansó vol saber la raó d´aquesta modificació a l´ordenança.
El sr. Batle li respon que hi ha diversos bars que ho han demanat, com el Bar Tropic que no té
possibilitats de tenir terrassa per que té un vorera estreta i per tant troba necessari regular aquesta
situació per donar facilitats als establiments i més de cara a l´estiu.
El regidor Jaume Català Sansó li comenta que la regulació ha de ser igual i beneficiar a tots per igual i
que és necessari abans de aprovar aquesta modificació saber quina part de la calçada es la que
estarà reservada a terrassa.
El sr. Serehïm Mateu, vol explicar que el vot que el seu partit farà en contra d´aquest punt és per que
no és tracta en cap manera d´una millora i crea un agravi comparatiu entre els negocis de la villa, la
redacció no és la correcta i hauria d´especificarse be quina cosa es preten fer.
Passat el punt a votació, és aprovat per majoria absoluta amb els vots a favor del regidors del Partit
pel Poble, els vots en contra de Més per Vilafranca i d´ Independents per Vilafranca-EsquerraRepublicana AM.
5.- PACTE BATLES PER AL CLIMA I L´ ENERGIA.
El sr. Batle exposa que preten adherir-se al Pacte de Batles per al Clima i l´energia a traves de la
Direcció d´energia i canvi climàtic del Govern Balear. Aquest pacte, és una iniciativa de la Comissió
Europea amb l´objetiu de reduir les emissions de CO2 ; a través dels diferents plans d´acció a nivell
local és vol aconseguir augmentar la producció d´energia a partir de fonsts renovables i augmentar
l´eficiència energètica quant al municipi.
A traves del Pacte de batles per al clima i l´energia, l´ajuntamen es compromet bàsicament a:

Reduir les emissions de CO2 (i, possiblement, altres emissions de gasos d'efecte hivernacle) en el seu
territori en un 40% com a mínim d'aquí a 2030, en particular a través de la millora de l'eficiència
energètica i un major ús de fonts d' energia renovables.
Augmentar la seva resiliència mitjançant l'adaptació a les repercussions del canvi climàtic.
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A més, per tal de traduir aquests compromisos en fets, aquesta administració local es compromet a
seguir el següent plantejament per etapes:
Dur a terme un inventari d'emissions de referència i una avaluació de riscos i vulnerabilitats derivats
del canvi climàtic.
Presentar un Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible en un termini de dos anys a partir de la
data de la decisió de l'Ajuntament.
Elaborar un informe de situació almenys cada dos anys a partir de la presentació del Pla d'Acció per
al Clima i l'Energia Sostenible amb finalitats d'avaluació, seguiment i control.

El regidor Jaume Català Sansó comenta que aquest cord arriba tard ja que ja es va recordar pel seu
grup municipal el any passat la necessitat de la necessitat de pertanyer Vilafranaca de Bonany al
Pacte de Batles per al Clima i la Energia ateses els beneficis que això suposa. Però s´ha de recordar
que per falta de responsabilitat en afegir-nos al Pacte, des de que aquest es va crear al 2009-2010, es
van perdre quantioses ajudes. No obstant això, mostra el seu suport a aquest iniciativa, ja que
suposa adoptar una sèrie de compromisos per part de l'Ajuntament.
La regidora Maria de Lluc també mostra el seu suport amb aquesta iniciativa, ja que és a favor de la
millora i protecció del medi ambient i per tant d´aprofitarse dels ajuts que l´Ajuntament pugui
obtendre a tal fin.
Passat el punt a votació, és aprovat per majoria absoluta, per unanimitat dels presents, autorizant al
sr. Batle a la signatura del Pacte de Batles per al Clima i l´Energia i els tràmits que siguin oportuns pel
seu desenvolupament, així com la seva remissió a la Direcció General d´energia i canvi climàtic del
Govern Balear.

6.- CONVENI AMB EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA PER AL DESENVOLUPAMENT I ORDENACIÓ
DELS SERVEIS BIBLIOTECARIS PÚBLICS DEL MUNICIPI.
El sr. batle explica el Conveni que , que detalladament és el següent:
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY I EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA PER AL
DESENVOLUPAMENT I ORDENACIÓ DELS SERVEIS BIBLIOTECARIS PÚBLICS DEL MUNICIPI

Parts
Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller executiu del Departament de Cultura,
Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca (NIF S0711002F), que actua en nom i representació del
Consell de Mallorca.
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Montserrat Rosselló Nicolau, batle president de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany amb NIF
P0706500F, que actua en nom i representació d’aquest ajuntament.

Antecedents
1.
En la societat de la informació i del coneixement en la qual estam immersos, les
administracions públiques tenen l’obligació de facilitar la igualtat d’oportunitats a tota la ciutadania i
possibilitar l’accés a tot tipus d’informació posant-la a disposició de tothom i creant tots els mitjans
necessaris perquè aquesta informació es converteixi amb coneixement.
2.
La biblioteca pública d’àmbit municipal és actualment el centre local d’informació de la
comunitat que assegura l’accés igualitari a la informació i al coneixement.
3.
La Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de les Illes Balears és el marc en
el qual s’han de desenvolupar els sistemes insulars de biblioteques que conformen el sistema
bibliotecari de les Illes Balears.
4.
L’esmentada llei estableix l’obligatorietat municipal de mantenir una biblioteca pública a tots
els municipis de les Balears de més de dos mil habitants o un punt de biblioteca als municipis de
menys de dos mil habitants i dona competències als consells insulars per donar suport a aquests
serveis bibliotecaris.
5.
L’Acord del Consell de Govern de 21 de gener de 2011 (BOIB núm. 17, de 3 de febrer) aprovà
els paràmetres bàsics de biblioteca pública entesos com les bases per aconseguir un sistema
bibliotecari coherent i eficient. Aquests paràmetres fixen les pautes bàsiques de planificació de les
biblioteques públiques.
6.
El Consell Executiu del Consell de Mallorca aprovà el Mapa Insular de la Lectura Pública en la
sessió del 9 de febrer de 2011 (BOIB núm. 38, de 15 de març), instrument de planificació que defineix
els tipus de centres bibliogràfics necessaris a cada població i les seves funcions.
7.
La Comissió Tècnica Insular de Biblioteques de Mallorca el 31 de gener de 2017 va emetre
dictamen favorable sobre els “Paràmetres bàsics dels punts de biblioteca fixos de Mallorca”.
8.
El Ple del Consell de Mallorca del dia 8 de novembre de 2018 aprovà el Reglament del
sistema insular de biblioteques públiques de Mallorca que desplega la Llei 19/2006, de 23 de
novembre, i regula el conveni com a figura que estableix el suport que rebrà cada tipologia de
biblioteca.
Ambdues parts ens reconeixem mútuament plena capacitat jurídica i d’obrar per formalitzar aquest
conveni d’acord amb les següents

Clàusules
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1.

Objecte

L’objecte d’aquest conveni és regular les funcions d’assistència i de cooperació que el Consell Insular
de Mallorca ofereix als serveis bibliotecaris municipals, els actuals i els que eventualment es puguin
crear, de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany. En l’Annex I, es relacionen els serveis actuals
afectats per aquest conveni.
Aquests serveis bibliotecaris s’integren en la Xarxa de Biblioteques Públiques de Mallorca que el
Consell de Mallorca gestiona concertadament amb els ajuntaments de l’illa.
2.

Compromisos

2.1. De l’Ajuntament
L’Ajuntament de Vilafranca de Bonany s’obliga a:
2.1.1. Elaborar el pla director municipal del servei de biblioteca pública d’acord amb els
paràmetres vigents a les Illes Balears en matèria de biblioteques, en un termini de dos anys
comptadors a partir de la signatura del present conveni. El pla director ha d’incloure tant les
estratègies i actuacions per crear o millorar les biblioteques i/o punts de biblioteca del municipi, com
també les estratègies de gestió pròpies del servei (tipus de serveis que s’oferiran, gestió interna dels
serveis, política de col·lecció, coordinació i gestió de la xarxa, gestió econòmica, etc.). Per elaborar el
pla, disposaran de l’assessorament del personal dels serveis tècnics bibliotecaris del departament en
matèria de Cultura del Consell Insular de Mallorca.
2.1.2. En cas de lloguer, pagar la renda i les despeses de manteniment i conservació dels locals
destinats al servei de Biblioteca i fer-se càrrec de les assegurances tant de l’edifici com del contingut.
2.1.3. Sol·licitar un informe previ al Consell Insular de Mallorca per traslladar la biblioteca i/o punt
de biblioteca a un altre edifici o local i qualsevol modificació de l’equipament o dels serveis, tant
temporal com definitiu, s’ha de fer de comú acord entre l’Ajuntament i el Consell Insular de Mallorca.
2.1.4. Crear, en la plantilla del personal de la corporació, els llocs de treball necessaris per a
l’atenció de la biblioteca i/o punt de biblioteca, de retribució i categoria que corresponguin, segons
els paràmetres bàsics de biblioteca pública de les Illes Balears vigents (Annex II) o els paràmetres
bàsics dels punts de biblioteca fixos (Annex III).
2.1.5. Designar una persona que s’encarregui de la coordinació dels serveis bibliotecaris del
municipi i que depengui de l’Ajuntament en el desenvolupament de la seva comesa. Aquest
coordinador o coordinadora podrà disposar de l’assessorament i del suport tècnic del Centre
Coordinador de Biblioteques del Consell Insular de Mallorca. Aquesta persona, funcionària o laboral,
ha d’estar adscrita als serveis bibliotecaris del municipi.
2.1.6. Incloure un o una vocal representant del Consell Insular de Mallorca en les proves selectives
del personal destinat al servei de biblioteques.

8
-ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 07/05/2019-

2.1.7. Facilitar als serveis tècnics del Centre Coordinador de Biblioteques del Consell Insular de
Mallorca la informació general i tècnica que els sigui sol·licitada sobre la seva situació i activitats, tant
amb finalitats estadístiques com de coordinació.
2.1.8. Mantenir oberta al públic la biblioteca i/o punt de biblioteca un mínim d’hores setmanals
segons els paràmetres bàsics de biblioteca pública de les Illes Balears (Annex II) o els paràmetres
bàsics dels punts de biblioteca fixos (Annex III).
2.1.9. Fer accessibles les biblioteques i/o punts de biblioteca i disposar d’un pla d’emergències
adequat a la normativa vigent en la matèria.
2.1.10. Adequar la biblioteca i/o punt de biblioteca a la normativa tècnica del Centre Coordinador
de Biblioteques del Consell Insular de Mallorca, a la Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema
bibliotecari de les Illes Balears i al Reglament del sistema insular de biblioteques públiques de
Mallorca.
2.1.11. Sotmetre la biblioteca i/o punt de biblioteca a la inspecció tècnica del Consell Insular de
Mallorca.
2.1.12. Garantir una senyalització correcta de la biblioteca i/o punt de biblioteca, tant a l’entrada,
amb la indicació de l’horari del servei, com en la senyalització viària del municipi.
2.1.13. Recollir la denominació de tots els establiments acollits a aquest conveni en una placa
exterior, en què ha de constar el nom de la biblioteca o del punt de biblioteca, l’emblema de
l’Ajuntament i l’emblema del Consell Insular de Mallorca. El disseny del rètol ha de seguir el model
del Consell o bé un model específic, si l’Ajuntament disposa d’un disseny propi per a les retolacions.
2.2. Del Consell Insular de Mallorca
El Consell Insular de Mallorca, a través del Centre Coordinador de Biblioteques de Mallorca, s’obliga
a:
2.2.1. Cedir a les biblioteques o punts de biblioteca de creació nova, en qualitat d’usdefruit per
trenta anys, un lot fundacional. Si abans dels trenta anys, aquests documents són esporgats s’han de
tornar al Consell Insular de Mallorca perquè els tracti com a fons deteriorats o obsolets d’acord amb
el que estableix el Reglament del sistema insular de biblioteques públiques de Mallorca.
2.2.2. Adquirir fons per a les biblioteques o punts de biblioteca. Incrementar anualment els fons
bibliogràfics amb adquisicions noves de llibres, de revistes i d’altres materials bibliogràfics, en
qualitat d’usdefruit per trenta anys, de conformitat amb la distribució a la qual es fa referència a
l’Annex IV, sempre que no entri en col·lisió amb la política de col·lecció vigent. Si abans dels trenta
anys, aquests documents són objecte d’esporgada, s’han de tornar al Consell Insular de Mallorca.
2.2.3. Donar el tractament catalogràfic oportú als fons documentals que s’incorporin i coordinar la
catalogació de la resta de biblioteques del sistema insular.
2.2.4. Aportar regularment dotacions del material tècnic de gestió bibliotecària en un
plantejament de treball en xarxa.
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2.2.5. Oferir assessorament tècnic en la redacció del pla director municipal de biblioteques i en el
seu funcionament posterior.
2.2.6. Establir línies d’ajudes per executar els plans directors municipals, una vegada transcorregut
el termini d’elaboració, d’acord amb la política pressupostària del Consell Insular de Mallorca.
2.2.7. Mantenir el catàleg col·lectiu del sistema insular de biblioteques, amb el subministrament i
instal·lació del programari informàtic necessari per a la gestió bibliotecària en un plantejament de
treball en xarxa.
2.2.8. Gestionar l’esporgada dels materials adquirits i cedits en usdefruit a les biblioteques i/o
punts de biblioteca.
2.2.9.

Coordinar el préstec interbibliotecari a l’àmbit insular.

2.2.10. Proporcionar al personal de la biblioteca i/o punts de biblioteca la formació professional
adequada per al desenvolupament de la seva funció.
2.2.11. Tractar les dades estadístiques de la biblioteca i/o punts de biblioteca i elaborar estudis
d’avaluació.
2.2.12. Promocionar la lectura pública i les biblioteques d’àmbit insular planificant i subministrant
activitats de foment de la lectura.
3.

Comissió de seguiment

El personal del sistema insular de biblioteques públiques de Mallorca farà un seguiment de l’aplicació
del conveni. Es constituirà una comissió de seguiment de l’aplicació. En formaran part: el coordinador
o coordinadora de les biblioteques del municipi, un o una representant polític de l’Ajuntament i una
persona representant tècnica del Consell Insular de Mallorca. La Comissió de Seguiment s’ha de
reunir, com a mínim, una vegada a l’any.
4.

Resolució

Són causes de resolució del present conveni, les següents:
- Per mutu acord de les parts.
- Per impossibilitat manifesta legal o material de portar a terme el compliment de les
previsions.

seves

- Per incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts interessades.
5.

Vigència

La vigència d’aquest conveni s’inicia el dia de la signatura amb una durada de quatre anys,
prorrogables per quatre anys més.
Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.
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Palma, a ......de.........de 2019.
Pel Departament de Cultura,
Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca

Per la Batlia de l´Ajuntamet de Vilafranca de
Bonany

El regidor Jaume Català Sansó mostra el seu suport a la signatura del Conveni pero estima que els
compromisos que es suscriuren s´han de complir i sobretot els referents a la dotació de personal,
horari i espai dedicat a biblioteca, el qual hauria de comprendre l´escola de música.

Passat el punt a votació, és aprovat per majoria absoluta, per unanimitat dels presents, autorizant al
sr. Batle a la signatura del Conveni per al desenvolupament i ordenació dels serveis bibliotecaris
públics del municipi i els tràmits que siguin oportuns pel seu desenvolupament, així com la seva
notificació al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca.

7.- PRECS I PREGUNTES.
El regidor Jaume Català Sansó lamenta que l´Ajuntament Vilafranca de Bonany no hi hagi sol·licitat la
subvenció que es preveu a la línia de l´impost del turisme sostenible. Hi haurà nombroses municipis
de l´illa que s´aprofitaran enguany i per tant, troba necessari que Vilafranca de Bonany també ho
demani i així tenir projectes de qualsevol tipus perquè les posteriors Corporacions Locals els puguin
implementar.
La regidora Maria de Lluc Bauzà, expressa el seu agraïment per que dissabte passat es va fer possible
la posada en funcionament de l´activitat extraescolar d´esplai de l'APIMA, així d'aquesta manera, es
possibilita que els nens en un futur puguin ser monitors de temps lliure.

I no havent més assumptes a tractar, quan són les 21:00 hores, el Sr. Batle aixeca formalment la
Sessió de la qual n’estenc la present Acta.
Sr. Batle

Sgt: Montserrat Rosselló Nicolau

Sra. Secretària Interventora

Sgt:Carmen Rosario Botón Valderrábano
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