ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 8 DE MAIG DE 2018.
Lloc de la sessió:
Caràcter de la sessió:
Data:
Hora de començament:
Hora d’acabament:
Presents:

Sala d’Actes de la Casa Consistorial
Ordinària
8 de maig de 2018
20:30 hores
20:40 hores
Sr. Montserrat Rosselló Nicolau (President, Partit per al Poble)
Sr. Antonio Barceló Bennasar (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)

Absents:

Secretària Interventora:

Sr. Josep Sansó Rosselló (Independents per VilafrancaEsquerra Republicana)
Sr. Jaime Català Rosselló (Partit per al Poble)
Sr. Gregorio Bauzà Sastre (Partit per al Poble)

Sra. Carmen Rosario Botón Valderrábano

Hi ha quòrum legal.
ORDRE DEL DIA:
1) Aprovació Acta Sessió Anterior
2) Festes locals any 2019.
3) Precs i preguntes.
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1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Iniciada la sessió, es sotmet a consideració dels regidors l´Acta de la Sessió ordinària celebrada el
dia 20 de març de 2018, la qual, és aprovada per majoria absoluta amb les abstencions dels
regidors de Independents per Vilafranca-Esquerra- Republicana AM.
Es sotmesa també l´Acta de la Sessió extraordinària urgent celebrada el dia 26 d´abril de 2018, la
qual es aprovada per unanimitat dels presents.
2.- FESTES LOCALS ANY 2019.
La Sra. Secretària explica, que de conformitat amb l´article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28
de juliol de regulació de jornades, hores extraordinàries i descansos, els ajuntaments han de
determinar dues festes locals en l´àmbit municipal, per tot això, s´haurà de comunicar al Govern
Balears els festius municipals per a l´any 2019 a Vilafranca de Bonany
El Sr. Batle proposa els dies 17 de gener (Sant Antoni) i 4 de desembre (Sta. Bàrbara) de 2019.
La proposta es aprovada per unanimitat dels presents.
3.- PRECS I PREGUNTES.
La Sra. Magdalena Sastre Mascaró comenta que el seu grup polític no té cap prec ni moció.
El Sr. Josep Sansó Rosselló planteja el següent:
- Aparcaments al carrer de San Martí.
Comenta, que a causa de l'estretor del carrer i de la zona d'aparcaments habilitada en ella,
sorgeixen diàriament molts problemes amb els veïns, ja que difícilment poden sortir o entrar amb
un carret a casa.
El Sr. Balte li respon que el que no pot fer és pintar tot el carrer amb línies grogues però que
estudiarà el tema a veure que solució troba.
La Sra. Maria de Lluc Bauzà formula la següent pregunta:
- Neteja del torrent.
Vol saber quan es podrà netejar i si hi ha cap subvenció per fer-ho.
El Sr. Balte li informa que no hi ha cap subvenció per part de les Institucions per netejar el
torrent, la neteja sempre s´ha fet pel Consell i si volem fer-ho nosaltres s´ha de redactar un
projecte tècnic per un enginyer que pot costar tres mil euros i enviar-lo al Consell perquè
l´aprovi. Si no fos per això, es faria fàcilment utilitzant una pala per l´ajuntament.
El regidor Josep Sansó comenta que es important que es faci per si torna a haver inundacions.
La regidora Maria de Lluc afegeix que ja es va netejar el torrent en les passades inundacions però
que ara ja té molta vegetació i per tant s´ha de mirar.

I quan són les 20:40 hores, havent-se tractat tots els punts de l’ordre del dia, 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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