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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 3 SETEMBRE DE 2019

Secretària:
Rosa Ripoll Coll
Ordre del dia:
A) PART RESOLUTIVA:
1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2.- Aprovació definitiva de la modificació puntual del PGOU de Sóller de 1998, per
completar la regulació de les piscines en sòl urbà i les cobertes de les zones ciutat jardí del
Port de Sóller. Expedient 3848/2017.
3.- Aprovació inicial de la delimitació d’una unitat d’actuació per compensació a l’àmbit de
la Fase I de la Urbanització de Muleta del Port de Sóller. Expedient 3320/2018.
4.- Aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2018, per a la seva rendició.
Expedient 4222/2019.
5.- Aprovació del Reconeixement extrajudicial de factures de l’exercici 2018. Expedient
4296/2019.
6.- Donar compte de l’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consorci Borsa
d’Allotjaments Turístics l’Ajuntament de Sóller per dur a terme les obres d’adequació,
millora i conservació del Passeig Marítim. Expedient 4330/2019.
7.- Donar compte de l’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consorci Borsa
d’Allotjaments Turístics l’Ajuntament de Sóller per dur a terme les obres de rehabilitació i
supressió de barreres arquitectòniques del museu de ciències. Expedient 4539/2019.
8.- Moció presentada pel Grup municipal Socialista per a l’impuls de la mobilitat sostenible
al municipi de Sóller.

9.- Comunicacions oficials.
10.- Precs i preguntes.
Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. Batle President obre la sessió.
Desenvolupament de la sessió.
Primer.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Es dóna compte dels esborranys d’actes de les sessions anteriors pendents d’aprovació: acta
sessió constitutiva del Ple de data 15 de juny de 2019, sessió extraordinària de 4 de juliol de
2019 i extraordinària de 12 de juliol de 2019.
S’aproven per unanimitat.
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B) PART DE CONTROL:

Segon.- Aprovació definitiva de la modificació puntual del PGOU de Sóller de 1998,
per completar la regulació de les piscines en sòl urbà i les cobertes de les zones ciutat
jardí del Port de Sóller. Expedient 3848/2017.
Explica la proposta el Sr. Batle President.
Passats al torn d’intervencions, pren la paraula la Sra. Pizá qui manifesta la seva
conformitat amb la proposta.
Intervé la portaveu de Més, la Sra. Celià. La regidora explica breument els antecedents de
la proposta i recorda que tres dels regidors del seu partit no es manifestaren a favor de
l’aprovació inicial. Comenta que s’ha debatut la proposta per part de l’actual grup
municipal de Més i que s’ha optat per l’abstenció vers l’aprovació definitiva.
Sense més intervencions i passats a votació resulta el següent:
La Corporació, per majoria, amb 12 vots a favor, cap vot en contra i 4 abstencions,
ACORDA:
Primer. Aprovar definitivament la modificació puntual del PGOU de Sóller de 1998, per
completar la regulació de les piscines en sòl urbà i les cobertes de les zones ciutat jardí del
Port de Sóller.
Segon. Disposar la publicació del present acord mitjançant la inserció del corresponent
anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears, en un dels diaris de major circulació i edicte al
tauler d'anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament.

El Batle President explica la proposta. Assenyala que Muleta I és una urbanització privada i
que els propietaris s’han de posar d’acord mitjançant la corresponent Junta de compensació
per tal de duu a terme la dotació de serveis i poder passar després la infraestructura a
l’Ajuntament. El Sr. Batle diu que la primera actuació a fer és la delimitació del solar que
ocupa la urbanització.
Intervé la Sra. Celià i anuncia que votaran a favor de la proposta, especialment per tal de
donar solució al vessament de aigües fecals.
Pren la paraula el Sr. Jaume Mateu i manifesta la seva satisfacció pel fet que aquesta
proposa es dugui a ple i encoratja a la Corporació a seguir fent feina en aquesta línia.
Recorda que és una proposta treballada a l’anterior legislatura i posa de manifest
l’existència d’altres urbanitzacions del Port de Sóller que encara no estan recepcionades.
El Sr. Jaume Bestard intervé i es suma a les paraules del Sr. Jaume Mateu sobre la
problemàtica de les urbanitzacions del Port de Sóller sense recepcionar i considera que
s’hauria de regularitzar la situació en aquesta legislatura fent les corresponents dotacions de
serveis, tal i com reclamen els veïnats.
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Tercer.- Aprovació inicial de la delimitació d’una unitat d’actuació per compensació a
l’àmbit de la Fase I de la Urbanització de Muleta del Port de Sóller. Expedient
3320/2018.

Pren la paraula el Sr. Aguiló de Ciutadans i es manifesta d’acord amb la proposta.
Intervé el portaveu del PP, el Sr. Darder qui considera una bona passa la catalogació de
solar i es compromet a fer feina en el tema de les urbanitzacions que no estan
recepcionades.
El Sr. Batle dóna per finalitzat el torn de debat i demana passar a votació, i resulta el
següent:
La Corporació, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment la delimitació d’una unitat d’actuació per compensació a
l’àmbit de la fase I de la Urbanització de Muleta del Port Sóller, amb l’objectiu de
completar la urbanització necessària perquè els terrenys assoleixin la condició de solar.
Segon.- Sotmetre l’expedient complet, inclosos l'informe de sostenibilitat i la memòria de
viabilitat econòmica, al tràmit d'informació pública, durant un termini de vint dies, en el
BOIB i a l'adreça corresponent o el punt d'accés electrònic municipal. També es donarà
audiència a les persones propietàries afectades durant un termini idèntic
Tercer.- Disposar la publicació del present acord mitjançant la inserció del corresponent
anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a l'adreça corresponent o el punt d'accés
electrònic municipal, així com donar audiència a les persones propietàries afectades durant
el mateix termini.

Per part de la secretaria es procedeix a la lectura del punt quart de l’ordre del dia, el Sr.
President dóna la paraula a la Sra. Pomar qui explica el seu contingut. La regidora
d’hisenda manifesta el seu agraïment a la interventora i als serveis econòmics municipals
per la feina feta. Diu que les dades econòmiques són positives i que el principal objectiu de
la Corporació és donar compliment i finalitzar el pla econòmic financer.
Pren la paraula la Sra. Pizá i agraeix les explicacions de la Sra. Pomar i espera que l’any
que ve les dades siguin igual de positives.
El Batle President dóna la paraula a la portaveu de Més. La Sra. Celià es mostra satisfeta de
veure que la regidora d’hisenda estigui contenta amb les dades econòmiques i diu no ser
habitual que el govern entrant doni l’enhorabona per l’estat de comptes que s’ha trobat i ho
considera un fet insòlit. La Sra. Celià diu que cal fer un reconeixement a l’esforç fet per
l’anterior pacte per donar compliment a uns requisits de caire econòmic complicats. Espera
també que l’any entrant els comptes estiguin igual de sanejats.
El Sr. Jaume Mateu diu que estaria bé que el nou equip de govern digués al poble que el
pacte Mes – PSOE va fer la feina ben feina a nivell econòmic. Destaca que la nova
Corporació comença amb uns comptes que ja voldrien moltes administracions.
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Quart.- Aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2018, per a la seva
rendició. Expedient 4222/2019.

El Sr. Bestard vol posar de manifest que han registrat una sol·licitud d’informació sense
resposta sobre una factura de recollida de fems de desembre de 2018 que no es va abonar a
Sóller 2010. Per aquest motiu anuncia que no donaran suport a la proposta. D’altra banda,
incideix amb l’incompliment de la regla de la despesa i en el fet negatiu que l’Ajuntament
estigui sotmès a un pla econòmic i financer.
Intervé el Sr. Darder i manifesta la seva conformitat amb la proposta.
Finalment tanca el torn d’intervencions el Sr. Batle President qui vol remarcar que el mèrit
de la situació econòmica positiva és del Ministre, el Sr. Montoro, qui va adoptar les
mesures necessàries per tal que els municipis fessin un exercici de contenció de la despesa
i diu que és cert el que ha assenyalat el Sr. Bestard, això és, que es va carregar una despesa
d’uns set-cent mil euros a Sóller 2010. Insisteix en que el mèrit econòmic va provenir del
govern de Madrid.
Finalment es passa a votació i resulta el següent:
La Corporació, per majoria, amb 15 vots a favor i una abstenció, ACORDA:
Primer.- Informar favorablement el Compte General referit a l’exercici pressupostari 2018,
en els termes que figura a l’expedient.
Segon.- Ordenar que l’esmentat Compte, així com l’informe emès per aquesta Comissió,
siguin exposats al públic, per termini de quinze dies, amb la finalitat de que durant
l’esmentat termini i vuit dies més, qui s’estimi interessat pugui presentar les reclamacions,
objeccions u observacions que tinguin per convenients.”

Pren la paraula la regidora d’hisenda la Sra. Andrea Pomar qui explica que es tracta de
l’expedient de les factures que no han comptat amb la corresponent partida pressupostària i
que, per tant, requereixen d’aprovació pel ple per tal de fer la seva comptabilització i el
corresponent pagament.
Obert el torn de debat per part del Batle President, intervé la Sra. Celià, qui recorda que
l’anterior equip de govern al 2015, quan va començar la legislatura, es va trobar una
extrajudicial que ascendia a més de d’un milió dos cent mil euros de factures pendents de
pagament. Així mateix vol matisar unes declaracions del Sr. Batle que va afirmar que el
pacte havia deixat un extrajudicial que ascendia a catorze milions d’euros, quan segons la
portaveu de Més, aquest import es corresponia amb el deute de l’Ajuntament i no amb
l’extrajudicial de factures. Espera que l’any que ve l’extrajudicial sigui inexistent.
Intervé el Sr. Bestard i recorda que si es sumàs la factura pendent de pagament a Sóller
2010, de set-cent mil euros, aquest import d’extrajudicial seria més elevat i denúncia el fet
que la factura ni tan sols s’ha emès i que per tot això, no donaran suport a la proposta.
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Cinquè.- Aprovació del Reconeixement extrajudicial de factures de l’exercici 2018.
Expedient 4296/2019.

Pren la paraula el Sr. Aguiló. El regidor de Ciutadans diu que tenir factures com a
extrajudicial no és mai positiu si bé, considera que si s’ha duit a terme aquesta despesa ha
sigut en benefici del poble.
Pren la paraula el Sr. Carlos Darder qui remarca que el fet de tenir factures sense la
corresponent partida pressupostària ho pateixen els proveïdors atès que tarden molt en
poder cobrar. Per aquest motiu, assenyala que és un objectiu de l’equip de govern reduir
l’extrajudicial el màxim possible.
El Batle President dóna per conclòs el torn de debat i es passa a votació, amb el següent
resultat:
La Corporació, per majoria, amb 15 vots a favor i una abstenció, ACORDA:
Primer.- Aprovar totes i cada una de les factures relacionades en el present expedient, per
un import global de 102.902,56-euros.
Segon.- Aplicar les esmentades factures i despeses a les aplicacions pressupostaries del
vigent Pressupost de 2019, d'acord amb l'aplicació pressupostària suggerida en la relació de
factures.
Sisè.- Donar compte de l’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consorci
Borsa d’Allotjaments Turístics l’Ajuntament de Sóller per dur a terme les obres
d’adequació, millora i conservació del Passeig Marítim. Expedient 4330/2019.
Per part de la secretària es dóna compte de l’aprovació del Conveni abans referenciat.

Setè.- Donar compte de l’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consorci
Borsa d’Allotjaments Turístics l’Ajuntament de Sóller per dur a terme les obres de
rehabilitació i supressió de barreres arquitectòniques del museu de ciències. Expedient
4539/2019.
Per part de la secretària es dóna compte de l’aprovació del Conveni abans referenciat.
La Corporació es dóna per assabentada.
Demana poder intervenir la Sra. Celià i recorda que en aquest Conveni amb l’ATB
l’Ajuntament tenia que aportar un vint per cent de fons propis i demana si està aquesta
aportació està continguda als pressuposts. Diu que aquesta partida fou habilitada per
l’anterior equip de govern, no obstant, demana si hi ha hagut cap canvi per l’aplicació del
pla econòmic financer.
Respon el Sr. Batle President i diu que el problema que hi ha amb aquestes dues
subvencions és que el vint per cert que correspon a l’Ajuntament, no es va incloure a la
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La Corporació es dóna per assabentada.

corresponent partida quan es va aprovar el pressupost 2019. Reconeix que hi ha un
problema i que ho esperen solucionar amb l’aprovació del pressupost 2020.
Demana la Sra. Celià si tenen previst duu a terme projectes d’inversió sostenible.
Respon el Sr. Simarro i diu que ho tenen present, tant duu a terme aquests dos projectes que
no foren dotats per l’anterior pacte realitzar altres vies d’inversió.
Vuitè.- Moció presentada pel Grup municipal Socialista per a l’impuls de la mobilitat
sostenible al municipi de Sóller.
Defensa la moció el Sr. Jaume Mateu qui destaca que el debat sobre el tema de la mobilitat
sempre ha girat entorn a la circulació o a canvis de sentit de carrers i que no hauria de ser
així. Considera que hauria d’haver una proposta pensada a llarg termini i consensuada al
màxim possible per tal d’aconseguir un model de mobilitat molt més amable amb
independència de qui governi. D’altra banda considera que el model de mobilitat hauria de
pensar en millorar la qualitat de vida del poble i posar el focus en les persones. Considera
que es una proposta constructiva i que insta a revisar el pla de mobilitat de Sóller de manera
consensuada i participativa.
Intervé la Sra. Catalina Pizá i diu que la moció és interessant des del punt de vista de la
problemàtica de la mobilitat sostenible i el canvi climàtic. I demana que la propera vegada
s'enviïn les propostes amb més temps per tal de poder fer més aportacions, no obstant,
assenyalen que votaran a favor per considerar-la imprescindible.

Intervé el Sr. Jaume Bestard qui manifesta està d’acord amb la necessitat de revisar el pla
de mobilitat i que s’hauria d’incentivar un model de mobilitat ecològic, posa com a
exemple l’existència del patinet elèctric i que la tasca de les administracions seria
d’incentivar aquest tipus de vehicles.
El Batle President dóna la paraula al Sr. Aguiló qui recorda que el seu programa inclou
aquest tipus d’iniciativa i la considera positiva si bé, lamenta que als darrers quatre anys no
s’hagués posat en marxa cap actuació per part del Sr. Jaume Mateu.
Pren la paraula el portaveu del PP, qui anuncia que li donaran suport, no obstant, li crida
l’atenció que no s’hagi fet feina en el pla de mobilitat, posa el focus en l’abandonament dels
carrils bici, tant pel que fa a la senyalització com del repintat. D’altra banda anuncia la
voluntat de l’equip de govern d’implantar un punt de recàrrega de vehicles elèctrics.
Respon la Sra. Celià i diu que no és cert que no s’hagi fet res durant quatre anys i relata una
sèrie d’actuacions fetes per l’anterior equip de govern en aquest sentit.
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Pren la paraula la Sra. Celià i diu que es sumaran a la moció i espera que l’equip de govern
se la faci seva atès que li correspon com equip de govern, l’encomana de fer-la factible amb
l’aplicació de mesures concretes i que espera que es duguin a terme de manera
participativa.

Jaume Mateu intervé i agraeix el suport que ha rebut la moció.
Finalment és tanca el torn de debat amb la intervenció del Batle President qui considera que
la moció és un encert si bé en la mateixa línia que les darreres intervencions, critica que no
s’hagin iniciat actuacions amb anterioritat.
Posa damunt la taula que ha arribat una escrit de la direcció general de transports que
assenyala que s’han suprimit determinades parades, i es dirigeix al seu Mateu i li diu que
considera una incongruència per una banda, presentar aquest tipus de mocions i per altra
banda, decidir la supressió de certes parades.
Passats a votació, s’aprova per unanimitat una moció amb el contingut següent:
El Ple de l’Ajuntament de Sóller s’adhereix als principis que defineixen les polítiques de
mobilitat sostenible, que aposta per incrementar el pes de la mobilitat a peu, en bicicleta i
en transport públic, en detriment de l’ús dels desplaçaments en cotxe privat, seguint els
criteris que proposa tant la Unió Europea com les Nacions Unides en els Objectius de
Desenvolupament Sostenible 2030.
El Ple de l’Ajuntament de Sóller insta a l’equip de govern municipal a iniciar una
actualització del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Sóller, per adaptar-lo als criteris
inclosos al Pla Director de Mobilitat de les Illes Balears, mitjançant un procés participatiu
obert a tota la ciutadania, i que inclogui mesures com:
La pacificació del trànsit als centres dels nostres nuclis urbans, i la implantació de millores
als carrers i voreres que assegurin l’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda i
afavoreixin els desplaçaments segurs a peu per a tothom.

La implantació, de forma consensuada amb la comunitat educativa, d’itineraris escolars
segurs i de polítiques de foment de l’accés als centres educatius a peu i en bicicleta.
Un pla d’aparcaments dissuasius que fomenti deixar els cotxes a les entrades dels nuclis
urbans i eviti l’accés massiu en cotxe als centres, i a la vegada mesures per a permetre als
residents als centres poder accedir a un aparcament adequat, mitjançant l’establiment de
zones ACIRE o d’altres mesures semblants.
El Ple de l’Ajuntament de Sóller insta a l’equip de govern a cercar, a través de les
convocatòries de subvencions ja existents, recursos per a finançar tant l’actualització del
Pla de Mobilitat com la implantació de les mesures acordades al mateix.
B) PART DE CONTROL:
Novè.- Comunicacions oficials.
És dóna compte de les resolucions de batlia i acord de Junta de Govern des de la darrera
sessió plenària:
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L’establiment d’una xarxa coherent i completa d’itineraris i vies ciclistes que impulsin els
desplaçaments en bicicleta.

Decrets 655 al 1772/2019 i Juntes de Govern de data 21, 28 de maig, 4, 11, 12 de juny i 12,
19, 26 de juliol i 9, 16, 20, 23, 30 d’agost de 2019.
Desè.- Precs i preguntes.
S’inicia l’apartat de precs i preguntes amb un prec del Sr. Batle President al Consistori. Diu
que se li ha donat trasllat d’una demanada relativa a l’horari del darrer bus que va cap a
Palma des del Port, en concret es demana que hi hagi qualque bus a les vuit o a les vuit i
mitja i es compromet a enviar una sol·licitud adreçada a la Conselleria.
Pren la paraula al Sr. Mateu i diu que l’anterior Corporació va treballar amb un pla de
promoció econòmica, demana si el Sr. Aguiló té previst fer qualque feina en aquest sentit.
Contesta el Sr. Aguiló qui manifesta que ara mateix s’està fent feina en les tasques de
promoció més urgents i de temporada estival i que de cara a l’hivern, es farà feina amb una
línia de subvencions per als comerços i que s’està amb contacte amb el consell insular per
tal d’ajudar als oficis de Sóller en les tasques administratives per aconseguir la carta de
mestre artesà i per poder així, adherir-se a les ajuts del consell.
Torna a intervenir el Sr. Jaume Mateu i demana poder participar en el pla de promoció que
vulgui desenvolupar i recorda que hi ha diferents mesures adreçades al comerç que poden
ser interessants per Sóller. Demana està informat via la corresponents comissió informativa
sobre totes les actuacions que es vulguin duu a terme.
El Sr. Aguiló intervé i diu està sorprès pel fet que el Sr. Mateu li comuniqui en el ple
aquestes iniciatives, no obstant, es mostra obert a rebre qualsevol aportació.
Respon el Sr. Batle President diu que s’han formulat les queixes oportunes i que és objectiu
prioritari de l’equip de govern solucionar aquest tema i assenyala que té la convicció que es
podrà finalitzar el problema en un termini raonable, el que serà un triomf per tothom.
Torna intervenir el Sr. Jaume Bestard i demana per la problemàtica de la neteja dels
torrents.
Pren la paraula el regidor de Medi Ambient i diu que el principal problema és que l’anterior
consistori no va habilitar una partida pressupostària donat que el govern va transferir les
competències a l’Ajuntament de neteja dels torrents a zona urbana després de l’aprovació
del pressupost 2019. Diu tenir clar que és una actuació prioritària i que «s’ha de fer si o si».
Intervé el Batle President i diu que és un tema complicat amb problemes mediambientals
també complexes. Assenyala que el regidor de Medi Ambient ho té present i que actuarà al
respecte. Finalment, critica que el traspàs de competències no s’hagi fet per part del Govern
amb la corresponent dotació econòmica.
Pren la paraula la Sra. Catalina Pizá i posa damunt la taula una demanda d’uns veïnats dels
carrer Xaloc per les futures obres del pàrquing des Cingle, segons la regidora de Unidas
Podemos els hi preocupa que s’incrementin els problemes de mobilitat, com es farà la
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Intervé el Sr. Bestard i demana pels olors per la problemàtica de la depuradora.

retirada de les casetes dels antics pescadors, quin serà el tractament dels arbres singulars i
com es resoldrà el tema de l’estètica del nou aparcament.
El Batle respon i manifesta que encara està a una fase molt inicial, atès que s’ha redactar el
projecte. No obstant, diu que es farà tot ajustat a norma, de manera respectuosa, que es farà
una bona infraestructura i que els veïnats, al que també ha rebut com a Batle, estaran
encantats.
Torna a intervenir la Sra. Pizá i demana al regidor de Medi Ambient si es podrien fer nets
els carrers amb aigua depurada atesos els problemes que hi ha de sequera.
Respon el regidor de Medi Ambient, diu tal i com els hi ha comunicat el gerent d’ Aqualia
el perill de sequera s’ha solventat.
Insisteix la Sra. Pizá sobre si té previst que els espais públics es facin nets amb aigua
depurada.
El Sr. Ruiz diu que si, que ho tendran en compte.
La Sra. Pizá demana qui assumirà dins l’equip de govern les competències en matèria
d’igualtat i del col·lectiu LGTBI, atès que no figuren en l’organigrama municipal.
Respon el Sr. Simarro i diu que no es pot fet un llistat amb tant de nivell de detall i que
certs temes s’han d’entendre englobats en una àrea.
Diu la Sra. Pizá que han sortit unes subvencions del Consell de Mallorca en aquest àmbit i
demana al Sr. Simarro si en té coneixement.
Respon el Sr. Simarro que si.
Intervé la Sra. Celià i demana quin és l'epígraf que inclou igualtat o LGTBI.
El Sr. Simarro contesta que Presidència.

Torna a intervenir la Sra. Celià i demana pel tema dels reductors de velocitat
emmagatzemaments, recorda que es varen adquirir arran dels projectes aprovats en els
pressuposts participatius. També demana si el Sr. Aguiló ha demanat a l’actual consistori
pel reductor del carrer de Cetre.
Respon el regidor de Governació i diu que es posaran baix la supervisió de policia.
Torna a intervenir la Sra. Celià i demana si es complirà el resultat del procés participatiu.
El Sr. Darder contesta afirmativament.
Torna a intervenir la portaveu de Més i demana si es té previst convocar comissions
informatives a àrees importants que encara no s’han reunit malgrat fa dos mesos que s’ha
iniciat la legislatura.
El Sr. Simarro diu que no té cap inconvenient a explicar el que fan, i que quan els regidors
tenguin qualque cosa que contar o qualque actuació que fer ho comunicaran.
Torna a insistir la Sra. Celià en la necessitat de convocar les comissions informatives.
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La Sra. Celià demana que es visibilitzi i s’especifiqui dins l’organigrama qui serà el
responsable d’aquest tema.

El Sr. Simarro li convida a traslladar-li qualsevol qüestió que vulgui formular.
El Sr. Jaume Mateu vol intervenir per aclarir que el Govern no vol suprimir parades de bus,
només té previst suprimir una parada de Teixidores i moure-la més abaix i l’aturada de Son
Angelats té previst traslladar-la a la carretera nova.
El Sr. Simarro demana a la secretaria l’escrit de la direcció general de transports i procedeix
a la seva lectura. Li sorprèn que ja s’hagin executats els canvis quan encara no ha finalitzat
el termini per a que l’Ajuntament emeti el seu informe.
El Sr. Jaume Mateu diu que facin l’informe i que si s’han de fer canvis d’acord amb els
informes de policia es tendran en compte.
Quan són les 21:45 el batle president aixeca la sessió, de la qual com a secretària estenc
aquesta acta.
Vist i plau

La secretària

El Batle-president

Carlos Simarro

Rosa Ripoll Coll

Que es doni compliment al que s’ha acordat.
Sóller,
Davant meu

Carlos Simarro Vicens

la secretària

S’ha donat compte al Ple, a la sessió ordinària de dia 5 de novembre
i s’aprova per
La secretària.
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El batle

