
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLE DE 9 D’OCTUBRE DE 2018

Identificació de la sessió:

• Caràcter: ordinari 
• Data: 9 d’octubre de 2018
• Inici: 20:05
• Finalització: 21:39
• Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament de Sóller
• Convocatòria: primera i única

Assistents (16)

Batle – President    
Jaume Servera Servera,

Tinents de Batle
Josep Lluís Colom Martínez, 1r tinent de batle 
Laura Celià Gelabert, 2a tinenta de batle
Jaume Mateu Lladó, 3r tinent de batle 
Maria Cruz Enseñat Alemany, 4a tinenta de batle
Catalina Esteva Jofre, 5a tinenta de batle 

Regidors: 
Andreu Lluís Castanyer Xumet
Vicenç Pérez Bru
Josep Lluís Puig Nigorra
Carlos Simarro Vicens
Joan Ruiz Mesquida
Gabriel Darder Matas
Maria del Mar Castañer Lozano
Jaume Bestard Matas
Catalina Maria Pomar Catany
Andrea Pomar Capó

Absents: 
Susana Sina Zamora (s’incorpora a la sessió a les 20:42)



Secretària:
Rosa Ripoll Coll 

Ordre del dia:

1.-  Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2.-  Aprovació  inicial  de  l’expedient  de  modificacions  de  crèdits  extraordinari  núm. 
5006/2018.
3.-  Aprovació del  compte general  de  l’exercici  2017, per a  la  seva rendició.  Expedient 
4350/2018.
4.-  Moció  presentada  pel  grup  municipal  PSIB  -  PSOE,  de  suport  al  pla  director  de 
mobilitat de les Illes Balears i per a l’impuls de la mobilitat sostenible al nostre municipi.
5.- Moció presentada pel grup municipal PP envers la necessitat d’una reforma fiscal i la 
rebaixa d’imposts a les Illes Balears. 

B) PART DE CONTROL:

6.- Comunicacions oficials.
7.- 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: 
ordinari de 12 de juny, ordinari de 14 d’agost i extraordinari de 17 de juliol de 2018.

S’aproven per unanimitat.

Segon.-   Aprovació inicial  de l’expedient de modificacions de crèdits  extraordinari 
núm. 5006/2018.

Pren la  paraula  el  Sr.  Josep  Lluís  Colom i  explica  que  es  tracta  de  l’aprovació  d’una 
modificació de crèdit per tal de poder duu endavant la realització d’inversions sostenibles. 
Segons  el  regidor  d’hisenda,  els  projectes  que  es  preveuen  executar  són  interessants, 
sobretot si es té en compte  que la possibilitat de fer inversions a càrrec del capítol VI està 
molt  restringida.  Finalitza  la  seva  intervenció  demanant  el  suport  als  membres  de  la 
Corporació. 

Obre el torn de debat el Sr. Jaume Bestard. El regidor del Pi – Proposta per les Illes critica 
el fet que, tal i com posen de manifest els informes obrants a l’expedient, només queda 
justificada la sostenibilitat  de dos projectes. Destaca que el projecte de rehabilitació del 
Defensora no compti  amb un informe favorable.  Per  tot  això,  anticipa que  no donaran 
suport a la proposta. 



Pren la paraula el Sr. Carlos Simarro i seguint el mateix plantejament que el Sr. Bestard 
considera  molt  arriscat  imputar  despeses  com a  despeses  de  caire  sostenible  sense  els 
informes favorables,  sobre  tot  tenint  en compte que l’expedient serà fiscalitzat  tant  per 
Delegació del Govern com per el propi Ministeri d’Hisenda, i en aquest sentit, demana com 
podrà afrontar l’Ajuntament la despesa si l’expedient es fiscalitza de manera desfavorable. 
El Sr. Simarro llegeix el contingut de l’informe de la interventora municipal i demana a 
l’equip de govern que s’ho repensi per responsabilitat i que retirin l’expedient atès que no 
s’ajusta  a  la  normativa  aplicable.  Sobretot  posa  de  relleu  el  perill  de  duu  endavant  el  
projecte de rehabilitació del Defensora per la despesa suposarà i també pel fet que no està 
garantida la subvenció de la Comunitat Autònoma. 

Respon a les darreres intervencions el Sr. Colom. Reconeix que part de les memòries dels 
projectes reflecteixen el que s’ha manifestat per part del Sr. Bestard i Sr. Simarro, si bé,  
assenyala que el projecte del teatre Defensora, consisteix en l’execució d’una primera fase 
de consolidació estructural  i  reforma bàsica,  i  que per aquest  motiu, és molt  complicat 
incloure un informe de viabilitat econòmica atès que a nivell tècnic no es poden quantificar 
les despeses. D’altra banda, afegeix que d’acord amb les darreres reunions amb el Govern 
balear, la dotació pressupostària per part del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics està 
garantida per duu a terme ambdues fases del projecte. Així mateix, destaca que els projectes 
que s’han presentat estan inclosos dins dels epígrafs prevists en el Reial decret estatal que 
regula les inversions sostenibles. I remarca que, malgrat en alguns casos no es compleixen 
tots els paràmetres que s’exigeixen en les memòries, el fet de duu endavant els projectes 
suposarà tenir unes instal·lacions en bones condicions de seguretat així com evitar futures 
despeses de manteniment. 

Finalment recorda que els projectes seran sotmesos a exposició pública i que es tendrà en 
compte qualsevol observació o al·legació que es presenti. 

Torna a intervenir el Sr. Carlos Simarro i diu no discutir la necessitat o no dels projectes. El  
que  considera  arriscat  es duu endavant  una primera  fase  quan no hi  ha  garantit  el  seu 
finançament  donat  que  la  comunitat  autònoma  només  abonarà  cinc  cents  mil  euros. 
Considera  qui  ha  ha  hagut  una  manca  de  previsió  i  que  es  molt  arriscat  presentar  a 
l’administració  central  un  expedient  com  el  que  es  duu  a  ple  amb  informes  tècnics 
desfavorables. Segons el portaveu del PP el risc assumit per l’equip de govern en aquest  
expedient és molt gros i diu no entendre com tractant-se d’un objectiu prioritari s’ha fet tot 
en el darrer moment i sense cap garantia d’èxit.

Contesta el Sr. Colom i diu que l’expedient compta amb tots els informes i s’ha presentat 
amb total transparència. Nega que s’hagi tramitat de manera improvisada. Segons el regidor 
d’hisenda, la comissió de seguiment del Conveni de col·laboració amb la Conselleria de 
Turisme ha donat el vist i plau a l’execució del projecte de reforma del teatre defensora en 
dues fases. 

Es dirigeix al  Sr.  Simarro i  li  recorda que hi  ha tretze milions d’euros de romanent de  
tresoreria i que per aquest expedient d’inversió sostenible només se’n destina un milió.

Sense més intervencions i efectuada la votació, resulta el següent:

La Corporació, per majoria, amb 9 vots a favor, cap en contra i 7 abstencions, ACORDA: 



L’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit extraordinari núm. 5006/2018. 

Primer.-  Els Crèdits Extraordinaris que s'acorden són els següents:

 Modificacions a càrrec de romanent de tresoreria

Progr. Econ. DESCRIPCIÓ
Consignaci

ó Inicial
Modificació

Consignació 
Definitiva

1650 6190000
Rehabilitació i millora de l'eficiència 
energètica enllumenat públic. Fase II

0,00 227.534,64 227,534.64

3330 6320000 Rehabilitació del Teatre Defensora 0,00 484.559,95 484.559,95

9330 6320000
Adaptació de la climatització edifici 
Ajuntament

0,00 64.574,31 64.574,31

3330 6230000
Rehabilitació i supressió barreres 
arquitectòniques Museu Balear Ciències

0,00 88.744,88 88.744,88

1530 6090000
Projecte constructiu de pasarel-la a 
Avda. Astúries

0,00 81.061,71 81.061,71

9330 6320000
Consolidació estructural i pavimentació 
de forjat a l'edifici Ses Escolàpies

0,00 6.087,11 6.087,11

9330 6320100
Consolidació estructural de la façana 

edifici situat a Carrer Cetre 22 per a la 
Guàrdia Civil.

                   
0,00

48.353,83 48.353,83

  T O T A L 0,00 1.000.916,43 1.000.916,43

Segon.- Respecte a l'estat d'ingressos, el concepte del Pressupost d'ingrés quedarà de la 
següent manera:

ESTAT D’INGRÉS:

Aplicació 
pressupostà

ria
DESCRIPCIÓ

Consignació 
Inicial

Modificació
Consignació 

Definitiva

87000 Romanent de T. per despeses grals 0,00 1.000.916,43 1.000.916,43

 
T O T A L CRÈDITS A CÀRREC 
R. TRESORERIA

0,00 1.000.916,43 1.000.916,43

Tercer.- Sotmetre aquest expedient de modificació de crèdits a informació pública pel termini 
de QUINZE DIES HÀBILS previ anunci en el B.O.I.B. i en el Tauler d'Anuncis d'aquesta 
Casa Consistorial, i un cop transcorregut el termini, cas de no presentar-se cap reclamació 



contra  el  mateix,  es  considerarà  aprovat  definitivament.  Tot  això  de  conformitat  al  que 
preveuen els articles 169-1, i 177-2 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Tercer.-  Aprovació  del  compte  general  de  l’exercici  2017,  per  a  la  seva  rendició. 
Expedient  4350/2018.

Explica la proposta el Sr. Josep Lluís Colom. Segons el regidor d’hisenda aquest expedient 
va ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears i de dictamen per part de 
la  Comissió  informativa d’Hisenda  i  Especial  de  Comptes.  Afegeix que  es tracta  de  la 
darrera passa consistent en la seva ratificació i la posterior remissió al Tribunal de Comptes 
i a la Sindicatura. 

Passats a votació resulta el següent:

La Corporació,  per  majoria,  amb 10 vots  a  favor,   cap vot  en contra  i  6  abstencions 
APROVA:

PRIMER. Aprovar el Compte General de l’exercici econòmic 2017.

SEGON. Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que l'integra a la  

fiscalització del Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, tal i 

com s’estableix en l’article 212.5 del Real Decreto Legislatiu 2/2004, de 5 de març, por el 

que se aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals».

Quart.- Moció presentada pel grup municipal PSIB - PSOE, de suport al pla director 
de mobilitat de les Illes Balears i per a l’impuls de la mobilitat sostenible al nostre 
municipi.

Per part de secretaria es procedeix a la lectura del punt quart de l’ordre del dia.

Explica la proposta  el  Sr. Colom i diu que es tracta de donar suport al  Pla director de 
mobilitat  que es troba actualment en període d’exposició pública. No obstant explica la 
peculiaritat  que el  nostre  municipi compta amb un pla  de mobilitat  i  per aquest  motiu, 
manifesta la voluntat d’esmenar i revisar la moció en el sentit següent: 

En el punt segon on diu:
«impulsar des de l’ajuntament les polítiques públiques en favor d’una mobilitat sostenible,  
tal  i  com es  recullen  en  l’esmentat  pla,  i  més  específicament  l’impuls  a  la  redacció  i  
aplicació d’un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible ...»

Ha de dir: 
«impulsar des de l’ajuntament les polítiques públiques en favor d’una mobilitat sostenible,  
tal i com es recullen en l’esmentat pla, i més específicament l’impuls a l’actualització del  
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Sóller de 2008 ...»

D’altra banda, afegir un quart punt amb la redacció següent:



«Instar a l’Estat que compensi la insularitat de les Illes Balears, millorant el finançament  
autonòmic i signant un conveni que permeti millorar i finançar les inversions incloses en  
aquest pla director».

Esmenada la moció, el Sr. Colom insisteix en la idea de fomentar la mobilitat sostenible a 
nivell de tots els municipis. Considera que es un document molt vàlid i necessari tant per 
als municipis com pels consells per tenir-ho com a eina bàsica de feina. 

Pren la paraula el Sr. Jaume Bestard, i diu que el pla de mobilitat de Sóller és del 2008 i  
està obsolet per diferents circumstàncies, com són l’augment del nombre de vehicles i les 
diferents reformes circulatòries motiu pel qual considera que s’hauria de confeccionar un 
nou pla. D’altra banda i pel que fa a la moció, anticipa que no li donaran suport perquè com 
a grup polític  ja  han presentat  esmenes al  text  publicat.  Finalment  insta  al  consistori  a 
treballar en un pla de mobilitat per al municipi de Sóller.

El batle president dóna la paraula al Sr. Carlos Simarro qui lamenta que la moció no s’hagi  
defensat  pel  Sr.  Jaume Mateu,  director  general  de mobilitat  i  transports.  D’altra  banda, 
critica el fet que presenti un moció sobre un pla quan es troba encara a nivell de diagnosi i 
d’estudi econòmic. Diu no veure al que han de donar suport i ho considera una entelèquia.  
Anticipa que no votaran en contra però que no donaran suport a una simple diagnosi. 

Quan són les 20:42 s’incorpora a la sessió la Sra. Susana Sina de Guanyem Sóller i el batle 
president li dóna la paraula. La regidora es mostra partidària d’afavorir el transport públic i 
anuncia que donarà suport a la moció. 

Intervé el Sr. Jaume Mateu qui explica que l’objectiu de la moció és fer una reflexió sobre  
la necessitat d'estendre les polítiques de mobilitat sostenibles als diferents municipis. El pla 
director de mobilitat no només és una diagnosi, també inclou objectius i mesures concretes 
que es volen adoptar. Segons el regidor, el més important és que presenta un canvi de model 
i de plantejament per aconseguir que en un futur no sigui necessari ampliar les carreteres 
per tal de solucionar els problemes de mobilitat. El regidor explica que el bessó de la moció 
és donar alternatives al cotxe, millorant la mobilitat  a peu, en bicicleta o la millora del  
transport  públic.  Diu que conté més de quaranta mesures i  que a nivell  de  Sóller seria 
aplicar els mateixos conceptes.

Torna a intervenir el Sr. Carlos Simarro qui agraeix l’aclariment del Sr. Mateu i diu que ha 
confirmat que es tracta d’una desig i una voluntat però que no hi ha propostes concretes.  
Segons el portaveu del PP,  es tracta només de donar suport al govern perquè ha fet feina 
amb un estudi. 

Intervé la paraula el Sr. Jaume Mateu i respon al Sr. Simarro que no s’ha llegit el pla i  
argumenta que els companys del Sr. Simarro de Palma han fet al·legacions a les propostes 
concretes que sí conté el pla. 

Passats a votació resulta el següent:



La Corporació,  per  majoria,  amb 10 vots  a  favor,  cap  vot  en  contra  i  7  abstencions 
APROVA:

Primer.- Donar suport al Pla Director de Mobilitat de les Illes Balears aprovat inicialment 
pel Govern, com a instrument fonamental per un canvi en el model de mobilitat  de les 
nostres illes. 

Segon.- Impulsar des de l’Ajuntament les polítiques públiques en favor d’una mobilitat 
sostenible  tal  i  com  es  recullen  en  l’esmentat  pla,  i  més  específicament  l’impuls  a 
l’actualització del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Sóller de 2008 que fomenti la 
mobilitat dels vianants i en bicicleta, els camis escolars segurs, els aparcaments dissuasius a 
les  afores  dels  centres  urbans  o  d’altres  polítiques  emmarcades  dins  els  concepte  de 
mobilitat sostenible. 

Tercer.- Encoratjar a Consells Insulars i Govern que no escatimin esforços per fer realitat  
aquest Pla de Mobilitat, especialment en la millora del transport públic. 

Quart.-  Instar  a  l’Estat  que  compensi  la  insularitat  de  les  Illes  Balears,  millorant  el 
finançament autonòmic i signant un conveni que permeti millorar i finançar les inversions 
incloses en aquest pla director. 

Cinquè.-  Moció presentada pel grup municipal PP envers la necessitat d’una reforma 
fiscal i la rebaixa d’imposts a les Illes Balears. 

El  Batle  President  dóna  la  paraula  al  portaveu  del  PP que  explica  el  contingut  de  la 
proposta. El Sr. Simarro diu que la moció recull dotze punts que ha de resoldre el Parlament 
de  les  Illes  Balears.  La  moció  vol  impulsar  una  baixada  d’imposts  atès  que  hi  ha  un 
superàvit en els ingressos i recorda que les ajudes en general son concretes, positives i que 
se’n beneficiarien tots els ciutadans de les illes. 

Pren la paraula el Sr. Jaume Bestard i manifesta el seu suport a una part  de la moció i 
assenyala els punts sobre els quals no donen la seva conformitat. 
S’inicia un debat entre el Sr. Jaume Bestard i el Sr. Simarro sobre el contingut de la moció.

Intervé la Sra. Catalina Esteva diu que considera els imposts necessaris, sobretot pel fet que 
ens trobam amb serveis públics que a dia d’avui, encara són deficitaris. Si es manifesta no 
obstant,  a favor de les ajudes a l’escolarització o a les reduccions per a l’adquisició de 
l’habitatge habitual. 

Intervé el Sr. Simarro i li demana a la Sra. Esteva si es partidària de pujar els imposts. La 
Sra. Esteva matisa que considera positiu pujar alguns imposts. 

El Sr. Simarro es mostra partidari d’eliminar l’exposició de motius sempre i quan hi hagi un 
consens amb els acords que es proposen. 

Finalitzat  el  torn  de  debat  per  ordre  del  batle  president  es  passa  a  votació  i  resulta  el 
següent:



La moció queda rebutjada per 10 vots en contra, 6 vots a favor i 1 abstenció. 

B) PART DE CONTROL:

Sisè.- Comunicacions oficials.

Es dóna compte de:

-  Les Resolucions de batlia des de la darrera sessió ordinària, de 14 d’agost de 2018,  és a 
dir, dels decrets núm. 976 a 1204 de 2018.
-  Els acords de la Junta de Govern dels dies: 21 i 28 d’agost, 4, 11, 18, 25 de setembre i 2 
d’octubre de 2018.

La Corporació queda assabentada i conforme.

Setè.- Precs i preguntes.

S'inicia l'apartat de precs i preguntes amb la intervenció de la regidora de Guanyem Sóller.  
La Sra. Sina demana per una comporta espatllada i de fàcil accés per als infants al parc de 
la Calatrava. Afegeix que ha advertit al Sr. Castanyer per tal de donar les ordres pertinents 
per a la seva reparació. 

Contesta  el  Sr.  Andreu Castanyer  i  aclareix que  les  ordres  estan  donades  a  la  Brigada  
municipal, si bé no pot confirmar si la feina està feta o no. 

Pren la  paraula  el  Sr.  Jaume Bestard  i  demana pel  cost  d’un programa de  ràdio  per  a 
promocionar la Fira de la Mar. El regidor del Pi – Proposta per les Illes es mostra sorprès 
del seu elevat cost, uns sis mil euros, i també diu no entendre perquè no s’ha informat 
d’aquest tema a cap comissió informativa. 

Respon el regidor de Turisme i Promoció Econòmica. El Sr. Jaume Mateix explica que a 
través del Consell de Mallorca es va oferir participar en el patrocini d’un programa que es 
diu  «Gente Viajera».  Confirma el  cost  de  sis  mil  euros i  argumenta que es tracta  d’un 
programa interessant i un canal bo per a la promoció de Sóller i diu que ja s’ha fet a altres 
municipis com Calvià o ses Salines.

Replica el Sr. Bestard i diu que es tracta d’una partida desproporcionada i que s’hauria 
pogut destinar a altres coses. 

Respon el Sr. Mateu i diu que no han destinat cap despesa per la seva assistència a fires i  
que s’ha considerat més oportú destinar-ho a fer una promoció de Sóller a través d’aquest 
programa que arriba a molt gent. 

Torna a intervenir el Sr. Bestard i demana al Sr. Nigorra per el forn crematori, en concret 
per  la  problemàtica  del  nivell  d’emissions  de  gasos.  Considera  que  hi  ha  hagut  temps 



suficient per solucionar el tema i demana les oportunes explicacions al regidor de Medi 
Ambient. 

Respon el  Sr.  Puig Nigorra,  i  diu  que al  Consell  d’Administració de  Sóller  2010,  s’ha 
explicat el tema per part de l’encarregat del crematori. Diu que el sistema funcionarà i que 
s’estan  fent  proves.  Insisteix  en  que  el  regidor  del  Pi  com  a  membre  del  Consell 
d’Administració ha tingut sempre accés a tota la documentació. 

Intervé el Sr. Bestard i diu que no se li ha fet arribar cap informe d’emissió de gasos i  
reclama l’accés a dita documentació. 

El Sr. Bestard demana al Sr. Jaume Mateu si l’equip de govern té intenció de modificar 
l’Ordenança reguladora de les terrasses. 

Respon el Sr. Mateu que damunt la taula hi ha una proposta redactada pel serveis tècnics i  
que a principi d’estiu es va fer una reunió amb els sector però que es va posposar el tema a 
la finalització de la temporada alta. Segons el regidor de Turisme i Promoció Econòmica, la  
idea es que la proposta compti amb màxim consens. 

Demana el Sr. Jaume Bestard si hi ha cap data prevista i respon el Sr. Mateu que no, però  
que com ja ha assenyalat, si té la intenció de convocar al sector i que tot dependrà de la 
dificultat o no d’arribar a acords i que, si fora possible es duria a terme el mes de desembre. 

Intervé el Sr. Carlos Simarro i demana pel casal del Carrer de sa Lluna. 

Respon la Sra. Catalina Esteva i manifesta la seva preocupació per aquest tema, no obstant, 
diu no ser ni el batle ni el regidor d’urbanisme i que per tant no està en les seves mans 
solucionar-ho, sinó ja ho hauria fet.

El Sr. Simarro dubta de l’interès de la Sra. Esteva sobre el tema del casal.

El  Sr.  Simarro  torna  a  intervenir  i  manifesta  la  seva  preocupació  per  les  marquesines,  
sobretot, després de veure la marquesina de Bunyola. Demana si s’instal·larà i en cas de 
fer-ho si serà com la que s’ha posat a Bunyola.

Contesta el Sr. Jaume Mateu i diu que ja fa més d’un any que es va presentar la proposta de 
marquesina i que el govern ha apostat per una marquesina adaptada i per la uniformitat de 
tots els elements de la xarxa de transport públic.  Reconeix que és un model de marquesina 
de tipus urbà.

Demana el Sr. Simarro per les marquesines que ja estan instal·lades si es substituiran per el 
model nou. No es mostra conforme amb l’estètica de les noves marquesines. 

Intervé  la  Sra.  Andrea  Pomar  i  demana  per  l’empresa  que  les  ha  dissenyades,  diu  no 
entendre com no ha tingut en compte el context d’on s’havien d’instal·lar.



Respon el Sr. Mateu i aclareix que les actuacions que es duen a terme són per millorar la 
«parada» de  bus en conjunt,  que el  plantejament que es fa es per tal  d’aconseguir una 
«parada»  fàcil  d’entrada  i  sortida,  prioritzant  la  comoditat  dels  usuaris  i  fomentant 
l’accessibilitat. Insisteix en la idea de prioritzar els criteris tècnics dels enginyers envers 
altres criteris estètics. 

El Sr. Carlos Simarro demana pel cost del funcionament del furgó del Port. 

El Sr. Mateu diu no disposar de les dades però que  li farà arribar la informació. 

El Sr. Simarro demana pel tema de la fumigació dels arbres al regidor de medi ambient. 

Respon el Sr. Puig i  diu que aquesta legislatura s’ha optat  per eliminar els herbicides i  
utilitzar productes menys nocius pel medi ambient. 

Intervé el Sr. Simarro i demana si s’està utilitzant un tipus de vinagre per fumigar. 

Li confirma el regidor que si té previst provar-ho i que aquest mateix producte s’ha utilitzat 
amb èxit al municipi de Lloseta. 

El Sr.  Simarro li  posa de manifest al  regidor de Medi  Ambient que corrobori  si  aquest  
producte està o no autoritzat a Espanya.

Quan són les 21:39 el batle president aixeca la sessió,  de la qual com a secretària estenc 
aquesta acta. 
 
Vist i plau                                                                                             La secretària 

El Batle-president 

Jaume Servera Servera                                                                         Rosa Ripoll Coll 

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

El batle                                    Davant meu 
                                                 la secretària 

S’ha donat compte al Ple, a la sessió ordinària de dia 11 de desembre de 2018
i s’aprova per  UNANIMITAT

La secretària.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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