SECRETARIA GENERAL

Assumptes Generals

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 11 D'OCTUBRE DE 2016
Identificació de la sessió:
 Caràcter: ordinari
 Data: 11 d'octubre de 2016
 Inici: 20:02 hores
 Finalització: 21:20 hores
 Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament de Sóller
 Convocatòria: primera i única
A la Ciutat de Sóller, quan són les vint hores i dos minuts del dia onze d'octubre de
dos mil setze, es reuneixen a la Sala de Sessions d’aquest Ajuntament, prèvia
convocatòria realitzada a aquest efecte en els termes legalment establerts, els membres
integrants de l’Ajuntament en Ple que a continuació es relacionen, en sessió ordinària,
sota la Presidència del Sr. Batle, i assistits per mi, la Secretària accidental.
Assistents (17)
Jaume Servera Servera, batle-president
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 presents:
Andreu Lluís Castanyer Xumet
Àgueda Quiñonero Banegas
Josep Lluís Puig Nigorra
Carlos Simarro Vicens
Gabriel Darder Matas
Joan Ruiz Mesquida
Maria del Mar Castañer Lozano
Catalina Maria Pomar Catany
Andrea Pomar Capó
Jaume Bestard Matas
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AJUNTAMENT
DE
SÓLLER
(ILLES BALEARS)

Susana Sina Zamora
Actua de Secretària la Sra. Catalina Mª Enseñat Colom
Tot seguit, per la Batlia-Presidència, es declara oberta la sessió i es passen a despatxar
els assumptes que figuren en l’ordre del dia, que són els següents:
1. ACTES ANTERIORS
Sotmesos a votació els esborranys de les actes de les sessions anteriors de 12 de juliol,
19 d'agost, 24 d'agost i 13 de setembre de 2016, resulten aprovades per unanimitat de 17
vots a favor, i en votació ordinària.
2. COMUNICACIONS OFICIALS / RATIFICACIONS
Es dóna compte de:
 Les Resolucions de la batlia des de la darrera sessió ordinària, feta el 13 de
setembre de 2016, és a dir, dels decrets núm. 530/2016 al núm. 594/2016,
corresponents a les dates compreses entre el 13 de setembre i el 10 d'octubre de
2016.
 Els acords de la Junta de Govern Local dels dies 20 i 27 de setembre, 4 i 11
d'octubre de 2016.
La Corporació queda assabentada i conforme.

«EXPEDIENT RELATIU A LA REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI
“DEFENSORA SOLLERENSE»
Atesos els objectius referits als apartats b) c) i e) de la Llei 2/2016, de 30 de març, de
l'Impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d'impuls del turisme
sostenible, i concretament el que disposa el seu article 19, relatiu a la creació del fons
per afavorir el turisme sostenible.
Atesa la urgent necessitat de rehabilitar l'edifici municipal denominat «Defensora
Sollerense».
Atès l'estudi Pla Funcional presentat per l'empresa «Dino Ibáñez & Associats S.L.,
Consultors Escènics», aquesta Batlia HA RESOLT:
Primer.- Ordenar l'inici d'un expedient per a poder dur a terme la rehabilitació integral
de l'edifici esmentat, per la qual cosa, per part de l'Arxiver municipal, el Sr. Antoni
Quetglas, s'haurà de realitzar una Memòria dels valors històrics i culturals de l'edifici
objecte de rehabilitació.
Segon.- Encomanar a un gabinet professional denominat «Gabriel Santos planung +
design» la realització d'un estudi, previ al projecte, i que marqui les línies bàsiques,
calendarització i costos previsibles, per a la rehabilitació integral de l'edifici esmentat.
Tercer.- Que es sol·liciti l'ajuda pertinent a través del Fons creat per afavorir el turisme
sostenible, d'acord amb la Llei 2/2016, ja esmentada.»
Tot seguit, la Sra. Catalina Esteva (Més per Mallorca) explica als reunits que, malgrat
no sigui necessària aquesta ratificació del Decret, s'ha duit al plenari per a fer efectiva la
participació dels membres de l'oposició en el projecte de què es tracta. Diu que la
primera passa ha estat fer un estudi per a poder quantificar-lo i així poder fer possible
una idea, utòpica, de cara al Govern Balear. Diu que més endavant ja es faria el concurs
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RATIFICACIÓ DECRET DE BATLIA 572/2016, de 3 d'octubre.
Es posa a la consideració dels reunits el contingut del Decret 572/2016, de 3 d'octubre,
que s'eleva al Plenari per a la seva ratificació, i que es reprodueix a continuació:

reglamentari i es tornaria dur al plenari per a fer l'adjudicació. El motiu principal ha
estat iniciar el mecanisme per a fer possible la rehabilitació del teatre Defensora amb
fons de l'eco taxa, i demanar subvenció al Govern Balear, a través de la FELIB.
La Sra. Sina (Guanyem Sóller) manifesta que està d'acord amb la rehabilitació del
teatre, però que es tracta d'un estudi ja realitzat i els preocupa la forma com s'ha duit a
terme, ja que es du a ratificar quan l'estudi ja està fet. Espera que es faci un concurs per
a poder dur a terme el projecte de rehabilitació corresponent.
El Sr. Bestard (El Pi) diu que es tracta d'un projecte utòpic i que el Govern Balear no té
clar com s'adjudicarà, ni a quins pobles es concediran les ajudes, ni com es repartirà.
Recorda que hi havia propostes d'equips de govern anteriors que quedaren en l'aire.
Troba que han de ser realistes i posar els peus al terra i s'hauria de tenir en compte que si
l'Ajuntament ha d'aportar diners, pot ser no ho podrà fer per un projecte d'aquesta
envergadura.
El Sr. Simarro, diu que el seu grup (el PP), està d'acord en la rehabilitació del teatre però
no està d'acord amb la farsa. Diu que la feina es va fer abans de la comanda i que hi
manca transparència. Troba que, ratificar una cosa ja feta, no és el camí que pertoca i
per això diu que no volen participar en la forma, que no és pròpia de gent transparenta.
La Sra. Esteva torna intervenir per a manifestar i reconèixer que ha estat un error de
l'equip de govern voler que l'oposició hi participi. Recorda que, a la CIP Segle XXI, ja
es va parlar del tema i de veure si qualcú de Sóller hi volia participar. Diu que ha estat
una continuïtat del Feder i que amb l'eco taxa la subvenció seria del cent per cent.
Explica que es necessitava una idea bàsica per a poder demanar l'ajuda i pensaven que
tots hi voldrien participar. Diu que si el resultat és positiu, es posaran en marxa i si fos
negatiu ja es cercaria una altre camí.
Efectuada la votació ordinària, queda ratificat per majoria absoluta de 9 vots a favor
(MES I PSIB-PSOE), 6 vots en contra (PP) i 2 abstencions (EL PI i GUANYEM).

Es posa a la consideració dels reunits la proposta d'acord, que ha estat informada
favorablement per la CIP Ajuntament Segle XXI.
Tot seguit, el Sr. Jaume Mateu explica i defensa la proposta dient que s'eleva al plenari
per a donar suport a la candidatura internacional de la tècnica constructiva tradicional de
la pedra en sec com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat, presentada a
l'Unesco, que s'ha tramitada a ran de l'acord adoptat pel Ple del Consell de Mallorca, en
data 9 de juny de 2016.
Explica que es tracta d'un patrimoni cultural immaterial que es pretén que sigui declarat
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i, amb aquest reconeixement internacional,
es veuria reconeguda la tasca dels nostres avantpassats per conservar i transmetre tota la
cultura de la pedra en sec i, a la vegada, es contribuiria a mantenir les activitats
tradicionals lligades a ella i a conservar els valors immaterials.
Diu que, des de finals dels anys 80, el Consell de Mallorca desenvolupa accions per
fomentar el desenvolupament econòmic i social de l'illa de Mallorca, a través de la
gestió, l'estudi, la conservació i la protecció del patrimoni i de la cultura de la pedra en
sec, sobretot, pel que fa a la recuperació i promoció de l'ofici de constructor en pedra en
sec.
També manifesta que la candidatura a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat és
una iniciativa de diversos països (Grècia, Xipre, França, Itàlia, Suïssa, Espanya, etc.)
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3. PROPOSTA DE DONAR SUPORT A LA CANDIDATURA INTERNACIONAL
DE LA TÈCNICA CONSTRUCTIVA TRADICIONAL DE LA PEDRA EN SEC,
PRESENTADA PER LA UNESCO.

Diu que, com a iniciativa multinacional, cada país ha de dur a terme una sèrie de
procediments interns per tal d'assegurar que el patrimoni que es presenta a la Unesco
forma part de l'inventari nacional de patrimoni cultural immaterial, i aportar la
informació necessària per elaborar el dossier de la candidatura.
Troba que la proposta és molt adient i demana el suport de tots els grups.
La Sra. Sina manifesta estar d'acord amb la proposta i anuncia el seu suport.
El Sr. Bestard també manifesta estar d'acord amb la proposta però aprofita per a dir que
estaria bé emprar aquesta tècnica constructiva al torrent, ja que, en les obres que es duen
a terme actualment s'ha emprat el formigó i després s'ha folrat de pedra. Troba que
l'Ajuntament hauria de donar exemple, i diu que a Sóller hi ha molts de margers.

4. DELIMITACIÓ DE LA ZONA DE PROTECCIÓ DEL TRAMVIA DE
SÓLLER, ENTRE SÓLLER-PORT DE SÓLLER.
5. DELIMITACIÓ DE LA ZONA DE DOMINI PÚBLIC-PROTECCIÓ I LÍNIA
D'EDIFICACIÓ A PART DEL TRAÇAT DEL TREN DE SÓLLER EN EL TM.
DE SÓLLER.
El Sr. Jaume Mateu explica i defensa la proposta dient que es tracta de delimitar les
zones de protecció del traçat de la línia del tramvia i del tren de Sóller, ja que les zones
que marca la Llei de Transports impedeixen la concessió de llicències urbanístiques per
a efectuar obres de reforma, rehabilitació i conservació d'edificis ja existents, i que en
algunes ocasions, són més antics que el propi ferrocarril.
Diu que, segons l'informe realitzat pels Serveis Tècnics municipals, i en funció de les
especials característiques del traçat del tren i del tramvia de Sóller, de la seva
implantació, del grau de consolidació i antiguitat de les edificacions existents afectades,
i a l'empara de l'actual Llei de Transports, es proposa un canvi de la delimitació del límit
de la zona de protecció, ajustant aquest a les diferents edificacions i propietats que
limiten amb el traçat actual del tramvia, respectant sempre la zona de domini públic
establerta per Llei.
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Efectuada la votació, resulta el següent:
En vista de la comunicació rebuda des del Consell de Mallorca (Departament de Medi
Ambient) relativa a la «proposta d'acord de suport a la candidatura internacional de la
tècnica constructiva tradicional de la pedra en sec com a patrimoni cultural immaterial
de la humanitat».
Vista l'exposició de motius de l'Acord del Ple del Consell de Mallorca, en sessió
ordinària de dia 9 de juny de 2016, on queda palesa la importància de manifestar
expressament l'adhesió en aquesta iniciativa per part d'entitats públiques i privades.
Atès que aquesta iniciativa multinacional té com a objectiu la difusió i defensa del
patrimoni cultural derivat de la tècnica constructiva tradicional de la pedra en sec, a més
de conservar i transmetre les activitats tradicionals inherents a aquest ofici.
En vista de l'informe favorable emès per part de la Comissió de Patrimoni a la sessió
celebrada el dia 22 de setembre de 2016.
Atès el dictamen favorable de la CIP Ajuntament Segle XXI, la Corporació, per
unanimitat de 17 vots a favor, i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- Donar suport a la Candidatura Internacional de la Tècnica Constructiva
Tradicional de la Pedra en Sec presentada a la UNESCO.
Segon.- Notificar-ho a la Direcció General de Cultura de la Conselleria de
Transparència, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears per tal de posar-ho en
coneixement del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, als efectes oportuns.
Tercer.- Comunicar-ho igualment al Departament de Medi Ambient del Consell
de Mallorca.

Diu que s'ha grafiat, sobre una planimetria a escala, el nou límit proposat de la zona de
protecció del tramvia: tot el llarg del seu traçat, des de l'Estació de Sóller fins el Port, i
del tren, únicament a sol urbà consolidat.
En concret, es proposa disminuir la zona de domini públic al mínim permès a la Llei,
que no pot ser inferior en cap cas a dos metres a cada costat de la línia de protecció del
tren (S'ha de tenir en compte que la màquina fa 2,45 metres d'ampla). El límit de la zona
de protecció i límit de la zona d'edificació també haurien de coincidir amb aquests 2
metres. D'aquesta forma, fora dels 2 metres definits, es mantindria l'ordenació
urbanística prevista en el planejament, podent-se executar les obres a les edificacions i
terrenys existents segons les determinacions de les Normes Urbanístiques del Pla.
Aquesta proposta no ocasiona perjudici a la seguretat, la regularitat, la conservació i el
lliure trànsit del ferrocarril.
Finalment, diu que en les zones urbanes consolidades de la línia del tren, la franja és de
5 metres a cada costat, i la línia límit d'edificació es situa a 20 metres.
En zona urbana es tracta de reduir a un màxim de 2 metres en sòl urbà, no rústic.
La Sra. Sina anuncia el seu suport, ja que es tracta de donar solució a unes obres que, de
moment, no es poden realitzar, perquè la Llei és bastant restrictiva.
En aquest moment, essent les 20,34 hores, i abans d'efectuar la votació, el Sr. J.
Mateu, surt de la Sala.
Un cop efectuada la votació, resulta el següent:

Essent les 20,36 h. el Sr. Jaume Mateu es reincorpora al seu escó.
6. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS EXERCICI 2015.
Per Secretaria, es dóna lectura a la proposta d'acord, que ha estat informada
favorablement per la CIP d'Hisenda i Especial de Comptes.
El Sr. Josep-Lluís Colom, President de l'esmentada CIP, explica i defensa la proposta
dient que es tracta de reconduir la situació, i que això és positiu per a poder reconèixer
el pagament de certes actuacions d'urgència de l'exercici 2014 i principis de 2015. Diu
que espera el suport de tots els assistents.
La Sra. Sina anuncia el seu suport, ja que abans la xifra era de 900.000 € i ara s'ha
rebaixat a 59.000€.
El Sr. Bestard i el Sr. Simarro manifesten que no tenen res a dir.
Efectuada la votació, resulta el següent:
Examinat l'expedient relatiu al reconeixement extrajudicial de factures i despeses
corresponents a l'exercici de 2015, tramitat en virtut del que estableix l'article 60.2 del
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Atès l'expedient tramitat en relació a les propostes d'ajust delimitació que es relacionen:
1. Delimitació de la zona de protecció del tramvia de Sóller entre: Sóller -Port de Sóller.
2.- Delimitació de la zona de domini públic-protecció i línia d'edificació a part del traçat
del tren de Sóller en el TM. de Sóller.
Atesos els informes tècnic i jurídic que consten a l'expedient corresponent.
Atès el dictamen favorable de la CIP d'Economia Sostenible.
La Corporació, per unanimitat de 16 vots a favor, i en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- Presentar les esmentades propostes, juntament amb la documentació
tècnica, a la Direcció General de Mobilitat i Transports de la CAIB., per a la seva
aprovació, si s'escau.
Segon.- Remetre certificació d'aquests acords a l'esmentada Direcció General,
als efectes oportuns.

Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, i atesos els informes de la Intervenció i de la
Secretària de la Corporació; i vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, en
la sessió celebrada el dia 28 de setembre de 2016, el Ple de la Corporació, per
unanimitat de 17 vots a favor, i en votació ordinària, ACORDA:
1.- Aprovar totes i cada una de les factures relacionades en el present expedient,
per un import global de 58.991,38-euros.
2.- Aplicar les esmentades factures i despeses a les aplicacions pressupostaries
del vigent Pressupost de 2016, d'acord amb l'aplicació pressupostària suggerida en la
relació de factures.
7. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2015
Es posa a la consideració dels reunits l'expedient relatiu al Compte General de 2015.
El Sr. Josep-Lluís Colom explica i defensa la proposta i diu que el Pla d'Ajust marca
molt, però que s'està fent feina a nivell de futur i s'intenta reconduir l'amortització del
deute existent. Diu que s'han de veure diferents fórmules. Demana el suport de tota la
Corporació.
Efectuada la votació, resulta el següent:

8. MOCIÓ PRESENTADA PER «EL PI- PROPOSTA PER LES ILLES»,
RELATIVA ALS SERVEIS DE VIGILÀNCIA DEL DOMINI PÚBLIC MARÍTIM
TERRESTRE (DPMT) A LES COSTES DE MALLORCA.
El Sr. Jaume Bestard, portaveu del PI, explica i defensa la moció presentada pel seu
grup, d'acord amb l'exposició de motius, i destaca que s'han fet fondejos en zones de
posidònia i que a Mallorca només hi ha 5 efectius i a Menorca només n'hi han dos.
Recorda que a Cabrera es van instal·lar tumbones, malgrat haver-hi efectius, però que
això es podria repetir en altres platges. Demana el vot a favor.
El Sr. Josep-Lluís Colom diu que es tracta d'una moció encertada, però troba que es
podria afegir un punt relatiu al tema de la neteja i marcar unes mesures més restrictives.
Efectuada la votació de la moció, resulta el següent:
Exposició de motius
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Examinat el Compte General de l’exercici pressupostari de 2015, amb tota la seva
documentació annexa, segons la legislació vigent.
Atès l'informe d’Intervenció emès sobre la mateixa, i el dictamen de la Comissió
Especial de Comptes, emès en data 06/09/2016.
Considerant que la mateixa es va exposar al públic en el BOIB núm. 114, de data
08/09/2016, i que no s’han presentat al·legacions a mateixa.
Atès l’informe de la Comissió Especial de Comptes, i de conformitat amb el que
disposa l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Règim Local, el Ple de la Corporació, per unanimitat de 17 vots a favor, i en votació
ordinària, ACORDA
1.- Aprovar el Compte General de l’exercici econòmic de 2015.
2.- 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, pel que se aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Les competències de vigilància i control del domini públic marítimo terrestre és una
competència que correspon a l’administració estatal a través de les diferents
demarcacions de costes.
La Demarcació de Costes desenvolupa una labor de vigilància del DPMT a través del
cos de Vigilants de Costes. La seva feina consisteix en la detecció i la realització
d’informes d’aquelles accions que atemptin contra el DPMT i la Zona de Servitud de
Pas, així com d’infraccions no subjectes a la seva competència.
A les Illes Balears és evident la mancança d’efectius del cos de vigilants de costes, i
com a conseqüència d’això és patent el descontrol i són freqüents els cassos en què es fa
un ús indegut de les nostres platges i costes. Alguns d’ells han aparegut recentment als
mitjans de comunicació i donen mostra de la problemàtica que aquests fets suposen.
Davant aquesta situació, és important recordar que tan sols a Mallorca l’administració
de l’Estat recapta més de dos milions d’euros cada any en concepte de taxes i de cànon
per a la ocupació i l’aprofitament del DPMT que satisfan els ajuntaments costaners.
Tenint en compte aquestes xifres és difícil d’explicar situacions com la de Menorca, que
només dos efectius han d’exercir la vigilància i control de tota la línia costanera de
l’Illa.
Per tot l’exposat anteriorment, el Ple de la Corporació, per unanimitat de 17 vots a
favor, i en votació ordinària, adopta els següents
ACORDS:
PRIMER.- Instar a la Delegació del Govern a les Illes Balears que sol·liciti al
Govern de l’Estat l’augment de la dotació d’efectius del cos de Vigilants de
Costes a les Illes Balears.
SEGON.- Remetre certificació dels presents acords a la Delegació del Govern a
les Illes Balears i a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears.

La Sra. Sina demana la paraula per a efectuar les preguntes següents:
Diu que anteriorment va demanar una relació de les tasques que efectuen els dos
regidors amb dedicació exclusiva i voldria saber si ja està feta.
El Sr. Andreu Castanyer li respon dient que donen les explicacions oportunes en el
transcurs de les comissions informatives, i la Sra. Mª Cruz Enseñat diu que li pot donar
fotocòpies de la seva agenda.
El Sr. Batle diu que li faran arribar la relació sol·licitada.
La Sra. Sina demana al regidor de Medi Ambient explicacions sobre la reserva marina,
ja que, segons notícies aparegudes a la premsa, es va dir que l'oposició no hi posava
interès. Ella diu que el seu grup, denominat Guanyem Sóller, sí que hi té molt d'interès,
en poder estar informats i poder resoldre els seus dubtes, ja que no poden donar el seu
suport si no ho tenen molt clar.
Li demana quins canvis s'han produït des de 2009/2010 fins a dia d'avui.
El Sr. Josep-Lluís Puig, regidor de Medi Ambient, li respon dient que la persona experta
en el tema que ens ocupa no va poder assistir a la reunió per a donar explicacions; no
obstant diu que es van donar dos mesos de marge per a poder fer-hi aportacions i ningú
va demanar res.
El Sr. Batle li diu que ho demani per escrit i rebrà una resposta per part d'un tècnic.
La Sra. Sina demana que vingui un tècnic i ho expliqui.
Intervé el Sr. Simarro per a dir que és curiós que una regidora pregunti i que el regidor
responsable no sigui capaç de donar una explicació, ja que així pareix que no ho té molt
clar.
El Sr. Puig respon dient que, efectivament, no ho sap tot i que es farà una reunió amb
personal tècnic i s'explicarà.
Pàg 7
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9. PRECS I PREGUNTES

I no havent-hi altres assumptes a tractar, la presidència declara acabada la sessió, que
s’aixeca a les 21:20 hores, de tot el qual s’estén la present acta, que signa amb mi el
batle-president, i del contingut de la qual jo, la secretària accidental, don fe i certific.
Vist i plau, El Batle
Que es doni compliment al que s’ha acordat.
El batle
Davant meu,
La secretària acctal.,
Sóller, document signat electrònicament al marge

Pàg 8
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A continuació, intervé el Sr. Jaume Mateu per a manifestar que es va fer una reunió al
Club Nàutic, on es van donar explicacions sobre la reserva marina, i que serà un
benefici absolut per a tots els pescadors.
La Sra. Sina respon dient que ella no dubta que sigui una bona iniciativa.
El regidor, Sr. Jaume Bestard, demana explicacions a la Sra. Mª Cruz Enseñat sobre el
tancament de l'aula de 0-1 anys de l'escoleta de l'Av. Juli Ramis.
La Sra. Enseñat respon dient que l'empresa adjudicatària no va informar a l'Ajuntament
sobre el tancament i que ho ha sabut per les queixes rebudes dels pares.
Diu que hi ha discrepàncies en la interpretació del contracte, per la qual cosa s'ha obert
un expedient i s' ha passat a informe dels Serveis Jurídics municipals.
El Sr. Bestard demana la màxima celeritat possible i que mirin la forma d'assumir l'aula
de 0-1 anys.
Torna intervenir el Sr. Bestard per a demanar explicacions sobre el programa telemàtic
d'expedients que s'ha implantat en aquest Ajuntament, ja que els membres de l'oposició
no hi poden tenir accés. Diu que els ho han de reenviar en Pdf.
Respon la Sra. Esteva dient que els membres de l'oposició van ser convidats a una
reunió amb els tècnics de l'empresa concessionària i cap d'ells hi va poder acudir. No
obstant diu que no s'amaga res, ja que reben la documentació que hi ha dins Gestiona.
El Sr. Bestard recorda als membres de l'equip de govern que encara esperen poder tenir
un despatx a les dependències municipals.
La Sra. Esteva li respon dient que esperen tenir buida la 4ª planta d'aquesta Casa
Consistorial.
El Sr. Bestard demana al Sr. Puig perquè va desmentir davant la premsa el que havien
presentat en relació al forn crematori.
El Sr. Puig diu que ell no va desmentir res, que la llicència és correcta i que l'informe
que existia sobre el crematori era molt complet i extens. Per això es va reduir a quatre
fulls. Diu que ell només va defensar la postura de l'equip de govern. Recorda al Sr.
Bestard que quan el tema de la modificació del forn crematori es va dur al Consell
d'Administració de Sóller 2010, ell es va abstenir en la votació.
El Sr. Bestard torna intervenir per a demanar la màxima celeritat en resoldre aquest
tema.
A continuació, el Sr. Simarro demana el termini que hi ha previst per a resoldre el
problema de l'escoleta.
La Sra. Mª Cruz Enseñat diu que s'ha de trobar una persona autònoma que se'n pugui
fer càrrec, i espera que es pugui resoldre abans de finalitzar el novembre.
Finalment, el Sr. Simarro demana informació sobre l'escola del Port.
Respon la Sra. Enseñat dient que s'espera poder realitzar la cessió a finals d'octubre.
El Sr. Simarro s'ofereix per si pot ajudar d'alguna forma.

Pàg 9
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S’ha donat compte al Ple, a la sessió
ordinària de 8 de novembre de 2016,
i s'aprova per
La secretària accidental.,

