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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DE 20 DE DESEMBRE DE 2013 

Identificació de la sessió

 Caràcter: extraordinari 
 Data: 20 de desembre de 2013
 Horari: de 13:05 h a 13:10 h
 Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament de Sóller
 Convocatòria: primera i única

A la Ciutat de Sóller, quan són les 13:05 hores del dia vint de desembre de dos mil
tretze,  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 extraordinària, sota la
presidència del senyor batle, i assistits per mi, la secretària acctal.

Assistents (17)

Carlos Simarro Vicens, batle-president 

Tinents de Batle
Gabriel Darder Matas, 1r tinent de batle 
Miguel Bestard Pérez, 2n tinent de batle 
Mar Castañer Lozano, 3a tinenta de batle
Catalina Pomar Catany, 4a tinenta de batle 
Antonio Torres Manrique, 5è tinent de batle

Regidors/es
Andrea Pomar Capó
Antonio Arbona González
Joan Ruiz Mesquida
Josep Lluís Colom Martínez
Àgueda Quiñonero Banegas
Julià Carles Coll Conesa
Javier Moragues Arnal
Mª Cruz Enseñat Alemany
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Miquel Gual Pons
Jaume Servera Servera
Catalina Esteva Jofre

 Catalina M. Enseñat Colom, secretària 

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: 

ADDENDA AL CONVENI DE DATA 21 D'OCTUBRE DE 2009  ENTRE LA
CONSELLERIA  D'EDUCACIÓ  I  L'AJUNTAMENT  DE  SÓLLER  PER  AL
FINANÇAMENT DE LES OBRES D'AMPLIACIÓ DEL CEIP ES PUIG.

Per  secretaria,  es  dona  lectura  a  la  proposta  d'acord,  que  ha  estat  informada
favorablement per la CIP de Béns i Serveis.
Tots els portaveus municipals anuncien el seu suport.
Efectuada la votació, resulta el següent:

Atès que, en data 21 d'octubre de 2009, es va signar el conveni entre la Conselleria
d'Educació i l'Ajuntament de Sóller per al finançament de les obres d'ampliació de l'IES
Guillem  Colom Casasnovas,  amb  càrrec  al  conveni  de  finançament  signat  entre  la
Comunitat  Autònoma i l'entitat  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. i la posterior
addenda de 17 de desembre de 2009.
Atès que el dia 30 de desembre de 2011 es va donar el vistiplau, per part de la secretària
general  de  la  conselleria,  a  la  certificació  final  d'obra.  Aquesta  certificació  va  ser
aprovada per la Junta de Govern Local de dia 7 de setembre de 2012, per un import
total de quaranta-nou mil vuit-cents trenta-un euros amb quatre cèntims (49.831,04€).
En vista de que l'import esmentat va ser abonat per part de l'Ajuntament, per manca de
disponibilitat pressupostària, ja que no s'havia tramitat la corresponent addenda.
En vista  de la  comunicació  rebuda per part  de la  Conselleria  d'Educació,  Cultura i
Universitats en data 12 de desembre de 2013 (registre d'entrada 6343) al qual adjunten
la Resolució d'Aprovació de l'addenda al conveni de dia 21 d'octubre de 2009.
En vista de l'informe favorable emès per part de l'Assessoria Jurídica i per part de la
Intervenció,  la Corporació, per unanimitat de 17 vots a favor, i en votació ordinària,
ACORDA:
Primer. Aprovar l'addenda al conveni de col·laboració entre la Comunitat Autònoma de
les  Illes  Balears  (Conselleria  d'Educació,  Cultura  i  Universitats)  i  l'Ajuntament  de
Sóller per les obres d'ampliació del CEIP Es Puig.
Segon. Autoritzar al Batle per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a
la tramitació de l'esmentada addenda.
Tercer. Notificar el present acord a la Conselleria d'Educació i als negociats afectats.

CONDOL PER LA DEFUNCIÓ DEL SR.  BARTOMEU COLL ROTGER, PARE
DEL REGIDOR, SR. JULIÀ CARLES COLL CONESA.

A proposta de la batlia,  s'acorda, per unanimitat,  que consti en acta el condol de la
Corporació,  per la  recent  defunció,  en data  16 de desembre,  del  Sr.  Bartomeu Coll
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Rotger, pare del regidor d'aquest Ajuntament, Sr. Julià Carles Coll Conesa,  i que es
comuniqui als seus familiars.

I no havent-hi altres assumptes a tractar, la presidència declara acabada la sessió, que
s’aixeca a les 13:10 h, de tot el qual s’estén la present acta, que signa amb mi el batle i
del contingut de la qual jo, la secretària accidental, don fe i certific.

  Vist i plau
  El batle

Carlos Simarro Vicens Catalina M. Enseñat Colom 

Que es doni compliment al que s’ha acordat.
 Sóller, 20 de desembre de 2013 
  El batle                             Davant meu

                  La secretària accidental

S’ha donat compte al Ple ordinari
a la sessió de 4 de febrer de 2014.
i s'aprova, per unanimitat.
La secretària acctal.

 Catalina M. Enseñat Colom 
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