Declarada oberta la sessió es passa a tractar l’únic assumpte del dia:
1.- PROJECTE DE COMPRA I REFORMA DE LA FINCA DE CAN
VALLÈS PER A PRESENTAR A LA CONVOCATÒRIA DE 2019 DE
L’IMPOST DE TURISME SOSTENIBLE.
La compra de can Vallès és un projecte anhelat pel poble de Deià, que
encaixa en les finalitats de l’Impost de Turisme Sostenible segons preveu
l’article 19.3 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
(LIET) i el Pla Anual d’Imus de Turisme Sostenible ratificat pel Consell de
Govern de 17 de maig de 2019.
El preu de compra de l’immoble, que seria la quantia sol·licitada, és de
3.087.744,82€; la reforma seria assumida per aquest Ajuntament.
El projecte consta d’una memòria general explicativa, d¡’un estudi de
viabilitat jurídica, d’un calendari d’execució, d’una memòria de participació
i d’un estudi de viabilitat econòmica que surt positiu.
Per tot això, es proposa l’aprovació del projecte i la seva presentació a la
convocatòria de l’Impost de Turisme Sostenible 2019.
Sotmès a votació, el Ple per cinc vots a favor i dues abstencions ACORDA:
PRIMER- Aprovar el projecte de compra i reforma de la finca de can
Vallès.
SEGON- Habilitar el batle per fer els tràmits pertinents per tal de
presentar-lo a la convocatòria de l’Impost de Turisme Sostenible 2019.
El regidor del PI, el Sr. Francisco Salas explica que el motiu de l’abstenció
del seu grup és que hi ha tres assumptes que per a ells són prioritaris com
són el problema de l’aigua, la vivenda i la circulació.

Carrer Porxo 4, 07179 Deià. (Illes Balears). Tel. 971639077. Fax: 971639388. ajuntament@ajdeia.net
www.ajdeia.net - https://ajdeia.sedelectronica.es

Codi Validació: 3PRH46JADGPZ9JAP2SQJZDRPK | Verificació: http://ajdeia.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

Lluís Enric Apesteguia Ripoll (1 de 2)
Batle
Data Signatura: 01/10/2019
HASH: 257ba9a79d3161f13f1fa042a6dd689f
María Cristina Ramón Enseñat (2 de 2)
Secretaria Accidental
Data Signatura: 02/10/2019
HASH: dc8ebb08cea9a3730cdd6bef58c87ed3

A la Casa Consistorial de la Vila de Deià, a 16 d’agost de 2019, essent les
10:00 hores, es reuneix l’Ajuntament en Ple al objecte de celebrar sessió
pública extraordinària en primera convocatòria baix la presidència del Sr.
Batle, Lluís Enric Apesteguía Ripoll i l’assistència dels Srs. Regidors citats
prèviament en forma; Sra. Tamara Sauerschell Payeras, Sra. María Cristina
López Martí, Sr. Josep Salas Jiménez, Sra. Gabriele Mariane Poppelreuter,
Sr. Francisco Javier Salas Santos i Sr. Juan Puigserver Rullán, assistits per
la Secretària Accidental Sra. María Cristina Ramón Enseñat.

Finalment, el batle aixeca la sessió a les 10:15 hores estenent la present
acta del contingut de la qual como a Secretària dono fe.
La Secretària Accidental,
María Cristina Ramón Enseñat
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Vist-i-plau,
El Batle,
Lluís Enric Apesteguía Ripoll

