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CONSTRUCCIÓ DE PISCINES, ALJUBS
I MANTENIMENT DE PISCINES

TOMEU GALMÉS, 
FRANCISCA MARTÍNEZ G.P. Cert (FelP), 

ÀNGELA FERRÀ, ANNA LISA ENDNER, 
MELANIE RUZ I LAURA RUZ

Carrer de Cetre, 44 - Tels. 971 63 16 03 / 679 70 40 78
De dilluns a dissabte, de 10 a 13 i de 17 a 20 h.

CLINICA VETERINÀRIA

AMICS
SÓLLER

Pàrking propi

VEN A CENAR 
A LA BASE
Música en directo de
jueves a sábado

Alquilam places
de garatge

Bona situació

Tel. 971 63 05 80

J.M.

Agents de la Guàrdia Civil de
Trànsit varen sancionar el passat
cap de setmana nombrosos
remolcs aparcats a les voreres de
la carretera del desviament, atenent
així una petició cursada des de
l’Ajuntament per donar resposta
a les queixes de vianants. A més
dels remolcs, també varen ser

multats els cotxes que estaven
aparcats. 

El tram on va actuar Trànsit
era el comprès entre les rotondes
de Sa Frontera i el Monument, la
zona on més proliferen els remolcs
d’embarcacions. L’Ajuntament
estudia emprendre altres mesures
complementàries, segons va infor-
mar el regidor de Governació,
Carlos Darder (PP).

Trànsit sanciona nombrosos
remolcs aparcats al desviament
També els vehicles que hi havia a les voreres

J.M.E / Un remolc estacionat a la vorera de la carretera del desviament.

Bufete Buades,
assessor municipal
La junta local de govern ha
adjudicat el servei d’assessoria
jurídica al Bufete Buades, per
haver presentat l’oferta més
avantatjosa de les que varen
concórrer al concurs públic.
Després d’un procés de valo-
ració de les diferents propos-
tes, els serveis jurídics muni-
cipals han conclòs que la del
bufet palmesà és la més
convenient per assessorar
l’Ajuntament. / E.COLLADO

Arriben els
paraigües a Lluna 
A partir de la propera setmana
el carrer de Sa Lluna tendrà
un sòtil decoratiu, en tant que
arrancaran els treballs d’ins-
tal.lació de més de 200 parai-
gües de diferents colors,
segons ha informat el regidor
de Turisme, Sebastià Aguiló.
El treball estarà assessorat
per l’artista Víctor Balaguer,
que l’any passat ja va dirigir
la instal.lació de para-sols a
l’alameda de la Plaça. / E.C.

Els cotxes entraran
per Jaume Torrens 
El carrer de Jaume Torrens
tendrà una entrada per a vehi-
cles d’un bloc de pisos. L’Ajun-
tament ha desestimat la peti-
ció de l’Associació de Veïnats
del Port de Sóller que recla-
mava un canvi en el projecte
d’un edifici que es construirà
a la zona per evitar que l’accés
vehicular al garatge es fes per
un carrer que és peatonal des
de fa trenta anys. / J.M.

G.M.

Un conflicte entre el cantiner
de la societat Círculo Sollerense i
la directiva d’aquesta entitat cente-
nària s’ha convertit en una guerra
oberta que podria acabar al jutjat.
Les discrepàncies entre les dues
parts, que ja ha tengut anteriors
episodis de confrontació, es troba
en aquest moment molt tensionada
pels esdeveniments ocorreguts al
llarg de les dues darrers setmanes.

El concessionari del servei de
bar, Antoni Oliver, va denunciar a
“Sa Veu” fa alguns dies que la
societat li havia tallat el corrent elèc-
tric a diverses zones dels espais que
utilitza. Oliver es sentia especialment
perjudicat per haver quedat la terrassa
sense electricitat, davant la possibilitat
de perdre els serveis nocturns de bar
i restaurant en un moment de recu-
peració del turisme.

“Tenc la sort que també gestión
el local del veïnat i he pogut treure
un cable per il·luminar les taules”,
explicava dilluns Oliver, que també
relatava com “he trobat un pany de
maleta al quadre de comandaments
elèctrics”, per la qual cosa no podia
fer ús de determinats interruptors
elèctrics del Círculo Sollerense.

Reconeixia, així mateix, que la
zona del bar i de la cuina sí que
tenia llum elèctric, i que tots els
aparells que hi té endollats sí que
comptaven amb energia elèctrica.

El president Aguiló

Per la seva part, el president de
l’entitat, Jaume Antoni Aguiló, inte-
rrogat per aquest setmanari, expli-

cava que la setmana anterior el
cantiner havia col·locat unes gelo-
sies a les vidrieres de la façana de
la planta baixa. “Ens va dir que ho
feia perquè els seus clients no vessin
els nostres socis dormint a dins”,
comentava Aguiló. Assegura que
“les gelosies estan clavades a les
vidrieres, que són de la societat” i
que “també ha retallat una part de
l’envelat de la façana, allà on hi
posava Círculo Sollerense”.

Aguiló explica que “com que
ell vol fosca a l’interior de la planta
baixa, vàrem tancar un dels dos
comptadors elèctrics que tenim a
l’edifici”. Segons el president, n’hi
ha un que el paga el cantiner i
l’altre que el paga la societat. “Si
ell vol fosca, la societat no té per
què pagar-li l’electricitat”, explica.

Per a Aguiló “tot això té un
final, que és la rescissió del contrac-
te” i assegura que fa anys que hi ha
mala relació entre les dues parts i
que “no és un inquilí per tenir-li
consideracions”.

Segons Aguiló, el conflicte més
recent deriva d’una petició d’Oliver
per obtenir una rebaixa del 50% del
lloguer del local a causa de la pandè-
mia. El president del Círculo explica
que “el preu el va fixar l’assemblea
general l’any 2007 i només el pot
modificar l’assemblea”, però asse-
gura que a la darrera junta general
“no es va rebre cap petició formal”.

Guerra oberta entre
concessionari i societat
en el Círculo Sollerense
El president ordena tancar el llum a bar i terrassa

SE OFRECE CHICA

para cuidar niños, limpieza 
de casas o guardar 
personas mayores

Tel. 631.024.485

El cantiner havia posat
unes gelosies de fusta
a la vidriera principal


