
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 27 D’ABRIL DE 2018

Identificació de la sessió:

• Caràcter: extraordinari  
• Data: 27 d’abril de 2018
• Inici: 9:25
• Finalització: 10:11
• 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
Gabriel Darder Matas
Joan Ruiz Mesquida
Maria del Mar Castañer Lozano
Catalina Maria Pomar Catany
Andrea Pomar Capó
Jaume Bestard Matas
Susana Sina Zamora

Absents: 
Carlos Simarro Vicens



Secretària:
Rosa Ripoll Coll 

Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. Batle President obre la sessió.

El Batle President proposa la inclusió, prèvia declaració d’urgència, com a punt de l’ordre  
del dia del següent assumpte: DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN RELACIÓ A LA 
SENTÈNCIA DE L'AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE NAVARRA PEL CAS CONEGUT 
COM «CASO MANADA», sotmesa a votació la declaració d’urgència, la Corporació per 
unanimitat,  i  d’acord  amb  l’establert  en  l’article  83  del  Reglament  d’Organització  i 
Funcionament de les entitats locals, acorda incloure l’assumpte en l’ordre del dia.

Ordre del dia

1.- Expedient 1467/2018. Concessió administrativa per a l’ús privatiu de l’espai de domini 
públic marítim-terrestre mitjançant la instal·lació i explotació de serveis de temporada a les 
platges del terme municipal de Sóller. 

2.- Expedient 1220/2018. Aprovació inicial Ordenança Municipal reguladora de mesures 
per regular la promoció, venda i consum de begudes alcohòliques.

3.-  Expedient  540/2018.  Conveni  col·laboració  per  a  la  posada  en  marxa  del  Centre 
d’igualtat i assessorament per a les dones – Espai de dones de Sóller –  entre el Consell  de  
Mallorca i l’Ajuntament de Sóller. 

4.- Declaració institucional relativa a la sentència de l’Audiència provincial de Navarra, pel 
cas conegut com a «caso manada».

Desenvolupament de la sessió 

Primer.-   Concessió  administrativa per a l’ús  privatiu de l’espai  de domini públic 
marítim-terrestre mitjançant la instal·lació i explotació de serveis de temporada a les 
platges del terme municipal de Sóller. Expedient 1467/2018.

Per Secretaria, es procedeix a la lectura de la proposta d’acord, dictaminada favorablement 
per la CIP Ajuntament Segle XXI. El Sr. Batle  President dóna la paraula al  Sr.  Jaume 
Mateu, Regidor de turisme i promoció econòmica que explica que es tracta de l’aprovació 
del  plec per a  l’adjudicació del  servei  d’explotacions de  platges.  Segons el  Sr.  Mateu, 
l’equip  de  govern  ha  apostat  per  un  nou model  de  gestió  motivat  en  la  necessitat  de 
millorar certs aspectes. Exposa que es pretén, dins del marc previst per la normativa de 
costes, implantar un sistema de gestió integral que implicarà la prestació d’un servei de 
més qualitat.  Així  els  plecs  preveuen una millora  de  les  d’infraestructures,  tant  de  les 
casetes  de  salvament  com  de  les  instal·lacions  destinades  a  facilitar  l’accessibilitat 



universal a les persones amb mobilitat reduïda o amb necessitats especials donant així, una 
continuïtat als accessos del passeig. Aquestes mesures es tradueixen en l’existència d’unes 
passeres  perquè  aquestes  persones  amb  dificultats  puguin  arribar  a  la  mar  així  com 
l’establiment  d’un punt  d’accessibilitat  universal  amb un servei  d’acompanyament  que 
faciliti a la persona amb mobilitat reduïda poder accedir i gaudir de la platja. D’altra banda, 
explica que els plecs tenen com a objectiu unificar la imatge i la forma dels elements que 
es col·loquen damunt la platja, tant per millorar la part estètica com la qualitat del servei. 
Posa com exemple, la col·locació de caixes de seguretat o la instal·lació de para-sols fixes 
que permetran millorar les tasques de neteja.
Considera un avanç important el fet que el concessionari s’hagi de fer càrrec del servei de  
neteja i que aquesta obligació redundarà en un millor servei, atès que podrà fer-ne un millor 
seguiment i control. Destaca també que s’ha inclòs com a responsabilitat del concessionari 
la prestació del servei de salvament. Reitera el concepte de model de gestió integral de la 
platja que inclou l’explotació dels elements  així com les tasques de neteja i el servei de  
salvament.  Remarca  que  s’ampliarà  les  hores  del  servei  de  salvament  seguint  les 
prescripcions de la direcció general d’emergències. 
Finalment, recorda que el plec s’ha sotmès amb anterioritat a l’aprovació pel plenari, a un 
període d’audiència i que s’han recollit i contestat les al·legacions formulades. Manifesta 
ser conscient del canvi de model que impliquen els plecs respecte al que hi hagut fins ara,  
no obstant, considera que serà una millora pel poble, motiu pel qual demana el suport de la 
Corporació.

Pren la paraula la Sra. Susana Sina, de Guanyem Sóller, dóna l’enhorabona a l’equip de 
govern per la proposta. Al seu parer, el nou plantejament suposarà una millora en general de 
la situació de les platges del municipi. Espera que si sorgeixen necessitats imprevistes o 
incidències el regidor responsable escolti les demandes.  D’altra banda, no considera un 
encert que els plecs no exigeixin mobiliari nou. No obstant, espera que hi hagi un control 
sobre aquesta  qüestió i  que les hamaques per exemple,  no estiguin en mal  estat.  Dóna 
l’enhorabona pel tema de la millora d’accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda i 
anuncia per tot l’exposat, el seu suport a la proposta.

Intervé el Sr. Jaume Bestard i avança que no donaran suport a la proposta. Critica el fet que 
es passi d’un model amb diferents concessionaris a un model amb un sol explotador i que 
no s’hagi tingut en compte la singularitat de la platja de Sóller. Segons el Sr. Bestard, el que 
interessa al seu partit són les petites empreses de Sóller.  D’altra banda, demana que passarà 
si la licitació queda deserta perquè no surti a compte que un mateix explotador presti tots 
els serveis. 

Pren la paraula el Sr. Gabriel Darder del PP, i es mostra contrari al concurs presentat per 
l’equip de govern i defensa que el sistema que hi havia fins ara era millor. Segons el Sr.  
Darder es perjudica als empresaris de Sóller que fins ara tenien al seu càrrec l’explotació de 
les platges. Afirma que «els plecs van en contra de la gent de Sóller».

Respon el Sr. Jaume Mateu a les darreres intervencions. Pel que fa a la intervenció de la 
Sra. Susana Sina, agraeix els seus comentaris i assegura que els plecs garanteixen que les 
hamaques que s’instal·laran estaran en bones condicions.



En quant a les intervencions del Sr. Darder i del Sr. Bestard, contesta que els empresaris de 
Sóller són capaços de presentar-se a la licitació malgrat s’unifiquin les parcel·les i que això 
no  suposarà  un  impediment.  D’altra  banda,  aclareix  que  la  normativa  de  contractació 
pública no permet impedir que gent de fora de Sóller es pugui presentar sinó que intenta 
fomentar la concurrència. Insisteix en que s’ha optat per un model de gestió integral que 
inclou els tres serveis:  explotació de platges,  salvament i  neteja, i  que les empreses de  
Sóller es poden presentar malgrat la unificació de lots. 

Pren la paraula el Sr. Darder diu que els empresaris petits de Sóller no podran competir amb 
empreses grosses degut a que s’han unificat les parcel·les. 

S’inicia un debat sobre si els empresaris de Sóller es veuran o no perjudicats per com s’ha 
plantejat el concurs per a l’explotació de les platges. 

El Sr. Jaume Mateu diu que els plecs estableixen amb quina freqüència  i de quina manera 
s’ha de fer la neteja així com el seguiment d’aquesta tasca i que, com a novetat, això es  
durà a terme a  tota la platja i no només al espai que ocupa la parcel·la.

Intervé el Sr. Joan Ruiz i explica que fins ara cada explotador s’encarregava de tenir la seva 
parcel·la neta i que les queixes sobre la neteja no estaven fonamentades en aquest fet. En el 
seu parer, així com s’ha plantejat el concurs obeeix a una intenció de tapar la ineficàcia en 
les tasques de neteja per part del regidor de bens i serveis. 

Finalitzat el torn de debat es passa a votació i resulta el següent: 

La  Corporació,  per  majoria,  amb  10  vots  a  favor,  6  vots  en  contra  i  cap  abstenció, 
ACORDA:

Primer.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, per a l'adjudicació 
de la concessió administrativa de l'ús privatiu de l’ocupació temporal de béns de 
domini públic marítim – terrestre mitjançant la instal·lació i explotació dels serveis 
de temporada a les platges del terme municipal de Sóller per les temporades 2018 – 
2021 (prorrogable a 2022 – 2023).

Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques 
que regiran la concessió

Tercer.- Publicar l'anunci de licitació en el BOIB i en el perfil del contractant amb el 
contingut  contemplat  a  l’annex  III  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de 
Contractes del Sector Públic.

Quart.-  Facultar  a  la  Junta de Govern Local per continuar amb la tramitació de 
l'expedient d'adjudicació de la concessió.



Quan son les 9:58. s’incorpora a la sessió el Sr. Carlos Simarro, regidor del grup municipal 
PP.

Segon.- Aprovació inicial Ordenança Municipal reguladora de mesures per regular la 
promoció, venda i consum de begudes alcohòliques. Expedient 1220/2018. 

El Batle President dóna la paraula a la Sra. Maria Cruz Enseñat qui explica que la proposta 
versa  sobre  l’aprovació  inicial  de  l’Ordenança  reguladora  del  consum  de  begudes 
alcohòliques.  Segons la  Regidora d’educació  es una ordenança molt  treballada  a  nivell 
polític a través del pla municipal de drogues i és un recull de la normativa tant estatal com 
autonòmica.  L’Ordenança  tracta  de  protegir  els  menors  si  bé  matisa  que  té  com  a 
destinataris no només als menors.

Intervé  la  Sra.  Susana  Sina  i  es  mostra  orgullosa  d’haver  participat  en  la  redacció  de 
l’Ordenança. Segons la Regidora de Guanyem Sóller es va prendre com a punt de partida 
per fer feina, un esborrany marc redactat pel Consell de Mallorca i que s’han  implicat en la 
seva redacció a diferents àmbits com la policia o els serveis socials amb l’objecte d’adaptar  
la normativa al poble de Sóller. D’altra banda, exposa que si bé s’ha tingut en compte que 
la prevenció ha de començar des de moments molt inicials en l’àmbit escolar i familiar, 
també s’ha tengut en compte que hi ha un marge de població amb diferents grups d’edat  
que calia incloure’ls dins la regulació. Considera que es una bona ordenança i demana el 
suport dels altres membres de la Corporació.

Intervé el Sr. Bestard i anuncia que donaran el seu suport a la proposta perquè la consideren 
molt  necessària.  D’altra  banda  demana que  passarà  si  s’aprova una normativa  a  nivell 
estatal  sobre  consum  d’alcohol  a  menors  i  entra  en  contradicció  amb  la  normativa 
municipal. 

La Sra. Catalina Esteva aclareix que si així fóra, preval la llei estatal no obstant, manifesta 
que s’adaptaria el text de l’Ordenança per evitar aquesta contradicció.

Intervé el  Sr.  Carlos Simarro i  dóna l’enhorabona tant  a  la  Sra.  Susana Sina com a la  
regidora d’educació. 

Sense més intervencions i efectuada la votació, la Corporació per unanimitat, ACORDA: 

Primer.-  Aprovar  inicialment  l'Ordenança de  mesures  per  regular  la  promoció, 
venda i consum de begudes alcohòliques de l’Ajuntament de Sóller.

Segon.-  Sotmetre-ho  a  informació  pública  i  audiència  dels  interessats,  amb 
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per un termini de trenta dies 
perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments, que la Corporació resoldrà.
Si  no  es  presenten  reclamacions  o  suggeriments  en  el  termini  esmentat,  es 
considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés del Ple.
Una vegada aprovat definitivament, es procedirà a la seva publicació en el BOIB, 
sense que entri en vigor fins que s’hagi dut a terme l’esmentada publicació.



Tercer.- Remetre el text complet de l'Ordenança a l' Institut Balear de la Dona, als  
efectes d'elaborar l'informe preceptiu sobre l'impacte de gènere (article 7 g de la 
Llei 12/2006, de 20 de setembre).

Tercer.-  Conveni  col·laboració  per  a  la  posada  en  marxa  del  Centre  d’igualtat  i 
assessorament  per a  les  dones – Espai  de dones  de  Sóller –  entre  el  Consell   de 
Mallorca i l’Ajuntament de Sóller. Expedient 540/2018.

Llegida la proposta per part de Secretaria, el Batle – President dóna la paraula a la Sra. 
Catalina Esteva. La Regidora explica que l’aprovació d’aquest Conveni materialitza l’acord 
del Ple de l’Ajuntament de data 17 de juny de 2017, mitjançant el qual la Corporació es va 
adherir al Pla d’igualtat del Consell de Mallorca. Segons la Regidora de Mes, el Conveni té  
per objecte implantar a Sóller polítiques d’igualtat i permetrà comptar amb un espai dirigit  
a  la  política  d’igualtat  de  gènere  que  s’ubicarà  a  les  dependències  de  l’antic  Hospici. 
Afegeix  que  el  Consell  de  Mallorca  aportarà  mitjans  personals,  en  concret  un  agent 
d’igualtat que oferirà informació i orientació en matèria d’igualtat de gènere. 

Obert el torn de debat, intervé la Sra. Susana Sina de Guanyem Sóller qui considera positiu  
donar suport a la igualtat d’oportunitats per motiu de gènere i, destaca la tasca que podrà 
dur a terme l’agent d’igualtat arran de la signatura d’aquest Conveni.

Pren la paraula el Sr. Simarro i diu sumar-se a la iniciativa, si bé considera que al nostre 
municipi en general  no hi ha desigualtat entre homes i dones.

Passats a votació, la Corporació, per unanimitat, ACORDA:

Primer.-   Aprovar  la  signatura  del  Conveni  de  col·laboració  interinstitucional  per  a  la 
posada en marxa d’un Centre d’Igualtat i Assessorament  per a les Dones –Espai de dones 
Sóller-  a  la  part  forana  de  l’illa  de  Mallorca,  entre  el  Consell  Insular  de  Mallorca  i 
l’Ajuntament de Sóller.

Segon.-  Facultar al Batle - President per a la seva signatura.

Tercer.-  Notificar el present acord al Consell de Mallorca i als negociats afectats.

Quart.-  Inscriure’l, una vegada signat, al Llibre de Convenis de l’Ajuntament de Sóller. 

Quart.- Declaració institucional relativa a la sentència de l’Audiència provincial de 
Navarra, pel cas conegut com a «caso manada».

Per Secretaria, es procedeix a la lectura de la proposta d’acord, inclosa en l’ordre del dia 
prèvia declaració d’urgència. 

Explica la mateixa el Sr. Batle President destaca el clam popular de la ciutadania en contra  
de la sentència del conegut com a «caso manada» i que quedi clar quina es la postura de 
l’Ajuntament. 



S’aprova la declaració institucional amb el següent contingut:

Davant  la  sentència  de  l'Audiència  Provincial  de  Navarra  pel  cas  de  «la  Manada»,  es 
condemna per abús sexual, sense apreciar violència ni intimidació, i per tant absència de 
violació grupal, l'Ajuntament de Sóller aprova el següent:

Primer.-  L'Ajuntament de Sóller trasllada el seu suport i solidaritat a la víctima.

Segon.-  L'Ajuntament de Sóller mostra el seu desacord amb la sentència, i particularment 
amb la qualificació dels fets com a delicte continuat d'abús sexual i manifesta el seu desig 
de que el Ministeri Fiscal consideri el recurs contra dita sentència.

Tercer.-  L'Ajuntament  de  Sóller  mostra  comprensió  amb  la  decepció  ciutadana  com a 
conseqüència de la sentència i i s'uneix al clam popular enfront d'aquesta sentència que no 
compartim.

Quart.-  L'Ajuntament de Sóller reivindica el dret de qualsevol dona a la seva llibertat i es 
declara que al municipi de Sóller no es tolera cap tipus d'agressió sexista contra cap dona.

Cinquè.-  L'Ajuntament de Sóller reafirma el compromís de continuar treballant amb la 
societat, els grups feministes i la ciutadania en general a favor de la igualtat i en defensa 
dels  drets  de  les dones i  per  eradicar  les desigualtats  i  els  diferents tipus de  violència 
soferts per les dones.

I sense més assumptes a tractar, el Sr. Batle 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, 27 d’abril de 2018 

El batle                                    Davant meu 
                                                 la secretària 
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