SECRETARIA GENERAL

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE D’11 D’ABRIL DE 2017
Identificació de la sessió:
•
•
•
•
•
•

Caràcter: ordinari
Data: 11 d’abril de 2017
Inici: 20:08
Finalització: 21:33
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament de Sóller
Convocatòria: primera i única

Assistents
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
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
Susana Sina Zamora

Codi Validació: 59WYKPY47SDAMEWPE2SPWPLYL | Verificació: http://soller.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 10

Rosa Isabel Ripoll Coll (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 24/05/2017
HASH: ca9f901a46a0904c1fe83d9d5c593363
Jaume Servera Servera (2 de 2)
Batle
Data Signatura: 24/05/2017
HASH: 4bea06deec630376de26adab0cead2c4

AJUNTAMENT
DE
SÓLLER
(ILLES BALEARS)

Absents
Cap
Secretària:
Rosa Ripoll Coll
Ordre del dia
A) PART RESOLUTIVA:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.- Concessió administrativa per l’ús privatiu de l’espai de domini públic de diverses
parades de venda del mercat municipal de Sóller. Expedient. 1665/2017.
3.- Moció presentada pel Grup Municipal Popular relativa al manteniment de la parcel·la
mínima en sol rústic.
4.- Moció presentada pel Grup Municipal el Pi - Proposta per les Illes per al manteniment
de la parcel·la mínima de 14.000 m2 de sòl rústic.
5.- Moció presentada pel Grup Municipal el Pi - Proposta per les Illes per a l’atorgament
de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc a l’Ajuntament de Sóller.
6.- Declaració institucional. Declaració de Sevilla: el compromís de les ciutats per a
l’Economia Circular.
7.- Declaració institucional de suport a la Resolució de la Junta de Govern de la FEMP de
6 d’abril de 2017 en defensa de la reinversió del superàvit per part de les Entitats Locals.
B) PART DE CONTROL:

Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. Batle President obre la sessió.
Desenvolupament de la sessió
Primer.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Es posa a la consideració dels reunits l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, de dia 14
de març de 2017.
Efectuada la votació, s’aprova per unanimitat amb 17 vots a favor.
Segon.- Concessió administrativa per l’ús privatiu de l’espai de domini públic de
diverses parades de venda del mercat municipal de Sóller. Expedient. 1665/2017.
El Batle President dóna la paraula al Sr. Andreu Lluís Castanyer Xumet, regidor de Regidor
de Infraestructures i serveis públics, qui procedeix a donar compte de la proposta,
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8.- Comunicacions oficials.
9.- Precs i Preguntes.

prèviament dictaminada en sentit favorable per la Comissió Informativa Ajuntament del
Segle XXI. El Regidor exposa que la concessió consisteix en treure 6 trasts del mercat que
resten buits ubicats a la nau principal del mercat.
Obert el torn de debat, intervé la Regidora Sra. Susana Sina, i explica que, a la reunió de la
Comissió Mixta Ajuntament de Sóller - Agrupació de Comerciants del Mercat Municipal,
els propis comerciants es mostraren a favor de la concessió com a mesura dinamitzadora
del Mercat.
Pren la paraula el Regidor Sr. Jaume Bestard, opina que és una bona iniciativa si bé es
manifesta contrari a la reorganització dels dissabtes i argumenta que els trasts buits
s’haurien pogut utilitzar en tant no s’haguessin ocupat.
Efectuada la votació, resulta el següent:
La Corporació, per unanimitat, amb 17 vots a favor, 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 diverses parades de venda del mercat municipal,
qualificat com a bé de domini públic.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives que regirà el procediment.
Tercer.- Publicar l'anunci de licitació en el BOIB, en el perfil del contractant i en el taulell
d'anuncis de l'Ajuntament perquè durant el termini de vint dies es puguin presentar les
ofertes que s'estimin pertinents.
Quart.- Facultar a la Junta de Govern Local per continuar amb la tramitació de l'expedient
d'adjudicació de la concessió.

La secretària procedeix a la lectura de la moció.
Intervé el Regidor Sr. Gabriel Darder i explica el contingut de la moció.
El Batle President dóna la paraula al Sr. Jaume Mateu que no considera la moció
formalment adient atès que la determinació de la parcel·la mínima en sòl rústic comú és una
competència d’ordenació del territori que correspon al Consell de Mallorca, motiu pel qual
l’equip de govern votarà en contra. Argumenta el Regidor que, de la mateixa manera que
com a Ajuntament no ens agrada que altres administracions ens diguin el que hem de fer,
hem de respectar els estudis que pugui fer una altra administració, en aquest cas, el Consell
de Mallorca, per determinar la parcel·la mínima en sòl rústic. Més a més, quan aquest fet no
afecta a Sóller donat què tot el sòl rústic existent és protegit.
Respon el Sr. Carlos Simarro i assenyala: «ara diu que és una tema del Consell de Mallorca,
està bé que ho sapiguem», sol·licita que consti en acta el plantejament del Sr. Jaume Mateu
sobre el fet de no interferir en les competències d’altres administracions, i recorda altres
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3.- Moció presentada pel Grup Municipal Popular relativa al manteniment de la
parcel·la mínima en sol rústic.

mocions que ha presentat l’equip de govern per debatre en el plenari de l’Ajuntament que,
sense afectar al municipi de Sóller, tractaven sobre temes de competència d’altres
administracions.
Pren la paraula el Sr. Gabriel Darder, i defensa que és una injustícia per a les famílies el fet
de augmentar de 14.000 metres quadrats a 30.000 metres quadrats la parcel·la mínima de
construcció en sòl rústic.
Efectuada la votació, queda rebutjada la moció per 7 vots a favor, 10 vots en contra i una
abstenció.
4.- Moció presentada pel Grup Municipal el Pi - Proposta per les Illes per al
manteniment de la parcel·la mínima de 14.000 m2 de sòl rústic.
La secretària procedeix a la lectura de la moció.
Intervé el Sr. Jaume Bestard i explica el contingut de la moció.
S’inicia un debat entre el Regidor Sr. Jaume Mateu i el Regidor Sr. Simarro.
Finalitza el debat amb la intervenció del portaveu del PP, el Sr. Carlos Simarro, qui conclou
que el canvi de normativa que es pretén duu a terme amb la modificació de la Norma 20.3
del Pla Territorial de Mallorca crea inseguretat jurídica als ciutadans i és una decisió
arbitrària.
Efectuada la votació, queda rebutjada la moció per 7 vots a favor, 10 vots en contra i una
abstenció.

El Batle President dóna la paraula al Sr. Josep Jaume Bestard, qui defensa la moció i
demana a l’equip de govern si està disposat a duu a terme el reconeixement del mèrit que
recull la moció i exigeix una decisió al respecte.
Obert el torn de debat, intervé la Sra. Susana Sina, es mostra partidària de reconèixer
aquesta distinció però entén que la primera passa és la seva regulació per part del
Consistori. D’altra banda, manifesta que Guanyem Sóller defensa que aquest distintiu no
només s’atorgui pel fet de tenir més de trenta anys de serveis, sinó també per la realització
de fets excepcionals i, que s’ampliï a la resta de funcionaris i als ciutadans del Sóller.
Pren la paraula el Batle President, i posa de relleu que la Creu amb Distintiu Blanc no està
prevista en la normativa de l’Ajuntament i per tant, per tal de poder concedir-la, en primer
lloc cal crear aquesta distinció com a pròpia. Assenyala que en un termini de tres mesos es
podria tenir enllestida l’ordenança reguladora d’aquesta distinció, així com la possibilitat
d’atorgar-la a altres cossos a més del policial.
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5.- Moció presentada pel Grup Municipal el Pi - Proposta per les Illes per a
l’atorgament de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc a l’Ajuntament de
Sóller.

Respon el Sr. Jaume Bestard defensant la claredat i correcció de la moció presentada i
demana que es passi a votació.
Efectuada la votació, resulta el següent:
La Corporació, per majoria absoluta, amb 15 vots a favor, 1 vot en contra i 1 abstenció,
ACORDA aprovar la moció següent:
«Demanam l’atorgament de la Creu amb Distintiu Blanc per a tots els Policies Jubilats, els
Actius, en Serveis especials, amb més de 30 anys de servei actiu, prestin o no actualment el
seu servei a l’Ajuntament de Sóller en consideració a la seva tasca al nostre municipi i que
orgullosament són policies de l’Ajuntament de Sóller en situació de Serveis especials en
prestació a altres Ajuntaments.
Així mateix, es pot entregar aquesta condecoració a altres membres de qualsevol de les
forces i cossos de seguretat, o d’institucions i organismes que hagin destacat notòriament en
l’aportació per millorar la seguretat ciutadana.
Per la qual cosa també sol·licitam l’entrega de la mateixa a la Creu Roja de Sóller i a
l’Agrupació de Protecció Civil de Sóller, per la seva tasca desinteressada i sense ànim de
lucre i a la Guàrdia Civil de Sóller com a cos de seguretat de l’ Estat per la tasca realitzada i
a realitzar a la nostra Vall.
Com recull l’article 117 del Decret 128/2015, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament
marc de coordinació de els policies locals de els Illes Balears.»
6.- Declaració institucional. Declaració de Sevilla: el compromís de les ciutats per a
l’Economia Circular.

El Sr. Jaume Mateu explica que la declaració dóna suport a un Acord de la Federació
espanyola de Municipis i Províncies que pretén fomentar la sostenibilitat i l’aprofitament
dels recursos existents. Destaca que aquesta iniciativa també ha sigut impulsada a nivell
europeu.
Es reprodueix a continuació:
«La Comisión Europea y el Parlamento Europeo han aprobado un paquete de iniciativas
para construir una Economía Circular en Europa. Con este objetivo se pretende desarrollar
un nuevo paradigma de modelo económico que cierre el circulo del diseño, la producción,
el consumo y la gestión de residuos, creando así una Europa ecológica, circular y
competitiva.
Aunque los problemas ambientales como la lucha contra el cambio climático, su efecto
sobre la biodiversidad y la creciente escasez de recursos exigen soluciones globales que
están principalmente bajo la responsabilidad de los gobiernos nacionales, también deben
ser una importante preocupación para las ciudades y pueblos europeos. El desarrollo
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Es posa a la consideració dels reunits el contingut d’una declaració institucional inclosa en
el punt sisè de l’ordre del dia.

urbano sostenible desde un enfoque integrado y sus interrelaciones con el mundo rural, son
un elemento fundamental para el desarrollo de la innovación y la implementación de
soluciones para una transición correcta hacia una economía baja en carbono y una
preservación de nuestros recursos naturales. Según Naciones Unidas el 70% de la
población del planeta vivirá en ciudades en 2050.
En septiembre de 2015 la ciudad de París hizo un llamamiento a las “ciudades europeas en
favor de una Economía circular” que han firmado ciudades como Ámsterdam, Bruselas,
Copenhague, Lisboa, Londres, Milán y Roma. Por eso las ciudades reunidas en esta
Jornada sobre la economía Circular: el compromiso de las Ciudades, nos comprometemos
con nuestra firma a:
Promover un modelo de desarrollo urbano sostenible, inclusivo y resiliente, aumentando la
demanda de actividades socioeconómicas generadoras de bienes y servicios
medioambientales, lo que se traducirá en empleo verse y empleo social de mayor calidad y
valor añadido.
Impulsar y apoyar el llamamiento “Ciudades por una Economía Circular” que realizó la
ciudad de París en 2015.
Resaltar el importante papel que tienen los Gobiernos Locales en las acciones de fomento y
desarrollo de una economía circular por ser la administración más próxima y la que mejor
puede prevenir los impactos ambientales, en colaboración con sus vecinos y vecinas.
Incrementar nuestros esfuerzos por reducir los impactos ambientales climáticos y sobre la
salud de las personas de sus actuales modelos de desarrollo.

Solicitar el apoyo político de la Unión Europea y de sus Estados miembros para el
desarrollo de políticas locales en favor de una economía circular, favoreciendo el desarrollo
de estrategias nacionales e instrumentos de cooperación.
Desarrollar estrategias en favor de una economía circular que favorezcan el vertido cero, el
reciclaje (especialmente de los biorresiduos), la reducción de los desperdicios alimentarios,
el fomento del ecodiseño, de la prevención de residuos, de la reutilización y el reciclaje y
el fomento de la compra pública de productos verdes.
Fomentar los esquemas de gobernanza multinivel del territorio mejorar la concienciación,
sensibilización y participación de nuestras vecinas y vecinos en las acciones locales de
impulso de una economía circular, transformando a los consumidores en usuarios
responsables y reemplazando el sentido de la propiedad del producto por el sentido del
servicio prestado.
Potenciar los partenariados público – privados para favorecer alianzas entre los distintos
actores involucrados del sector público, organizaciones de la sociedad civil y el sector
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Subrayar las consecuencias positivas que un cambio de modelo hacia una economía
circular supondría en términos de emisiones de gases de efecto invernadero.

privado.»
Per tot això, l’Ajuntament de Sóller, per unanimitat, amb 17 vots a favor, ACORDA:
Primer.- Subscriure la «Declaración de Sevilla: el compromiso de las ciudades por la
Economía Circular» i assumir els pronunciaments i compromisos que la mateixa suposa.
Segon.- Traslladar la certificació del present acord a la Secretaria General de la FEMP.
7.- Declaració institucional de suport a la Resolució de la Junta de Govern de la
FEMP de 6 d’abril de 2017 en defensa de la reinversió del superàvit per part de les
Entitats Locals.
La secretària procedeix a la lectura del punt setè de l’ordre del dia. El Sr. Batle President
dóna la paraula al Sr. Josep Lluís Colom Martínez, 1r tinent de batle, qui explica que la
declaració institucional consisteix en donar suport a una Resolució de la Junta de Govern
de la FEMP per tal d’eliminar les dificultats en que es troben les entitats locals per poder
fer ús del superàvit. El regidor destaca el paper de l’administració local envers d’altres
administracions com l’autonòmica i l’estatal, en el compliment de les polítiques de
contenció econòmica de la despesa.
S’aprova per unanimitat, amb 17 vots a favor, la declaració que es reprodueix a
continuació:

2012
2013
2014
2015
2016

0,32% PIB
0,55 % PIB
0,53 % PIB
0,47% PIB
0,64 € PIB

2.287 mill.€
5.474 mill.€
5.938 mill.€
5.094 mill.€
7.083 mill.€

Pero las restricciones impuestas a su reinversión han impedido que los ciudadanos de los
municipios españoles vean mejorada su calidad de vida
Por todo ello, la Junta de Gobierno de la FEMP, en su reunión extraordinaria celebrada el 6
de abril de 2017, a iniciativa de su Presidente, Abel Caballero, aprueba esta Resolución:
1.- Instar al Gobierno de España y a los Grupos Parlamentarios a que por vía de urgencia,
adopten iniciativas legislativas que permitan a las Entidades Locales Españolas reinvertir
su superávit sin tener que generar nuevos ingresos por su misma cuantía en cualquier
iniciativa que consideren oportuna para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos con el
único límite de poner en riesgo su estabilidad presupuestaria.
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«Las Entidades Locales españolas son la única administración pública que cumple con los
objetivos de estabilidad. Su contribución a la reducción del déficit público del Reino de
España ante la Unión Europea ha sido determinante.
Desde el año 2012 el conjunto de las corporaciones locales viene generando superávit:

2.- Teniendo en cuenta la entrada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado para
2017, la Disposición adicional nonagésima segunda, deberá establecer que el plazo
temporal para poder realizar la reinversión del superávit de 2016, en los términos señalados
en los ejercicios 2017 y 2018, tanto en relación con los compromisos de gastos como con
las ejecuciones. Por tanto, quedaría sin aplicación legal el contenido del párrafo segundo
del apartado 5 de la Disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real decreto legislativo 2/2004, de 5
de marzo, en cuanto a la condición de que el gasto ejecutado en el año 2018, tenga que
estar comprometido en el año 2017, pudiendo comprometerse y ejecutarse el gasto en el
año 2017 y 2018.»
Per tot això, l’Ajuntament de Sóller, per unanimitat, amb 17 vots a favor, ACORDA:
Primer.- Donar suport a la Resolució de la Junta de Govern de la FEMP de 6 d’abril de
2017 en defensa del la reinversió del superàvit per part de les Entitats Locals.
Segon.- Traslladar la certificació del present acord a la FEMP.
B) PART DE CONTROL:
8.- Comunicacions oficials.
Es dóna compte de:

9.- Precs i Preguntes.
S’inicia l’apartat de precs i preguntes amb la intervenció del Sr. Jaume Bestard. El Regidor
del PI demana pel tema de la poda d’arbres i la problemàtica de l’arbrat. Respon a la
pregunta el Sr. Josep Lluís Puig Nigorra, qui explica que s’ha acabat el pressupost que
tenien previst per aquesta actuació i que la poda dels arbres a determinats carrers que resta
pendent ho assumirà la brigada de l’Ajuntament.
El Sr. Jaume Bestard posa de manifest que hi ha moltes queixes de veïnats d’herbes a les
voravies degut a les darreres pluges i demana si l’Ajuntament té previst duu a terme cap
actuació. Torna a respondre el Sr. Josep Lluís Puig i contesta que en la mesura que sigui
possible s’intentarà donar resposta a dites demandes.
El Sr. Jaume Bestard demana al Sr. Jaume Mateu sobre la cessió d’un llaüt per part d’un
grup de pescadors amb la idea de posar-lo una rodona del poble. El Sr. Jaume Mateu
contesta que va tenir coneixement de la iniciativa a través d’uns pescadors si bé no es
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- Les Resolucions de batlia des de la darrera sessió ordinària, celebrada el dia 14 de març
de 2017, és a dir, dels decrets núm. 242/2017 al 294/2017.
- Els acords de la Junta de Govern dels dies: 21, i 28 de març, i 4 i 11 d’abril.

partidari de ubicar-lo en una rodona sinó més bé de la seva conservació i restauració per al
seu ús.
El Sr. Jaume Bestard demana pels locals del Port que estan fent feina sense els permisos
corresponents. El Sr. Jaume Mateu respon que pel que fa a les llicències d’activitats no hi
ha de moment un pla d’inspecció sistemàtic, sinó inspeccions puntuals a partir del
coneixement que té l’Ajuntament de possibles irregularitats.
El Sr. Jaume Bestard demana per l’oficina turística del Port de Sóller. Contesta el Sr. Jaume
Mateu explicant que l’ habilitació del furgo s’ha retrassat per qüestions administratives i
s’està fent feina per poder prestar aquest servei a una altra ubicació temporal.
El Sr. Carlos Simarro demana pel tema del furgó i de l’oficina turística. Respon el Sr.
Jaume Mateu qui explica que a nivell de projecte està tancat però resta pendent contractar
la part de la rehabilitació del furgó i la posterior obra civil. Es compromet a informar sobre
els avanços sobre aquest punt i reitera la idea de cercar una nova ubicació prestar el servei.
I sense més assumptes a tractar, el Sr. batle aixeca la sessió de la qual com a secretària
estenc aquesta acta
Vist i plau

El Batle-president
Jaume Servera Servera

Que es doni compliment al que s’ha acordat.
Sóller, 11 d’abril de 2017
El batle

Davant meu
la secretària

S’ha donat compte al Ple, a la sessió
ordinària de dia 9 de maig de 2017,
i s’aprova per unanimitat
La secretària.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Rosa Ripoll Coll
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