
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLE DE 9 DE MAIG DE 2017

Identificació de la sessió:

• Caràcter: ordinari 
• Data: 9 de maig de 2017
• Inici: 20:15
• Finalització: 21:05
• 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

AJUNTAMENT
DE

SÓLLER
(ILLES BALEARS)

  SECRETARIA GENERAL



Absents
Cap

Secretària:
Rosa Ripoll Coll 

Ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA:

1.- Aprovació dels esborranys d’acta de les sessions anteriors.            
2.- Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora del Mercat d’Artesania de Sóller.
3.- Agermanament de la Ciutat de Sóller amb el Municipi de Port Vendres (França) amb 
l’objectiu de desenvolupar i enfortir els nostres lligams socioculturals comuns.
4.- Moció presentada pel Grup Municipal el Pi - Proposta per les Illes per la lluita contra  
l’ocupació il·legal d’habitatges.
5.- Declaració institucional de recolzament al manifest «per a la reforma del sistema de 
finançament».

B) PART DE CONTROL: 

6.- Comunicacions oficials.
7.- Precs i Preguntes.

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

Desenvolupament de la sessió 

Primer.-  Aprovació dels esborranys d’acta de les sessions anteriors.

Es posa a la consideració dels reunits els esborranys d’actes de les sessions anteriors:

-  Ple ordinari de dia 11 d’abril de 2017.
-  Ple extraordinari de 25 d’abril de 2017.

Efectuada la votació, s’aproven per unanimitat, amb 17 vots a favor.

Segon.- Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora del Mercat d’Artesania de Sóller. 

El Batle President dóna la paraula a la Sra. Catalina Esteva, qui procedeix a donar compte  
de la proposta,  prèviament dictaminada en sentit  favorable per la Comissió Informativa 
Ajuntament del Segle XXI. La Regidora exposa que l’Ordenança té com principal finalitat  
millorar la qualitat i la diversitat dels productes ofertats, obrint el mercat a qualsevol artesà 
que compleixi els requisits establerts en la Llei d’artesania. 



Obert el torn de debat, intervé la Regidora Sra. Susana Sina, opina que la regulació del  
mercat d’artesania afavoreix la bona convivència del mercat i manifesta el seu suport a la 
proposta.  

Efectuada la votació, resulta el següent:

La  Corporació,  per  majoria,  amb  11  vots  a  favor,  6  vots  en  contra  i  cap  abstenció, 
ACORDA: 

Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora del Mercat d’Artesania de Sóller.

Segon.- Sotmetre-la a informació pública i audiència a les persones interessades, mitjançant 
la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per un termini de trenta dies perquè 
es puguin presentar reclamacions o suggeriments, que la Corporació resoldrà.

Tercer.- En el supòsit de que no es presentin reclamacions ni suggeriments, dita Ordenança 
esdevindrà aprovada definitivament pel simple transcurs del termini d’exposició pública.

Quart.-  Una vegada aprovada definitivament, es procedirà a la publicació íntegra del text 
de l'Ordenança en el BOIB, requisit necessari per a la seva entrada en vigor.

Cinquè.- 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.-   Agermanament  de  la  Ciutat  de  Sóller amb el  Municipi  de  Port  Vendres 
(França) amb l’objectiu de desenvolupar i enfortir els nostres lligams socioculturals 
comuns.

La secretària procedeix a la lectura de la proposta.

El Batle President explica la proposta d’acord i destaca les arrels i la cultura francòfona del  
Municipi així com els aspectes positius que suposarà per Sóller l’agermanament amb el 
poble de Port Vendres. Finalitza l’exposició convidant a tots els sollerics a participar en 
l’acte d’agermanament. 

No hi ha més intervencions.

Efectuada la votació, resulta el següent:

La Corporació, per unanimitat, amb 17 vots a favor, ACORDA: 
Primer.- Acordar l’agermanament de la Ciutat de Sóller amb el municipi de Port Vendres 
(França)  amb  l’objectiu  de  desenvolupar  i  enfortir  els  nostres  lligams  socioculturals 
comuns.
Segon.- Afavorir la tasca de les Comissions d’agermanament d’ambdós municipis així com 
les trobades d’entitats socioculturals comunes per tractar i conèixer realitats semblants que 
puguin beneficiar-nos mutuament.
Tercer.-  Formalitzar  l’agermanament  en  un  acte  públic  de  signatura  d’un  acord 
d’agermanament per duplicat i redactat en els dos idiomes i amb el lliurament d’un present 
com a reconeixement del vincle entre les dues ciutats. 



Quart.- Moció presentada pel Grup Municipal el Pi - Proposta per les Illes per la lluita 
contra  l’ocupació il·legal d’habitatges.

La secretària procedeix a la lectura de la moció.

Intervé  el  Sr.  Jaume Bestard  i  explica  el  contingut  de  la  moció:  instar  un canvi  de  la 
normativa actual per tal de facilitar als propietaris la ràpida recuperació dels seus habitatges 
en els casos d’ocupacions il·legals. 

Pren  la  paraula  la  Sra.  Catalina  Esteva  i  proposa  esmenar  el  segon  punt  de  la  moció, 
afegint:  «sempre i quan l’Administració tengui una solució habitacional per les persones  
afectades».

Intervé la Sra. Susana Sina, i demana que passa quan l’Administració no té els recursos per  
fer factible el matís que ha proposat introduir la Sra. Catalina Esteva.

Pren la paraula el Sr. Carlos Simarro qui defensa la correcció i claredat de la moció i es 
manifesta contrari a introduir el matís proposat per la Sra. Catalina Esteva. Assenyala que el 
propietari no té perquè patir el fet que l’Administració no trobi una solució a la persona que 
ocupa l’habitatge de manera il·legal. 

S’inicia  un  debat  sobre  la  conveniència  de  retirar  o  no  la  moció  amb  la  voluntat  de  
modificar i consesuar el seu contingut. Finalment, es procedeix a la votació de la moció 
sense cap esmena, en la redacció proposada pel grup municipal el Pi – Proposta per les  
Illes.  

Efectuada la votació, queda rebutjada la moció per 7 vots a favor, 9 vots en contra i una 
abstenció.

Cinquè.-  Declaració institucional de recolzament al manifest «per a la reforma del 
sistema de finançament». 

La secretària procedeix a la lectura del punt cinquè 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 un manifest de la FELIB per tal de 
solucionar la problemàtica de finançament de les entitats locals. 

Es reprodueix a continuació el contingut de la declaració institucional:











Efectuada la votació, resulta el següent:

La Corporació, per unanimitat, amb 17 vots a favor, ACORDA: 

Primer.- L’Ajuntament de Sóller dóna suport al manifest «Per a la reforma del sistema de  
finançament»  impulsat pel Cercle d’Economia de Mallorca.
Segon.- L’Ajuntament de Sóller col·laborarà amb les iniciatives impulsades per part del 
Cercle  d’Economia  tendents  a  aconseguir  un  sistema  de  finançament  autonòmic  més 
favorable per a les Illes Balears.
Tercer.-   L’Ajuntament  de  Sóller  donarà  compte  dels  presents  acords  a  la  Federació 
d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB).

B) PART DE CONTROL: 

Sisè.- Comunicacions oficials.

Es dóna compte de:

-  Les Resolucions de batlia des de la darrera sessió ordinària, celebrada el dia 11 d’abril de  
2017, és a dir, dels decrets núm.  292/2017 al  328/2017.
-  Els acords de la Junta de Govern dels dies: 18 i 25 d’abril, i 2 i 9 de maig.

Setè.-  Precs i Preguntes.

S’inicia l’apartat de precs i preguntes amb la intervenció del Sr. Batle President qui intervé 
per felicitar en nom de la Corporació al Sr. Carlos Simarro pel seu nou càrrec com a Cap de 
Demarcació de Costes. 

El Regidor del PI demana pel tema de la manca d’efectius policials del municipi de cara a 
l’estiu. Contesta el Sr. Jaume Servera i explica que aquesta problemàtica existeix a tota la 
part forana degut a que els municipis de Calvià, Andratx o Palma són els que absorbeixen 
tots els policies de nou ingrés. Recorda el Sr. Batle que hi ha un projecte de llei per tal de 
modificar la formació i l’ingrés de nous policies de cara a l’any que ve. 
 
Intervé el Sr. Carlos Simarro i demana pel tema del casal del Carrer de sa Lluna. Respon el  
Sr. Batle President i assenyala que s’ha parlat  amb la propietat per tal  que apuntalin la 
teulada  i  realitzin les obres necessàries per garantir  la  seguretat.  El  Sr.  Carlos Simarro 
Simarro intervé i comenta el següent: «durant quatre anys vaig sofrir mensualment aquesta  
pregunta, que era impossible i no permissible que es perdés aquest patrimoni, me crida  
l’atenció que havent demanat a cada plenari, hagin passat dos anys i estiguem en el mateix  
lloc, la seva excusa sigui creïble i que jo hagi d’assumir la seva resposta i ho faig, i que  
quan jo responia el mateix que vostè, resultava que no era creïble i era increpat».
 



Torna a intervenir el Sr. Carlos Simarro i demana a la Regidora de benestar social, Sra. 
Àgueda Quiñonero, si hi ha hagut qualque canvi amb els usuaris de la residència del Bell 
Entorn que reben una assignació per part de l’Ajuntament atès que ha rebut queixes sobre 
un endarreriment de més de quatre mesos en el pagament per part del consistori.

Respon el Sr. Josep Lluís Colom Martínez i assenyala que es comprovarà aquest extrem, no 
obstant, es mostra sorprès per la pregunta del Sr. Carlos Simarro, atès que  no té constància 
de  cap  endarreriment  en  el  pagament  mensual.  D’altra  banda,  destaca  que  la  ratio  de 
pagament a proveïdors per part de l’Ajuntament està per davall dels trenta dies. 

Torna a intervenir el Sr. Carlos Simarro i demana per la problemàtica dels arbres morts i en 
concret per l’arbrat de la Plaça. Respon a la pregunta el Sr. Josep Lluís Puig Nigorra qui 
explica que s’ha exhaurit el pressupost que tenien previst per aquesta actuació i que s’està 
esperant al pressupost del 2017 pendent d’aprovació. Torna a insistir el Sr. Carlos Simarro 
amb el tema del perill de les branques «diana». El Sr. Josep Lluís  Puig contesta que l’arbrat 
de la Plaça es un tema que no pot decidir ell mateix com a regidor sinó s’ha de cercar el 
màxim consens de tot el poble tenint en compte molts de factors.

I sense més assumptes a tractar, el Sr. batle aixeca la sessió de la qual com a secretària 
estenc aquesta acta 

                                                                                                      Vist i plau 

 Rosa Ripoll Coll                                                                            El Batle-president
                                                                                                       Jaume Servera Servera 

Que es doni compliment al que s’ha acordat. 
Sóller, 9 de maig de 2017 

El batle                                    Davant meu 
                                                 la secretària 

S’ha donat compte al Ple, a la sessió 
ordinària de dia 13 de juny de 2017,
i s’aprova per unanimitat

La secretària.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 




	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Sóller
	2017-08-03T15:07:20+0200
	Sóller
	ROSA ISABEL RIPOLL COLL - DNI 43121081Z
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Sóller
	2017-08-04T12:37:23+0200
	Sóller
	SERVERA SERVERA, JAUME (FIRMA)
	Ho accepto




