
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLE DE 12 DE JUNY DE 2018

Identificació de la sessió:

• Caràcter: ordinari 
• Data: 12 de juny de 2018
• Inici: 20:05
• Finalització: 21:50
• 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
Carlos Simarro Vicens
Gabriel Darder Matas
Maria del Mar Castañer Lozano
Andrea Pomar Capó
Catalina Maria Pomar Catany
Jaume Bestard Matas
Susana Sina Zamora



Absents 
Joan Ruiz Mesquida

Secretària:
Rosa Ripoll Coll 

Ordre del dia:

A) PART RESOLUTIVA:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2.- Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU de Sóller de 1998, per correcció 
d'un error material al carrer Joan Marqués Arbona. Expedient 4467/2017.
3.-  Aprovació  inicial  del  Reglament  de  Règim  intern  del  Servei  de  Teleassistència. 
Expedient 2967/2018.
4.-  Aprovació  inicial  del  Reglament  Orgànic  de  l'Ajuntament  de  Sóller.  Expedient 
2927/2018.
5.- Moció presentada pel grup PI-Proposta per les Illes Balears, per millorar la seguretat 
ciutadana a Mallorca i avançar cap a un model propi de policia.
6.-  Moció  presentada  pel grup PI-Proposta  per  les Illes Balears,  d'impuls  de la  nostra 
llengua en la retolació i etiquetatge del comerç.

B) PART DE CONTROL: 

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

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  els  esborranys  d’acta  de  les  sessions  anteriors 
pendents  d’aprovació:  Ple  ordinari  de  13  de  febrer,  Ple  ordinari  de  10  d’abril,  Ple 
extraordinari de 27 d’abril i Ple extraordinari de 17 de maig de 2018.

Efectuada la votació, s’aproven per unanimitat.

Segon.- Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU de Sóller de 1998, per 
correcció d'un error material al carrer Joan Marqués Arbona. Expedient 4467/2017.

Pren la paraula el Sr. Jaume Mateu. El regidor d’urbanisme explica que es tracta d’una 
errada  planimètrica  en  el  carrer  Joan  Marqués  Arbona  que  requereix  no  obstant,  la 
tramitació com una modificació puntual del planejament. 



Sense més intervencions es passa a votació i resulta el següent:

La Corporació, per  unanimitat, amb 15 vots a favor, ACORDA: 

Primer.-  Aprovar inicialment la modificació puntual del P.G.O.U. de Sóller de 1998, per 
correcció d'un error material al carrer Joan Marquès Arbona.

Segon.- Disposar l'obertura d'un termini d'informació pública, que preveu l'article 55 de la 
LUIB, durant trenta dies al BOIB, en un dels diaris de major circulació i a la seu electrònica 
d'aquest Ajuntament, fent-se constar de manera clara el localitzador uniforme de recursos 
de  la  seu  electrònica  per  accedir  a  la  documentació  i  sol·licitant-se  en  aquest  temps 
informes a les administracions o ens les competències dels quals es puguin veure afectades 
conforme  l'informe  tècnic  i  l'article  55  de  la  LUIB,  Departament  de  Territori  i 
Infraestructures del Consell de Mallorca, i, a la vista del resultat de la informació pública, si 
s'introdueixen  modificacions  substancials,  haurà  d'aprovar-se  provisionalment,  en  cas 
contrari,  es  procedirà  a  l'aprovació  definitiva,  sense  necessitat  de  remissió  a  cap  altre 
organisme, segons l'article 55.4.

Tercer.-  Disposar la publicació del present acord mitjançant la inserció del corresponent 
anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears, en un dels diaris de major circulació i edicte al  
Tauler d'Anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament. 

Quan son les 20:12 s’incorpora a la sessió la regidora del PP,  Mar Castañer.

Tercer.- Aprovació inicial del Reglament de Règim intern del Servei de Teleassistència. 
Expedient 2967/2018.

Explica  la  proposta  el  Sr.  Vicenç  Pérez.  El  regidor  de  benestar  social  explica  que  el 
Reglament que s’eleva al plenari pretén regular el servei de teleassistència. Finalitza la seva 
intervenció sol·licitant el suport de la Corporació. 

Pren la paraula la regidora de Guanyem Sóller, la Sra. Susana Sina i demana un aclariment  
respecte al darrer esborrany enviat als regidors, atès que en el sí de la comissió informativa, 
es va  acordar  modificar  un punt  i  aquest  canvi  no es  veu recollit  en la  darrera  versió  
tramesa. 

Intervé el regidor responsable de l’àrea de benestar social i confirma que es tracta d’una 
errada,  i  per  tant  l’esborrany que  es volia  elevar  al  Ple  recull  la  redacció acordada  en 
comissió informativa. Procedeix a la lectura del punt 9.4. Llista d'espera del reglament en la 
versió definitiva. Es reprodueix a continuació:

«En el supòsit que per manca de capacitat del Servei o disponibilitat pressupostària, aquest 
no  es  pugui  oferir  temporalment,  les  sol·licituds  que  es  presentin  d'acord  amb  el 
procediment anterior restaran pendents de tramitació fins que les disponibilitat  del STD 
permetin valorar-les.
A aquest  efecte,  el  Departament  de  Serveis Socials  elaborarà  un llistat  d'espera  segons 



valoració feta per a la Treballadora Social segons grau de necessitat.»

Pren la paraula el Sr. Carlos Simarro, qui manifesta que es tracta d’un bon servei que va 
organitzar  el  seu  equip  en  el  seu  moment  i  espera  que  tengui  continuïtat  en  un  futur. 
Aprofita per donar l’enhorabona a la Creu Roja per la bona tasca que realitzen. 

Efectuada la votació, resulta el següent, la Corporació, per unanimitat, amb 16 vots a favor 
ACORDA:

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament de Règim intern del Servei de Teleassistència, 
en els termes que figura a l’expedient 2967/2018 

Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats a aquesta  'aprovació del 
reglament de règim intern del servei de teleassistència amb la  publicació en el  Butlletí  
Oficial de les Illes Balears i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per el termini de TRENTA 
DIES,  per  tal  que  es  presentin  reclamacions  o  suggeriments,  que  seran  resoltes  per  la 
Corporació. De no presentar-se  reclamacions o suggeriments en el termini determinat, es 
considerarà aprovada definitivament sense necessitat d’Acord exprès del Ple.

Simultàniament, publicar el text de l'aprovació del reglament de règim intern del servei de 
teleassistència en el portal web de l’Ajuntament (http://www.ajsoller.net/) amb l’objecte de 
donar audiència als ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguin fer 
altres persones o entitats.

Tercer.- Recaptar directament l’opinió de les organitzacions o associacions reconegudes per 
llei que agrupin o representin a les persones de les quals els drets o interessos legítims es  
vegin afectats per la norma i que els seus fins guardin relació directa amb el seu objecte.

Quart.-  Facultar  al  Sr.  Batle-President  per  subscriure  i  signar  tot  tipus  de  documents 
relacionats amb aquest assumpte.

Quart.-   Aprovació  inicial  del  Reglament  Orgànic  de  l'Ajuntament  de  Sóller. 
Expedient 2927/2018.

Explica la proposta la Sra. Catalina Esteva. La Coordinadora de l'àrea Ajuntament del segle 
XXI  explica  que  l’objecte  del  reglament  és  regular  les  actuacions,  drets  i  deures  del 
regidors  del  Consistori  així  com el  seu  funcionament.  Es tracta  d’una actualització del 
darrer reglament de l’Ajuntament de l’any 1989. Segons la Sra. Esteva era molt necessari 
adaptar-lo a les normes de rang superior i a la nova realitat del Consistori. Afegeix que a 
nivell de comissió informativa va existir un ampli consens motiu pel qual espera el suport 
de la Corporació vers la proposta. 

Intervé  el  regidor  del  Pi-Proposta  per  les  Illes.  El  Sr.  Bestard  recorda  la  manca 
d’equipament i d’infraestructures que pateixen els regidors de l’oposició per duu a terme les 
seves tasques. Es queixa de la manca de despatxos, d’equipaments informàtics, així com la 
manca d’accés al sistema d’expedients electrònics «gestiona» que disposa l’Ajuntament i 
reitera la petició de disposar d’una bústia pels grups polítics de l’oposició per poder rebre 
correspondència. 

http://www.ajsoller.net/


Pren la paraula el Sr. Carlos Simarro es suma a les paraules del Sr. Bestard i afegeix que els  
regidors haurien de tenir coneixement abans de la premsa dels assumptes que es pretenen 
elevar al Ple de la Corporació. D’altra banda, i malgrat donaran suport a la proposta, crítica 
l’ànim de fiscalitzar  i  controlar el  funcionament del consistori  de la Sra. Esteva.  No es 
mostra partidari d’aquest fet i dubta del grau de compliment de les propostes normatives de 
la  Sra.  Esteva,  posa  com exemple  l’obligatorietat  de  l’Ajuntament  de  respondre  en  un 
termini màxim de trenta dies. Diu el regidor del PP, que no s’està aplicant. 

Efectuada la votació, resulta el següent, la Corporació, per unanimitat, amb 16 vots a favor 
ACORDA:

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament Orgànic de l'Ajuntament de Sóller que regula la 
seva organització i règim de funcionament, i que consta en l'expedient de la seua raó.

Segon.- Sotmetre-ho  a  un  període  d'informació  pública,  per  termini  de  trenta  dies, 
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial dels Illes Balears i en el tauler d'anuncis de 
la Corporació, a fi que el veïnatge i les persones legítimament interessades puguin examinar 
l'expedient i formular reclamacions, objeccions o observacions. 

Tercer.-  Si  no  es  presenten  reclamacions  o  suggeriments  en  el  termini  esmentat,  es 
considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés del Ple.

Quart.- 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.

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).

Cinquè.- Moció presentada pel grup PI-Proposta per les Illes Balears, per millorar la 
seguretat ciutadana a Mallorca i avançar cap a un model propi de policia.

El Batle President dóna la paraula al Sr. Bestard. El regidor del Pi – Proposta per les Illes  
defensa la moció presentada i explica que es tracta de posar de manifest la manca d’efectius 
d’aquest col·lectiu i reclamar més inversió en les forces i cossos de seguretat de l’Estat. 
Pel que fa a Sóller reclama també un augment de la dotació econòmica per tal d’adequar-la  
a les necessitats reals del nostre municipi. Defensa la idea d’avançar cap un model propi de 
policia autonòmica. 

Pren la  paraula la  Sra.  Sina.  Segons la regidora de  Guanyem Sóller el  seu partit  ja ha 
reclamat de manera reiterada en diferents plenaris la precarietat i la manca d’efectius tant de 
la  policia  local  com  de  la  guàrdia  civil.  Segons  la  regidora  això  es  tradueix  en  una 
inseguretat  pels ciutadans sobretot en temporada turística alta. 

Intervé el Sr. Simarro qui es suma a la proposta i la considera interessant tant a mig com a 
llarg termini. A nivell local considera que el Sr. Batle i l’equip de govern podrien recordar a 
la Guàrdia Civil que disposen d’un solar al polígon de Son Angelats per construir la casa 
quarter.



Respon el Sr. Servera i diu que ja s’ha demanat i la resposta per part del Ministeri ha sigut 
negativa. 

Es continua amb el torn de debat amb l’aportació del Sr. Josep Lluís Colom. El portaveu del 
grup municipal PSOE, es mostra conforme amb l’articulat i l’exposició de la moció, si bé 
vol plantejar una sèrie de modificacions. Es mostren partidaris dels punts primer i segon de 
la  moció,  no  obstant,  volen  matisar  que  en  l’actualitat  la  manca  d’efectius  no  es  un 
problema  pressupostari  perquè  hi  ha  places  vacants  dotades.  Segons  el  regidor  la 
problemàtica  gira  entorn  a  la  manca  de  aspirants  que  disposen  de  la  titulació  adient.  
Continua la seva intervenció explicant que en breu, es durà a terme un concurs oposició per 
a  la  estabilització  dels  interins,  un  altre  procés  de  promoció  interna  i  finalment  un 
procediment ordinari  d’oposició.  Recorda  que  s’ha  treballat  en la  millora  salarial  de  la 
plantilla. El regidor d’hisenda no és mostra partidari d’un model policial propi, sinó més bé 
de fomentar una adequada coordinació entre els diferents cossos i forces de seguretat. Per 
tant,  per aquest motiu proposa modificar el punt tercer de la moció, on diu: «el Ple de  
l’Ajuntament de Sóller insta a l’Administració de l’Estat i al Govern de les Illes perquè 
avancin cap un model de policia propi de les Illes Balears» es substitueixi per: «el Ple de  
l’Ajuntament de Sóller insta a l’Administració de l’Estat i al Govern de les Illes perquè 
avancin cap un  model de coordinació de les diferents forces coexistents a les Illes Balears»

Pren la paraula Jaume Bestard insisteix en que la moció vol instar la cobertura de la manca 
d’efectius.  Creu  que  ja  existeix  una  correcta  coordinació  entre  els  diferents  cossos  i  
considera que degut a dita mancança encaixaria el model de policia autonòmica. 

El  Batle  President  intervé per  aclarir  que  la  creació d’un model  de policia autonòmica 
suposa la desaparició d’un cos. D’altra banda, avança que està previst un increment de la 
plantilla local, tal i com ha explicat el Sr. Colom. Està d’acord amb que actualment hi ha 
una manca d’efectius en el  cos de la guàrdia civil  i  que efectivament, s’ha augmentat 
l’àmbit territorial que han de cobrir i per tant, s’hauria de dotar aquest cos de més personal. 

Intervé el Sr. Carlos Simarro i demana un aclariment sobre els termes en que quedarà fixada 
la moció per sabre que és el que s’ha de votar. Bàsicament el tema de la creació de la  
policia autonòmica. 

Intervé la secretària i diu que cal aclarir si el Sr. Bestard accepta o no l’esmena proposada 
pel Sr. Colom, en cas de no acceptar-la es passaria a votar la moció tal i com s’ha elevat al  
ple, això és en la redacció atorgada pel grup municipal Pi – proposta per les Illes. 

Finalment es procedeix a la votació de la moció en la seva redacció original. El resultat de 
la votació és el següent, la Corporació, amb 8 vots a favor, 2 vots en contra i 5 abstencions 
APROVA la moció següent: 

Primer.-  El  Ple  de l'Ajuntament  de  Sóller  insta  a  l'Administració de  l'Estat  una millora 
immediata en inversions per fer front a la situació de les forces i cossos de seguretat de  
l'Estat  pel  que  fa  a  la  dotació  d'efectius  i  de  mitjans  i  al  manteniment  de  les  seves 
infraestructures, que a dia d'avui don completament insuficients per a poder atendre les 



necessitats de protecció de la ciutadania que té la nostra illa.

Segon.-  El Ple de l'Ajuntament de Sóller insta a l'Administració de l'Estat a modificar la 
Llei  de sostenibilitat  i  racionalització de l'Administració local, que dificulta la dotació i 
estabilització de les plantilles de Policia Local per tal d'adequar-les a les necessitats reals 
dels nostres municipis.

Tercer.- El Ple de l'Ajuntament de Sóller insta a l'Administració de l'Estat i al Govern de les 
Illes perquè avancin cap a un model de policial propi de les Illes Balears que, mitjançant el  
correcte finançament i una millor coordinació entre els diferents cossos de policies, permeti 
dotar-los  adequadament  perquè  puguin  realitzar  millor  la  seva  feina,  dignificant  les 
condicions en els que desenvolupen el seu treball.

Quart.- Donar trasllat d'aquests acords a la Delegació de Govern de les Illes Balears.»

Sisè.-  Moció  presentada pel grup PI-Proposta per les Illes Balears,  d'impuls de la 
nostra llengua en la retolació i etiquetatge del comerç.

La secretària procedeix a la lectura del punt sisè de l’ordre del dia. Pren la paraula el Sr.  
Jaume Bestard qui explica que la moció defensa la normalització lingüística per poder 
accedir a les subvencions per part dels comerços que vulguin retolar en català.

Pren la  paraula el  Sr.  Simarro i  avança que donarà suport.  Aclareix que  la  subvenció 
estava prevista per retolar en un idioma dels oficials. Aprofita per recordar que el seu 
partit  va aprovar  per  primera vegada  que  la  llengua vehicular  de  l’Ajuntament  fos el 
català.  Es mostra partidari  de donar suport a la moció i que es pugui subvencionar la 
retolació en el dos idiomes i que, en tot cas, que no es prohibeixi l’ús de cap dels idiomes 
oficials. 

Atès que els diferents grups pareixen estar a favor, el Batle President proposa la seva 
reconversió en una declaració institucional. Si bé, suprimint tota l’exposició de motius.  

Passats a votació resulta el següent:

La Corporació,  APROVA, per unanimitat, la següent declaració institucional:

Primer.- Instar a la Delegació de Govern a les Illes Balears que reclami a l'Advocacia de  
l'Estat la retirada dels contenciosos contra les subvencions per a la retolació dels comerços 
en català impulsades per alguns Ajuntaments.

Segon.-  L'Ajuntament de Sóller impulsarà, dins l'abast de les seves competències, mesures 
similars en aquest municipi, com una manera de donar suport a l'ús de la llengua catalana 
en la retolació i l'etiquetatge dels establiments comercials, hotelers i de restauració.

Tercer.-   Notificar  el  contingut  del  present  acord a  la  Delegació  de  Govern  a  les  Illes 
Balears.»



Setè.-  Comunicacions oficials.

Es dóna compte de:
-  Les Resolucions de batlia des de la darrera sessió ordinària, de 10 d’abril de 2018, és a 
dir, dels decrets núm. 326/2018 al 540/2018.
-  Els acords de la Junta de Govern dels dies: 10, 17, 24 d’abril i 2, 8, 16, 22 i 29 de maig i  
5 de juny de 2018.

La Corporació queda assabentada i conforme.

Vuitè .-  Precs i Preguntes.

S’inicia  l’apartat  de  precs  i  preguntes  amb la  intervenció de  la  Sra.  Susana  Sina qui 
demana pels engronsadors clausurats dels parc de la Calatrava. 

Respon el  Sr.  Castanyer i  diu que arran d’un accident d’un infant amb les cadenes la 
policia els va clausurar sense passar informe del fet a la seva regidoria i tan aviat com es 
va tenir coneixement es varen reparar i a dia d’avui estan operatius. 

Torna a intervenir la Sra. Sina i es queixa del mal estat dels engronsadors i de l’estat en 
general dels parcs que ja s’ha tractat en les diferents comissions informatives. Es fa ressò 
de diferents actuacions que s’han considerats necessàries i que no s’han solucionat com 
per exemple, la necessitat de l’eliminar la font del parc de la Calatrava que es un perill o  
de tancar el  parc per evitar accidents amb els cotxes així  com activar les càmeres de 
seguretat. 

Respon  el  Sr.  Castanyer  i  diu  que  hi  ha  parcs  en  mal  estat  i  d’altres  que  necessiten 
actuacions de manteniment i recorda que al pressupost està previst una partida dins del  
capítol d’inversions per tal de fer una millora important en els parcs. Diu està d’acord en 
el fet que s’hauria d’eliminar la font, si bé reconeix que suposarà una inversió important. 

El regidor de medi ambient es compromet a estudiar el tema de la necessitat de fer sembra 
d’elements verds per poder solucionar la problemàtica de la inexistència d’ombres.

Torna intervenir la Sra Susana Sina i demana per l’oficina turística del Port. 

Respon el Sr. Jaume Mateu i diu que s’han iniciat les obres adients per col·locar el furgó  
espera que en una setmana estiguin finalitzades. 

Demana la regidora de Guanyem Sóller pel la concessió de les platges. 

Respon  el  Sr.  Jaume  Mateu  qui  explica  l’estat  actual  del  procés  de  licitació  per  a 
l’adjudicació de la concessió de les platges. Segons el regidor de promoció econòmica i 
turisme, s’han obert  els sobres primer i  segon i  resta  pendent l’informe de les ofertes 
presentades per part dels serveis tècnics municipals. Una vegada informat  i obert el tercer  
sobre es durà a terme la mesa final que elevarà la proposta d’adjudicació a l’òrgan de  
contractació. D’altra banda, recorda que s’han fet dues actuacions per tal de garantir els 
serveis  obligatoris:  abalisament  i  servei  de  socorrisme.  Així  mateix  s’han  instal·lat 
paperers i s’està realitzant les tasques de neteja necessàries.

Pren la paraula el Sr. Jaume Bestard i demana per la problemàtica dels accidents dins del  



tunel. Diu el regidor que l’Ajuntament no té competències i que des de que ho ha assumit 
el Consell de Mallorca hi ha mes talls per manteniment. 

Respon el Batle President. El Sr. Servera explica que les actuacions de manteniments són 
les mateixes que quan ho gestionava l’empresa concessionària, si que reconeix una manca 
de coordinació amb el servei de l’112 quan hi ha hagut un incident dins el tunel. 

Intervé el Sr. Simarro i aclareix que no és una competència de l’Ajuntament de Sóller ni 
del municipi de Bunyola. Considera que el que s’ha de fer es demanar que la policia de 
tràfic acudeixi i doni una resposta ràpida. 

Jaume Bestard intervé i proposa que es faci un protocol d’actuació.

Torna a intervenir el Sr. Bestard i demana si hi ha qualque actuació prevista d’adquisició 
de solars per tal de solucionar la problemàtica de la manca d’aparcaments.

Respon  el  Sr.  Servera  i  diu  que  el  fet  de  què  Sóller  estigui  dintre  de  la  Serra  de 
Tramuntana implica que tot els terrenys ubicats fora del sol urbà no tenguin els requisits 
necessaris per disposar de les autoritzacions necessaris per fer-hi un aparcament.

Demana el regidor del Pi – Proposta per les Illes a la regidora d’educació si es mantindrà 
l’aportació prevista per manteniment de l’Escola de les marjades. 

Respon la regidora i demana si  es refereix a l’edifici de les marjades o a l’edifici del  
«fossaret  vell».  Segons  la  regidora  les  actuacions  s’han  realitzat  a  l’edifici  on  es 
desenvolupa actualment el projecte educatiu de l’escola de les Marjades. 

La regidora insisteix i  explica que les actuacions de manteniment es duen a terme on 
s’està  desenvolupant  actualment  el  projecte  educatiu,  això  és,  la  infraestructura  del 
«fossaret vell». I aclareix que l’Ajuntament no té previst fer cap tipus d’inversió a l’edifici 
de ses Marjades i que es va clausurar pel seu mal estat. 

Pren la  paraula el  Sr.  Simarro i  formula una sèrie  de  preguntes sobre l’escola de  ses 
Marjades.  Que  pensen  fer  amb  l’escola  de  ses  Marjades?  Renuncien  a  l’edifici  i  el 
vendran? Els alumnes es quedaran al «fossaret vell»? Quina inversió es farà? L’edifici on 
estan  ara  és  l’adient?  On  pensen  ubicar  l’escola  d’adults?  Està  garantit  el  futur  del 
projecte? 

Respon  la  regidora  d’educació.  Explica  que  l’edifici  de  les  Marjades  necessita  una 
inversió mínima de set-cents mil euros per poder ser destinat a ús educatiu i ser una escola 
adaptada. Si bé matisa que aquesta inversió no garantiria que es pogués utilitzar l’hort 
perquè no pertany a l’Ajuntament, ni que hi pugui arribar una ambulància al centre.

Pel  que  fa  la  pregunta  sobre  el  futur  del  projecte  li  recorda  al  Sr.  Simarro  que  va 
acompanyar  al  febrer  del  2014  a  l’Apima  a  una  reunió  amb  la  direcció  general  de 
planificació, ordenació i centres. I que en aquesta reunió es va decidir que es crearia una 
comissió que decidiria si el projecte d’eco-escola es podia o no adaptar dins la conselleria. 

Segons  la  Sra.  Enseñat  cap  equip  de  govern  s’ha  preocupat  del  projecte  i  que  la 
problemàtica existeix des de fa molts d’anys.

Segons  la  regidora  d’educació,  en  detriment  de  l’escola  d’adults  s’ha  reubicat  ses 
Marjades a l’edifici del «fossaret vell» i que el projecte educatiu s’està desenvolupant a un 
centre segur i a una escola amb unes condicions dignes. Reitera que el problema que té ara 



l’Ajuntament és on ubicar el centre d’adults. 

Pren la paraula el Sr. Simarro i li assegura que si hagués governat el seu partit ara tendrien 
una escola i que els responsables són els qui han governat els darrers quatre anys, tant a 
nivell de conselleria com a nivell municipal.

El Sr. Simarro reclama que la conselleria hauria de fer la inversió necessària a l’edifici de 
ses Marjades i que l’Ajuntament hauria de reclamar aquesta inversió. 

Respon la  regidora  d’educació,  i  diu  que  estaria  d’acord  amb el  que  assenyala  el  Sr. 
Simarro sempre i quan les necessitats de les altres escoles estiguessin cobertes. Afirma 
defensar a tots els centres i a tots els projectes d’educació de Sóller.

Insisteix el  Sr. Simarro que és una decepció que la regidora no demani i reclami una 
inversió pel poble de Sóller. 

El Sr. Simarro demana per la sembra d’arbres i critica que els que s’han comprat tenguin 
una gruixa molt petita. 

Contesta el regidor de medi ambient i diu no entendre perquè es preocupa de la gruixada 
dels arbres.

Intervé en el debat el Sr. Bestard i opina que cada arbre li ha costat a l’Ajuntament mil  
dos-cents euros i que en lloc d’arbres pareixen cossiols. 

Respon el  Sr.  Puig i  matisa que la despesa de vin-i-cinc mil euros,  no era només per 
sembrar arbres sinó per retirar les soques mortes i que era una tasca molt complicada. 

Torna a intervenir el Sr. Simarro i li torna a demanar que tengui en compte que els propers 
arbres que es sembrin siguin de més diàmetre perquè la protecció que li posen és més 
costosa que el mateix arbre. 

D’altra banda, demana pel casal del carrer de la lluna.

Respon la Sra. Esteva que està en el mateix estat que quan el Sr. Simarro era batle. 

El Sr. Simarro demana pel museu de la mar del Port de Sóller, demana si hi ha previst data 
d’obertura del museu.

Respon el Sr. Servera que continua la idea de fer un museu marítim i que no hi ha encara 
una data d'inauguració.

Pren la paraula el portaveu del grup municipal PP i demana per la marquesina del Port. 

El Sr. Jaume Mateu li assegura que es farà l’actuació però que no pot dir quan. 

El Sr. Simarro vol fer una critica a les declaracions del Sr. Servera sobre que la gent de  
Sóller  no  li  preocupa  si  hi  ha  o  no  tumbones.  D’altra  banda  vol  deixar  clar  que  el  
manteniment, neteja i salvament de les platges és responsabilitat de l’Ajuntament. Segons 
el Sr. Simarro la platja està bruta. 

Quan són les 21:50, s’aixeca la sessió per part del Sr. Batle President, 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, 12 de juny de 2018

El batle                                    Davant meu 
                                                 la secretària 

S’ha donat compte al Ple, a la sessió ordinària de dia 9 d’octubre de 2018,
i s’aprova per 
La secretària.
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