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Data Signatura: 16/11/2017
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 12 DE SETEMBRE DE 2017

Secretària:
Rosa Ripoll Coll
Ordre del dia:
A) PART RESOLUTIVA:
1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2.- Acceptació de la presa de possessió del Sr. Vicenç Pérez Bru com a regidor de
l'Ajuntament de Sóller en substitució i per renúncia de la Sra. Àgueda Quiñonero Bánegas.
3.- Aprovació inicial de la modificació dels estatuts de l’entitat pública empresarial
SÓLLER 2010. Expedient 3675/2017.
4.- Autorització de la signatura del Conveni entre l’Ajuntament de Sóller i la Conselleria
d’Educació i Universitat per afavorir la impartició del cicle de formació professional bàsica
en Aprofitaments Forestals a l’IES Guillem Colom Casasnovas. Expedient 1480/2017.
5.- Aprovació del compte general de l’exercici 2016 per a la seva rendició. Expedient
3310/2017.
6.- Moció presentada pel PI – Proposta per les Illes Balears per condemnar i evitar els atacs
al turisme de les Illes Balears i a favor del turisme.
B) PART DE CONTROL:
7.- Comunicacions oficials.
8.- Precs i Preguntes.
Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. Batle President obre la sessió.

Primer.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
No es sotmet a votació aquest punt atès que hi ha regidors que no han rebut els esborranys
d’actes, la seva aprovació s’inclourà com a primer punt de l’ordre del dia de la propera
sessió ordinària.
Segon.- Acceptació de la presa de possessió del Sr. Vicenç Pérez Bru com a regidor de
l'Ajuntament de Sóller en substitució i per renúncia de la Sra. Àgueda Quiñonero
Bánegas.
Per Secretaria, es dóna lectura a la proposta d'acord, que ha estat informada favorablement
per la CIP Ajuntament del segle XXI.
Pren la paraula el Sr. Batle President i formula al Sr. Vicenç Pérez la següent pregunta:
«Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor de l'Ajuntament de Sóller amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la
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Desenvolupament de la sessió

Constitució, com a norma fonamental de l'Estat?»
Intervé el Sr. Vicenç Pérez i respon: «promet per la meva consciència i pel meu honor
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Sóller, amb
lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de
l’Estat.».
El Sr. Batle President diu: «queda possessionat a l'esmentat lloc i en l'exercici dels seus
drets i assumpció de les obligacions inherents al mateix».
A continuació el Batle President li dóna la benvinguda i el regidor s’incorpora a la sessió.
Tercer.- Aprovació inicial de la modificació dels estatuts de l’entitat pública
empresarial SÓLLER 2010. Expedient 3675/2017.
Per part de la Secretària es procedeix a la lectura de la proposta d’acord, que ha estat
informada favorablement per la CIP Ajuntament del segle XXI.
Pren la paraula la regidora Sra Catalina Esteva qui explica que la modificació consisteix en
adaptar els estatuts a la llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local del
2013 que va restringir les funcions dels municipis. Es tracta en definitiva, que l’Ajuntament
pugui delegar qualsevol funció sempre i quan sigui delegable i no estigui expressament
prohibit. Posa com a exemple la possibilitat que, d’acord amb aquesta modificació, l’entitat
pública empresarial Sóller 2010, pugui gestionar l’escoleta 0-3.
Pren la paraula el Sr. Jaume Bestard i manifesta la seva conformitat a la modificació
proposta. Si bé, entén que la possible encomana de gestió a Sóller 2010, hauria d’anar
acompanyada d’un estudi i de l’adient seguiment per part d’un tècnic qualificat.

Efectuada la votació, la Corporació, per majoria, amb 10 vots a favor, cap vot en contra i 5
abstencions, ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels estatuts de l'Entitat Pública Empresarial
Sóller 2010 de la següent forma:
Article 3er dels estatuts.
Afegir el punt f) amb la següent redacció:
La gestió de qualsevol altre servei que presti o pugui prestar l'ajuntament i que no sigui
indelegable.
Segon.- Publicar el present acord en el B.O.I.B. i en el tauler d'anuncis d'aquest ajuntament
durant un termini de trenta dies hàbils durant els quals es podrà examinar l'expedient i
presentar les reclamacions que s'estimin pertinents, que seran resoltes pel Ple de la
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Contesta la Sra. Catalina Esteva i li recorda al Sr. Jaume Bestard que, com a membre del
Consell d’Administració, pot sol·licitar aquest seguiment.

Corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments durant l'esmentat termini, es
consideraran aprovats definitivament sense necessitat d'acord exprés.
Quart.- Autorització de la signatura del Conveni entre l’Ajuntament de Sóller i la
Conselleria d’Educació i Universitat per afavorir la impartició del cicle de formació
professional bàsica en Aprofitaments Forestals a L’IES Guillem Colom Casasnovas.
Expedient 1480/2017.
Per Secretaria, es dóna lectura a la proposta d'acord, que ha estat informada favorablement
per la CIP Ajuntament del segle XXI.
La Sra. Maria Cruz Enseñat Alemany Regidora d'educació, sanitat i joventut, explica la
proposta. Destaca que es tracta d’un nou FP bàsic que s’oferirà al IES Guillem Colom
Casasnovas i que via Consell escolar es va sol·licitar un terreny per tal de poder duu a terme
la part pràctica. Per tant, l’objecte del conveni és la cessió d’ús per part de l’Ajuntament
d’un solar amb aquesta finalitat. Remarca que la Conselleria aportarà tot el material
necessari i que actualment hi ha nou alumnes inscrits.
Passats a votació resulta el següent:
La Corporació, per unanimitat, amb 15 vots a favor, ACORDA
Primer.- Autoritzar la signatura del Conveni de col·laboració entre la Conselleria
d'Educació i Universitat i l'Ajuntament de Sóller per afavorir la impartició de cicle de
formació professional bàsica en Aprofitaments Forestals a l'IES Guillem Colom
Casasnovas.

Cinquè.- Aprovació del compte general de l’exercici 2016 per a la seva rendició.
Expedient 3310/2017.
Per Secretaria es dóna lectura de la proposta d'acord, que ha estat informada favorablement
per la CIP d'Hisenda i Especial de Comptes.
El Sr. Josep Lluís Colom, President de l'esmentada CIP, explica que la proposta consisteix
en l’aprovació definitiva del compte general de l’exercici 2016 per a la seva posterior
rendició a la Sindicatura de comptes. Recalca que la data límit per al seu enviament és la
segona quinzena d’octubre i agraeix la tasca realitzada pels serveis econòmics en la
tramitació d’aquest i d’altres expedients.
Intervé el Sr. Jaume Bestard, i critica que els comptes de Sóller 2010 no s’hagin presentat
auditats. Entén que són comptes no presentats en temps i forma, motiu pel qual anuncia que
no li donarà el seu suport.
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Segon.- Notificar l'acord als interessats i als negociats afectats.

Contesta el Sr. Josep Lluís Colom, recorda al Sr. Jaume Bestard que és un membre del
consell d’administració de Sóller 2010 amb veu i vot, i que és en aquest òrgan on es
decideix com i qui audita els comptes de l’empresa municipal. No obstant, remarca que els
comptes del 2015 han sigut auditats i pel que fa a l’exercici 2016, les dades numèriques,
això és, els comptes del 2016, s’han inclòs sense auditar dins del pressupost consolidat de
l’Ajuntament, però que és una qüestió de temps, i que tan aviat com sigui possible es durà a
terme l’auditoria. Destaca que les auditories del exercicis anteriors, 2012, 2013, 2014 i
2015 s’han realitzat i torna a incidir en que s’està fent feina amb l’exercici 2016.
Efectuada la votació, la Corporació, per majoria, amb 9 vots a favor, cap vot en contra i 6
abstencions, ACORDA:
Primer.- Aprovar el Compte General de l’exercici econòmic de 2016 relatiu a l'entitat local
Ajuntament de Sóller, la documentació del qual consta detallada a l'expedient.
Segon.- Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que l'integra a la
fiscalització del Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, tal i
com s’estableix en l’article 212.5 del Real Decreto Legislatiu 2/2004, de 5 de març, por el
que se aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals».
Sisè.- Moció presentada pel PI – Proposta per les Illes Balears per condemnar i evitar
els atacs al turisme de les Illes Balears i a favor del turisme.

Intervé el Sr. Jaume Mateu i assenyala que l’equip de govern considera que la moció s’ha
de matisar. Entén que no s’ha de culpar a un col·lectiu concret dels efectes negatius d’una
activitat econòmica com és el turisme, però d’altra banda, s’ha de respectar la llibertat
d’expressió. Posa de relleu que des de les institucions s’està fent feina per posar mesures
per pal·liar els efectes negatius del turisme amb l’objectiu que aquesta activitat no sigui una
font de problemes sinó una font d’ingressos. Segons el regidor, s’ha d’apostar per un
turisme de qualitat i amb menys impacte sobre el territori que, en definitiva, augmenti la
qualitat de vida dels residents, i sigui una font d’oportunitats i benestar per la societat.
Finalitza la seva intervenció amb una proposta d’esmena, donen suport al primer punt, però
consideren que el punt segon i tercer utilitza un llenguatge un poc agressiu. D’altra banda
proposen incloure un punt amb la redacció següent: «donar suport a la tasca iniciada per les
institucions d’establir determinats límits a l’activitat turística i a la vegada, que aquesta
activitat permeti millorar les condicions laborals dels treballadors i treballadores del sector i
la qualitat de vida dels ciutadans».
Respon el Sr. Jaume Bestard qui defensa la claredat i concreció de la moció presentada i
incideix en el fet que no es tracten de manifestacions o actuacions puntuals sinó que les
pintades i manifestacions en contra del turisme són reincidents i que cal actuar de qualque
manera.
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Llegida per Secretaria la moció, intervé el Sr. Jaume Bestard qui explica la moció
presentada. Segons el regidor del Pi – Proposta per les Illes la finalitat de la moció és
condemnar les darreres actuacions contra el turisme.

Torna a intervenir el Sr. Jaume Mateu i rebat que en el seu parer són fets puntuals.
Intervé la regidora Susana Sina de Guanyem Sóller, demana un aclariment sobre la
proposta de l’equip de govern de modificar la redacció de la moció. A continuació exposa
que si bé és cert que el turisme massiu suposa una disminució de la qualitat de vida, també
és cert que hi ha col·lectius que duen a terme actuacions condemnables i que requereixen
que els cossos i forces de seguretat actuïn, i diu no estar a favor de cap actuació de
vandalisme.
Demana la paraula el Sr. Gabriel Darder, regidor del Grup municipal PP. Mostra la seva
conformitat a la proposta del Pi i defensa que el turisme «és el motor de vida de les Illes
Balears i d’Espanya». D’altra banda, denuncia el fet que hi hagi unes pintures a
l’aparcament de Teixidors que en el seu parer, s’haurien d’haver retirat i demana a l’equip
de govern que farà al respecte. Sol·licita que consti en acta la petició del Grup municipal PP
de retirada d’aquestes pintades.
Intervé el Batle President i matisa que les pintures a les que és refereix el Sr. Darder foren
autoritzades en el seu moment i que reflecteixen un sentiment en contra del turisme massiu.
Torna a intervenir el Sr. Biel Darder i demana al Sr. Batle President si estan o no a favor del
turisme. Respon el Sr. Jaume Servera, i diu estar a favor del turisme i en contra de les
pintades no autoritzades.

Torna a intervenir el Sr. Jaume Mateu per aclarir la proposta de l’equip de govern de
modificar de la moció presentada pel Pi, explica que es tractaria deixar el primer punt tal i
com està redactat, eliminar els punts segon i tercer i afegir un punt en els termes següents:
«instar al govern i al consell per seguir millorant les condicions de laborals del treballadors
i treballadores del sector i a garantir que aquest sector no suposi una pèrdua de la qualitat
de vida dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears»
Finalment es decideix per part del Pi – proposta per les Illes no acceptar l’esmena
proposada per l’equip de govern i es passa a votació la moció en la redacció presentada pel
Pi i resulta el següent:
Queda rebutjada, per 9 vots en contra, 5 vots a favor i 1 abstenció.

B) PART DE CONTROL:
Setè.- Comunicacions oficials.
Es dóna compte de:
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Demana la paraula el Sr. Biel Darder i considera inadmissible que l’Ajuntament no hagi
tengut en compte les queixes contra les pintades.

- Les Resolucions de batlia des de la darrera sessió ordinària, celebrada el dia 18 de juliol
de 2017, és a dir, dels decrets núm. 615 a 706.
- Els acords de la Junta de Govern dels dies: 18 i 25 de juliol i 1,8,16,22,29 d’agost i 5 i 12
de setembre de 2017.
Vuitè.- Precs i Preguntes.
S’inicia l’apartat de precs i preguntes amb la intervenció de la Sra. Susana Sina i fa un prec
en relació a l’escola de ses Marjades. Diu que si bé es cert que totes les escoles necessiten
inversió, no es pot oblidar que sinó es destina una part del pressupost a les Marjades es
tancarà definitivament. Segons la regidora és molt trist que un edifici històric i un projecte
diferent com Ses Marjades es perdi. Es mostra partidària de garantir la seguretat i dels
informes dels tècnics però insisteix en que cal seguir lluitant perquè es faci la rehabilitació.
Intervé la Sra. Maria Cruz Ensenyat i reconeix que les infraestructures de les escoles de
primària estan en mal estat i que les actuacions que s’han realitzat no han funcionat com
s’esperava. Pel que fa al tema de ses Marjades assegura que l’escola no era segura pels
infants i que els pares no han volgut parlar en cap moment de cercar una nova ubicació. Diu
que l’informe del serveis tècnics municipals sobre el mal estat de l’escola es va enviar a
planificació i centres qui va emetre el seu propi informe a través de l’IBISEC, i, arran del
contingut d’aquests informes no ha quedat més solució que tancar l’escola.

Pren la paraula la regidora del grup municipal PP, Maria del Mar Castañer, demana a la
regidora d’educació per les altres escoles de primària i diu que a la reunió sobre el tema de
Ses Marjades no s’han esmentat els problemes que hi ha al Puig, al Fossaret o a l’escola del
Port. Recrimina a la regidora que hauria d’haver exposat aquest mateix plantejament a la
reunió amb els pares de Ses Marjades.
D’altra banda, demana quin serà l’ordre en que s’actuarà o quin projectes es consideraran
prioritaris. Exposa el problema del tancament del pàrquing del Port. Segons la regidora del
PP, la conselleria d’educació va atorgar un termini de tres anys per fer aquesta actuació i no
s’ha fet res al respecte, d’altra banda, critica que no hagin arribat les aules necessàries,
tenint en compte que s’havia d’augmentar un curs.
Contesta la regidora Maria Cruz Enseñat, i diu que aquest plantejament d’ampliar el pati i
fer un gimnàs ja l’havia parlat amb la direcció del centre i que la seva resposta va ser que
era prioritari començar per les aules.
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Com a punt de partida per fer feina cal tenir en compte que no es tracta del problema d’una
escola en concret, sinó que «el mapa escolar públic de primària s’ha de posar damunt la
taula», i s’ha de parlar amb la direcció general de planificació que té un compromís ferme
de fer feina amb l’Ajuntament per tal de realitzar les inversions a les diferents escoles i, en
definitiva, s’ha de treballar a través del Consell Escolar municipal amb totes les escoles.

Intervé el Sr. Jaume Mateu. En relació amb la pregunta formulada per la regidora Maria del
Mar Castañer diu que l’Apima i la direcció del centre no han prioritzat el tema de
l’ampliació del pati i sí que han incidit en la necessitat de duu a terme la reforma de la
«casa del Mar».
Torna a intervenir la regidora Maria del Mar Castañer i diu no entendre el plantejament del
Sr. Jaume Mateu. Explica que la directora del centre de l’escola del Port li ha sol·licitat que
demani al Ple pel tema de l’ampliació del pati. Finalment el Batle president intervé i
proposa que es celebri una reunió per tal d’aclarir el malentès que pareix que hi ha sobre el
tema del projecte.
Pren la paraula la Sra. Catalina Esteva i formula un prec al Sr. Batle president. Sol·licita que
es replantegi el tema de la ubicació dels alumnes de l’escola de ses Marjades al Fossaret
vell. Està d’acord amb el projecte educatiu d’ecoescola, però considera que no és el lloc
adient atès que al Fossaret vell està previst i pressupostat que s’hi ubiqui el centre d’adults.
Segons la Sra. Esteva, el fracàs escolar a Sóller implica que el centre d’adults sigui
imprescindible. D’altra banda, incideix en la incompatibilitat d’usos del centre d’adults i
l’ús educatiu escolar i en la idea de què el projecte de ses Marjades es podria ubicar al Puig
on hi ha aules buides.
Intervé el Sr. Jaume Bestard i demana pel local destinat a protecció civil, si hi ha cap
previsió d’on s’ubicaran.

Torna a prendre la paraula el Sr. Jaume Bestard i demana pels banys del mercat que són
d’ús públic. Explica que hi ha queixes pel fet que la neteja i les despeses d’aigua han d’anar
a càrrec de la gent del mercat. També demana pel trast de la peixateria, si s’ha pensat
qualque cosa al respecte. També demana perquè no s’han ocupat els trasts que sortiren a
concurs i critica la reubicació a l’exterior dels venedors ambulants que dinamitzaven el
mercat.
Contesta el Sr. Andreu Castanyer i li recorda al Sr. Jaume Bestard que Estel nou duu a
terme la neteja dels banys que són públics i ubicats a un edifici municipal i que l’aigua no
els hi suposa cap cost. Pel que fa als trasts buits explica que foren adjudicats els sis trasts a
una mateixa empresa i que efectivament, no han obert. Segons el Sr. Andreu Castanyer és
possible actuar davant aquest fet, d’acord amb el reglament del mercat, si bé es manifesta
partidari de dialogar amb l’empresa.
Torna a intervenir el Sr. Jaume Bestard i critica que no s’ha dialogat amb la gent del mercat,
i que s’hagi tingut que arribar a un contenciós administratiu.
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Contesta el Sr. Andreu Castanyer i diu que efectivament haurien de comptar amb un espai
adient. S’han estudiat diferents opcions, i una d’elles és utilitzar, una vegada feta una petita
reforma, un magatzem que ara mateix s’està utilitzant per posar-hi material de l’enllumenat.

Respon la Sra. Catalina Esteva i diu que el contenciós no ha sigut per una falta de diàleg,
sinó pel fet que en defensa dels seus legítims interessos preferien seguir amb una situació
històrica que lis permetia no pagar les despeses d’electricitat, neteja, etc.., motiu pel qual,
han perdut en primera instància, perquè es lògic que el concessionari es faci càrrec de les
despeses de la concessió.
Torna a intervenir el Sr. Andreu Castanyer per tal de contestar sobre el trast de la peixateria
i diu que s’han de fer obres interiors a càrrec del pressupost del mercat.
Intervé el regidor del PP, Gabriel Darder i demana si l’equip de govern està unit, atès que li
ha sorprès que la Sra. Catalina Esteva formant part de l’equip de govern faci un prec al
Batle.
Contesta la Sra. Catalina Esteva i explica que la petició l’ha formulada pel fet que la reunió
per tractar el tema de Ses Marjades s’ha celebrat tot just abans del Ple.
Sense més assumptes a tractar i quan són les 21:35, el Batle President 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, 12 de setembre de 2017
Davant meu
la secretària

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