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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 10 D’OCTUBRE DE 2017

Absents
Andreu Lluís Castanyer Xumet
Secretària:
Rosa Ripoll Coll
Ordre del dia:
A) PART RESOLUTIVA:
1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2.- Conveni per al desenvolupament d’un projecte pilot per a la implantació de la mobilitat
elèctrica a les Illes Balears. Expedient 3692/2017.
3.- Aprovació Bases del procés del Pressupost Participatiu 2018. Expedient 4017/2017.
4.- Modificació del Pressupost de despeses mitjançant concessió de crèdit extraordinari
finançat per baixes de crèdit. Expedient 4311/2017.
5.- Declaració institucional per reclamar al Govern de l’Estat l’acollida promesa de
refugiats.
6.- Moció presentada pels grups municipals Més per Sóller, Socialistes de Sóller (PSIB) i
Guanyem Sóller en defensa de la democràcia i del dret a decidir.
7.- Moció presentada pel PI – proposta per les Illes en defensa del món rural.
8.- Moció presentada pel grup municipal PP sobre el pagament de la PAC als agricultors de
les Illes Balears.
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 els esborranys d’acta de les sessions anteriors: Ple
ordinari de 18 de juliol de 2017, extraordinari de 18 de juliol de 2017, extraordinari de 18
d’agost de 2017 i extraordinari de 24 d’agost de 2017.
L’esborrany d’acta de la sessió plenària de 12 de setembre de 2017 es posarà a consideració
de la Corporació per a la seva aprovació, si escau, al proper plenari ordinari del mes de
novembre.
D’altra banda, el Sr. Josep Lluís Colom demana que s’inclogui en l’esborrany d’acta del Ple
extraordinari de 18 d’agost, la transcripció de la intervenció de la Sra. Àgueda Quiñonero
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9.- Comunicacions oficials.
10.- Precs i Preguntes.

en el punt relatiu a la seva renuncia com a regidora de l’Ajuntament.
Efectuada la votació, s’aproven per unanimitat els esborranys esmentats, amb la
modificació sol·licitada pel Sr. Colom.
Segon.- Conveni per al desenvolupament d’un projecte pilot per a la implantació de
la mobilitat elèctrica a les Illes Balears. Expedient 3692/2017.
Per Secretaria, es procedeix a la lectura de la proposta d’acord, dictaminada favorablement
per la CIP Ajuntament Segle XXI. Pren la paraula el Regidor Sr. Josep Lluís Puig i exposa
el contingut de la proposta que es sotmet a votació, la qual versa sobre un conveni que
implica a tres administracions: el Govern, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Sóller
per implantar l’ús de vehicles elèctrics. El Regidor comenta que es tracta d’una fase prèvia
per poder optar als ajuts per instal·lar punts de càrrega elèctrica i que suposarà modificar
certes ordenances municipals.
Obert el torn de debat, intervé la Regidora Sra. Susana Sina qui manifesta està a favor de
totes les iniciatives que suposin una millora del medi ambient com és el foment de l’ús dels
vehicles elèctrics.
Pren la paraula el Sr. Simarro i planteja una sèrie de qüestions al Regidor de Medi Ambient:
a què es compromet l’Ajuntament? El Govern i el Consell en què col·laboren?
Respon el Sr. Puig i explica que permetrà optar a subvencions per posar punts de càrrega
elèctrica i que es facilitaran targetes a diferents establiments. D’altra banda, matisa que el
Consell serà qui posarà a disposició dels Ajuntaments els punts de càrrega i que els
Ajuntaments decidiran on s’han de col·locar.
Efectuada la votació, resulta el següent:
Primer- Adherir-se a les condicions previstes al Conveni de col·laboració entre la
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de
Sóller per al desenvolupament d’un projecte pilot per a la implantació de la mobilitat
elèctrica a les Illes Balears, que s’adjunta al present acord.
Segon.- Notificar el present acord a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, al
Consell de Mallorca i als negociats afectats.
Tercer.- Aprovació Bases del procés del Pressupost Participatiu 2018. Expedient
4017/2017.
La secretària procedeix a la lectura del punt tercer de l’ordre del dia. El Sr. Batle President
dóna la paraula a la Regidora de Transparència, Festes i Participació Ciutadana, la Sra.
Laura Celià, qui exposa que un dels objectius de la seva regidoria és implantar la
participació en les diferents àrees de gestió de l’Ajuntament.
Segons la regidora, es vol obrir a la ciutadania la possibilitat de presentar propostes als
pressuposts participatius del 2018, i precisament, el que s’eleva a Ple són les bases que
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La Corporació, per unanimitat, ACORDA:

regulen com i de quina manera es durà a terme aquest procés participatiu en els
pressuposts de 2018, per tal de ser sotmeses després a votació en el Fòrum ciutadà.
Agraeix a la Regidora Susana Sina la seva implicació en les tasques de redacció i matisa
que una vegada aprovades les bases, l’equip de govern serà qui definirà les quantitats de
cada àrea que es treuen a participació. D’altra banda, anuncia que aquesta iniciativa es
presentarà a les properes reunions de barriada.
Pren la paraula la Sra. Susana Sina i es mostra a favor de la participació ciutadana, agraeix
la convidada de la Sra. Celià i anuncia el recolzament de Guanyem Sóller a la proposta
que es sotmet a votació.
Intervé el Sr. Jaume Bestard i lamenta que el resultat de la participació de l’any passat
encara no s’hagi executat.
Respon la Sra. Laura Celià i comenta que encara hi ha de termini, fins al 31 de desembre de
2017, i que els projectes que foren aprovats en el Fòrum ciutadà estan en marxa.
Efectuada la votació, resulta el següent:
La Corporació, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Aprovar les bases incloses dins l'esmentat expedient.
Segon.- Notificar-ho als negociats afectats.
Quart.- Modificació del Pressupost de despeses mitjançant concessió de crèdit
extraordinari finançat per baixes de crèdit. Expedient 4311/2017.

Sense més intervencions, es passa a votació i resulta el següent:
La Corporació, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment la proposta de concessió de MODIFICACIÓ DE CRÈDIT en la
forma que s'estableix a continuació.
Segon.- Les modificacions que s’acorden són les següents:

ESTAT DE DESPESES: Crèdits extraordinaris
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ
Crèdit extraordinari

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR

MODIFICACIÓ

CONSIGNACIÓ
FINAL
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Per part de la secretària es procedeix a la lectura del punt quart de l’ordre del dia. Tot
seguit, el Batle President dóna la paraula al Sr. Sr. Josep Lluís Colom, Regidor d'hisenda i
especial de comptes qui procedeix a donar compte de la proposta, prèviament dictaminada
en sentit favorable per la CIP d'Hisenda i Especial de Comptes. El regidor explica que
aquest expedient és una passa prèvia per tal de poder aprovar l’adquisició d’un solar
destinat a aparcaments.

9200/6000000

Adquisició solar Carrer de Cetre

0,00

TOTAL MODIFICACIONS

303.675,00

303.675,00

303.675,00

303.675,00

RECURSOS QUE HAN DE FINANÇAR-LA: Baixes de crèdits
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
9200/6810100
1650/6270000

DESCRIPCIÓ
Inversions en Béns Patrimonials
Despesa inversió enllumenat
TOTAL MODIFICACIONS

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR

273.976,86
130.000,00

MODIFICACIÓ

CONSIGNACIÓ
FINAL

-173.675,00
-130.000,00

100.301,86
0,00

-303.675,00

100.301,86

Tercer.- Que aquest expedient de modificació de crèdits sigui exposat al públic pel termini de
QUINZE DIES HÀBILS previ anunci en el B.O.I.B. i en el Tauló d'Edictes d'aquesta Casa
Consistorial, i un cop transcorregut el termini, cas de no presentar-se cap reclamació contra el
mateix, es considerarà aprovat definitivament. Tot això de conformitat al que preveuen els
articles 169.1 i 177.2 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Cinquè.- Declaració institucional per reclamar al Govern de l’Estat l’acollida promesa
de refugiats.
Es posa a la consideració dels reunits el contingut d’una declaració relativa l’acollida del
refugiats.

Es reprodueix a continuació:
«El passat dia 26 de setembre la Plataforma «Les Balears Acollim», on s'integra l'associació
«Sóller Solidari», van protagonitza a Palma una manifestació per recordar-nos a tots que
l'any 2015 els estats membres de la Unió Europea van arribar al pacte d'acollir 120.000
persones que fugien de la guerra.
Aquesta xifra pot ser considerada baixa o excessiva, però en tot cas era una passa de la
Unió Europea front al sofriment i el desempar de tantes víctimes civils innocents d'una
guerra.
Dins d'aquest acords, Espanya es va comprometre a acollir 17.337 d'aquestes persones, però
després de dos anys i sent notori l'estat d'emergència en que es troben, només 1.983
persones han aconseguit entrar a territori espanyol i ,en concret, 52 a les Illes Balears.
Al plenari de dia 8 de setembre de 2015, l'ajuntament de Sóller, per unanimitat, aprovà una
declaració institucional a favor de l'admissió humanitària dels refugiats: «1.- El Ple de
l'Ajuntament de Sóller sol·licita al govern de l'Estat Espanyol un compromís ferm amb les
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Intervé la Sra. Catalina Esteva qui explica el contingut de la declaració i recorda que ja en
la sessió de setembre de 2015, el Ple de la Corporació, per unanimitat, va acordar demanar
al Govern de l’Estat que tengués en compte tota la problemàtica dels refugiats i adverteix
que, malgrat existeix un acord adoptat per la UE vers aquest col·lectiu, no s’ha fet efectiu.

persones refugiades, rectificant la postura presa a la darrera reunió de ministres de justícia i
interior de la Unió Europea i l'anunci de la seva predisposició a acollir les persones
refugiades que proposava la Comissió Europea. 2.- El Ple de l'Ajuntament de Sóller
comunicarà dit acord al govern de l'Estat Espanyol. 3.- L'Ajuntament de Sóller es posarà a
disposició del govern de l'Estat Espanyol per l'acolliment temporal d'algunes d'aquestes
persones, segons les capacitats del nostre municipi.»
En la mateixa línia i sent conscients de les limitacions competencials dels governs
autonòmics i locals en aquesta matèria, consideram que, a més a més del treball que els
correspon d'oferir suport al govern estatal per a l'acolliment, també és la seva competència
recordar al Govern de l'Estat el seu deure d'acomplir acords, d'organitzar el pla d'acolliment
i de respectar els drets humans i la legislació internacional i nacional d'asil (Llei 12/2009,
de 30 d'octubre, reguladora del dret d'asil i de la protecció subsidiaria).»
Per tot això s’acorda:
1.- L’Ajuntament de Sóller reclama al Govern de l'Estat Espanyol el compliment immediat
de l'acord de facilitar l'entrada a territori espanyol del total de 17.337 persones refugiades a
que es comprometé.
2.- Així mateix, reclama al Govern de l'Estat Espanyol una actitud ferma i decidida per
impulsar dins de la Unió Europea una política inclusiva i defensora dels drets humans que
vagi més enllà d'ideologies i de plantejaments mercantilistes.
3.- Remetre copia d'aquests acords al President del Govern de l'Estat Espanyol i al Ministre
d'Afers Exteriors i Cooperació.

Es procedeix a la lectura dels acords continguts en la moció per part de la secretària. La
Sra. Laura Celià comença la seva exposició explicant que l’objecte de la moció és el rebuig
de l’ús de la violència per reprimir la voluntat d’un poble. Critica la postura del govern
espanyol vers el sentiment independentista i el dret a l’autodeterminació. En el seu parer,
aquesta postura s’ha anat agreujant i prova d’això, segons la regidora, són les càrregues
policials del passat 1 d’octubre a Catalunya. La Sra. Celià explica que la moció aposta per
la via del diàleg i per cercar una solució pactada.
Pren la paraula Susana Sina de Guanyem Sóller. Es suma a les paraules de la Sra Celià i
considera que la violència no és la via sinó el diàleg i defensa el dret dels pobles a decidir.
El Batle President dóna la paraula al Regidor del Pi – Proposta per les Illes, qui es
manifesta a favor dels drets fonamentals i de la Carta Magna, si bé diu que a la Carta
Magna no hi ha tota la democràcia i que hauria de ser un document viu. Segons els regidor
en aquesta problemàtica hi ha diferents postures. Anuncia que no donaran suport a la
moció.
Intervé el Sr. Carlos Simarro, considera que Espanya és la suma totes les comunitats
autònomes, i que per tant, si s’ha de modificar la Constitució ha de ser amb el consens de
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Sisè.- Moció presentada pels grups municipals Més per Sóller, Socialistes de Sóller
(PSIB) i Guanyem Sóller en defensa de la democràcia i del dret a decidir.

totes les comunitats. El regidor del PP opina que és una equivocació que, des d’un càrrec de
caire institucional, es fomenti l’incompliment de la legalitat vigent. Segons el Sr. Simarro el
camí correcte seria demnar a l’Estat espanyol l’inici d’un diàleg per modificar la
Constitució. Segons Regidor del PP, aquesta si que seria la proposta d’un consistori
municipal que es podria considerar constitucional, i no la proposta que s’ha elevat al Ple.
Per aquest motiu, anuncia que el seu grup municipal no li donarà suport i convida als
proponents a retirar-la. Finalitza la seva intervenció dient que no entén com certs partits
com el PSOE que es consideren constitucionalistes traeixen als seus.
S’inicia un debat entre el Sr. Simarro i la Sra. Celià. La Regidora recrimina al Sr. Simarro
que no ha entès el plantejament de la moció atès que el es pretén, és denunciar les càrregues
policials i cercar una solució pactada i dialogada. D’altra banda, diu que s’ha sol·licitat per
part de diferents partits polítics al Congrés del Diputats, la realització d’un referèndum a
les comunitats autònomes i que la resposta sempre ha sigut negativa. Manifesta que el seu
partit, Més, es un partit que defensa el dret a l’autodeterminació.
Respon el Sr. Carlos Simarro i considera que no podria donar mai suport a una moció que
pretén fomentar un referèndum il·legal i afegeix que no li pareix correcte que un consistori
promogui una moció que vagi en contra dels pronunciaments del Tribunal Constitucional.
Torna a intervenir la Sra. Celià i li demana al Sr. Simarro si el seu partit condemna la
càrrega policial del dia 1 d’octubre. Respon el Regidor del PP i diu que condemna que hi
hagi gent que participi en una activitat il·legal i lamenta que hi hagi ferits o agressions en
qualsevol àmbit.

Respon el Sr. Carlos Simarro i diu que no veuria problema en presentar una nova moció
amb un preàmbul diferent i amb uns punts d’acord distints per tal d’instar al Parlament
espanyol a modificar la Constitució.
Intervé el portaveu del PSOE, el Sr. Josep Lluís Colom, i diu al Sr. Simarro que a l’equip
de govern hi ha idees polítiques i sensibilitats diferents i que el més important és que hi
hagi tolerància i respecte a totes les opinions. Diu no entendre la moció en el mateix sentit.
Segons el regidor la moció reflecteix un fets greus, unes càrregues policials contra unes
persones que pensaven que podien exercir el seu dret a vot. Manifesta que s’ha de
reflexionar sobre tot el que ha succeït i que el bessó de la moció és el rebuig a qualsevol
manifestació de la violència i que el diàleg és el punt de partida per arribar a acords.
Torna a intervenir el Sr. Carlos Simarro i exposa que amb aquesta moció queda palès que el
PSOE a nivell estatal va per una banda, i a nivell de municipi va per un altra.
Passats a votació el resultat és el següent:
La Corporació, per majoria, amb 9 vots a favor (MES, PSOE i GUANYEM), 6 vots en
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Demana la paraula la Sra. Esteva i es mostra sorpresa per la proposta del Sr. Simarro de fer
una reforma constitucional que permeti incrementar la democràcia i li ofereix afegir a la
moció un punt en aquest sentit.

contra (PP) i 1 abstenció (PI), ACORDA:
Primer.- L'Ajuntament de Sóller expressa el seu rebuig als fets ocorreguts a Catalunya el
diumenge 1 d’octubre de 2017, que varen suposar càrregues repressives de la Policia
Nacional i la Guàrdia civil contra la ciutadania que volia exercir el dret a vot.
Segon.- L’Ajuntament de Sóller condemna que es persegueixi l'exercici de drets
fonamentals com la llibertat d'expressió, la llibertat d'informació i el dret de reunió pacífica
i, en conseqüència, insta el Govern de l'Estat a deixar d'instrumentalitzar la Fiscalia per
afrontar un conflicte de naturalesa política.
Tercer.- L'Ajuntament de Sóller insta als partits del Congrés dels Diputats a treballar per
cercar una solució dialogada al conflicte polític existent a Catalunya, la qual permeti al
poble català decidir lliurement el seu futur mitjançant un referèndum pactat, amb garanties i
en el qual la ciutadania catalana pugui votar.
Quart.- L’Ajuntament de Sóller mostra la seva solidaritat amb totes aquelles persones
agredides el passat diumenge i aquelles que són assetjades a Catalunya pel seu compromís
amb la democràcia.
Setè.- Moció presentada pel PI – proposta per les Illes en defensa del món rural.
Per Secretaria es dóna lectura de la moció.
Intervé el Sr. Jaume Bestard, del Pi – Proposta per les Illes i explica que s’han ampliat les
Zones d’especial protecció per a les aus a les Illes Balears de manera unilateral sense
escoltar al món rural. Matisa que el seu partit no està en contra de l’existència d’aquestes
zones, sinó del fet que no s’hagi consensuat i per tant, la moció insta la seva retirada.

Intervé el Sr. Josep Lluís Puig i diu a favor de l’esperit de la moció.
Respon el Sr. Jaume Bestard, insisteix en que l’objecte de la moció no és més que retirar les
ampliacions d’aquestes zones perquè no s’ha escoltat abans als implicats.
Passats a votació resulta el següent:
La Corporació, per majoria, amb 7 vots a favor, 4 vots en contra i 5 abstencions, ACORDA:
Primer.- Donar ple suport a la pagesia, la ramaderia, dels sector del cavall, de la caça i del
senderisme en defensa del món rural, del seu sector econòmic i de la seva forma de vida i
costums.
Segon.- Demanar la immediata retirada de la PROPOSTA DE DECLARACIÓ I
AMPLIACIÓ DE ZONES D'ESPECIAL PROTECCIÓ PER A LES AUS, especialment a la
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Obert el torn de debat, el Sr. Carlos Simarro intervé i manifesta que efectivament, la
democràcia implica consensuar.

zona del Pla de Mallorca, per haver-se elaborat sense la participació dels municipis i dels
col·lectius ciutadans afectats, per no tenir en compte els efectes econòmics, socials,
culturals, ni les particularitats, usos i tradicions dels municipis afectats.
Tercer.- Reclamar al Govern Balear i als Consells Insulars que les normatives, resolucions i
actuacions que duguin a terme i afectin el món rural, especialment en matèria de ramaderia,
agricultura i caça, s'adoptin tenint en compte que aquestes activitats són imprescindibles pel
correcte manteniment, la sostenibilitat del paisatge, la biodiversitat dels entorns no urbans,
la conservació dels costums i tradicions i el foment d'un model econòmic diversificat per a
la nostra terra.
Quart.- Exigir que les decisions que es prenguin en aquest àmbit parteixin dels acords
aconseguits mitjançant el diàleg amb les entitats representatives dels pagesos, dels
col·lectius de caça i altres associacions que vertebren el món rural.
Vuitè.- Moció presentada pel grup municipal PP sobre el pagament de la PAC als
agricultors de les Illes Balears.
Per Secretaria es dóna lectura de la moció.
Intervé el Sr. Carlos Simarro i exposa el contingut de la moció.
Iniciat el torn de debat intervé el Regidor de Medi Ambient, el Sr. Josep Lluís Puig i es
manifesta a favor dels agricultors i del seu esforç per mantenir el territori, no obstant, diu
haver consultat amb el Govern la qüestió i que, segons la informació facilitada els anys
2015 i 2016 si s’han abonat.

S’inicia un debat sobre el contingut de la moció i sobre si s’esmena o no, finalment, es
passa a votació la moció eliminant l’exposició de motius i resulta el següent:
La Corporació, per majoria, amb 11 vots a favor, cap vot en contra i 5 abstencions,
ACORDA:
Primer.- L'Ajuntament de Sóller insta a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca del Govern Balear a que faci tots els pagaments de la PAC dintre el mateix any de les
convocatòries.
Segon.- L'Ajuntament de Sóller insta a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca del Govern Balear a dur a terme el pagament de l'avançament de fins al 70% de la
PAC corresponent a l'any 2017 abans del 30 d'octubre de 2017.
Novè.- Comunicacions oficials.
Es dóna compte de:
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Torna a intervenir el Sr. Simarro i diu que, efectivament, la PAC es paga cada any, si bé el
que el es demana és que s’anticipi el 70% en el mes d’octubre.

- Les Resolucions de batlia des de la darrera sessió ordinària, és a dir, dels decrets núm.
707 a 756 del 2017.
- Els acords de la Junta de Govern dels dies: 15, 19 i 26 de setembre i 3 d’octubre de 2017.
La Corporació queda assabentada i conforme.
Desè.- Precs i preguntes.
S’inicia l’apartat de precs i preguntes amb la intervenció del Sr. Jaume Bestard que demana
pel teló del «Defensora».
Respon el Batle President i diu que el teló era un niu de coloms i que es va agafar i plegar
amb la major cura possible. D’altra banda, explica que l’Ajuntament està a l’espera de que
el revisin les restauradores del Consell de Mallorca.
Torna a intervenir el Sr. Jaume Bestard i exposa que un ciutadà havia demanat la devolució
de les plusvàlues i no tenia coneixement de com s’havia de fer. Respon el Sr. Josep Lluís
Colom i explica que s’ha de presentar una sol·licitud al registre dirigida al negociat de
rendes i que la devolució d’un ingrés indegut és un expedient de tràmit que s’aprova
setmanalment per la Junta de Govern.
Torna a intervenir Jaume Bestard i recorda la petició feta a Secretaria de col·locar una
bústia per a les notificacions als diferents partits de la Corporació, també demana per la
signatura electrònica.
Contesta la Sra Catalina Esteva i manifesta que l’equip de govern ha intentat organitzar
cursos de formació per part de l’entitat contractada per implantar l’expedient electrònic
(Gestiona).

Intervé el Sr. Carlos Simarro i torna a demanar pel Casal del carrer de sa Lluna, i confia en
que la Sra. Esteva no s’oblidarà del problema.
D’altra banda, demana per les obres de l’escola des Port. La Sra. Mª Cruz Enseñat comenta
que no tenia coneixement que les obres haguessin començat.
El Regidor del PP demana al Sr. Jaume Mateu per la marquesina del Port i aquest li respon
que no hi ha cap novetat al respecte. El Sr. Simarro lamenta el fet que, essent el regidor
director general de transports del govern, no impulsi aquesta iniciativa pel bé de Sóller.
El Sr. Josep Lluís Colom demana la col·laboració del Sr. Simarro per la recuperació del
camí de Sóller a Deià de la part que correspon a costes. Respon el regidor del PP i diu que
cal aportar els terrenys necessaris i que l’obra l’executarà el Ministeri.
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D’altra banda, el Sr. Batle manifesta està d’acord amb la proposta de la bústia però que la
secretària no havia fet arribar a Batlia la seva petició.

Quan són les 21:48, 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, 10 d’octubre de 2017
El batle

Davant meu
la secretària

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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S’ha donat compte al Ple, a la sessió
ordinària de dia
,
i s’aprova per .............................
La secretària.

