
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLE DE 14 DE NOVEMBRE DE 2017

Identificació de la sessió:

• Caràcter: ordinari 
• Data: 14 de novembre de 2017
• Inici: 20:08
• Finalització: 21:07
• 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 
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
Joan Ruiz Mesquida
Maria del Mar Castañer Lozano
Catalina Maria Pomar Catany
Andrea Pomar Capó
Jaume Bestard Matas
Susana Sina Zamora

Absents 
Maria Cruz Enseñat Alemany, 4a tinenta de batle



Secretària:
Rosa Ripoll Coll 

Ordre del dia:

A) PART RESOLUTIVA:

1.-  Aprovació de les actes de les sessions anteriors.          
2.- Encomana de la gestió del servei públic d’atenció a la primera infància (escoleta infantil 
municipal) a l’entitat pública empresarial Sóller 2010. Expedient 4360/2017.
3.- Adquisició directa d’un solar qualificat com a urbà (PGOU), destinat a sistema general 
d’equipament públic. Expedient 3687/2017.
4.- Aprovació canvi d’horaris del servei de pistes de tennis de la zona esportiva «Es Puig». 
Expedient 904/2017.
5.-  Pla  d'actuacions  sobre  consum  de  drogues  i  conductes  addictives  2017  –  2021. 
Expedient 901/2016.
6.- Declaració institucional de la FEMP amb motiu del dia internacional de l’eliminació de 
la violència contra la dona. 

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 dels esborranys d’acta de les sessions anteriors.

Es posa a la consideració dels reunits els esborrany d’acta de les sessions anteriors, Ple 
ordinari de 12 de setembre de 2017, ordinari de 10 d’octubre de 2017 i extraordinari de 27 
d’octubre de 2017. 

Efectuada la votació, s’aproven per unanimitat.

Segon.-  Encomana  de  la  gestió  del  servei  públic  d’atenció  a  la  primera  infància 
(escoleta infantil  municipal)  a  l’entitat  pública  empresarial  Sóller 2010. Expedient 
4360/2017. 

Per Secretaria, es procedeix a la lectura de la proposta d’acord, dictaminada favorablement 
per  la  CIP Ajuntament  Segle  XXI.  Pren la  paraula  la  Sra  Catalina  Esteva  i  exposa  el 
contingut de la proposta que es sotmet a votació.  La Regidora  considera que l’atenció a la  
primera infància és un servei públic important per facilitar la conciliació familiar i laboral, 
motiu pel qual  l’equip de govern ha defensat  que l’escoleta municipal havia de seguir 



oberta i afegeix que s’ha optat per encomanar la seva gestió a l’empresa Sóller 2010 perquè 
així  ho  permet  la  normativa.  Explica  la  regidora  que  una vegada  declarada  deserta  la 
licitació de la concessió, s’han realitzat  els tràmits previs necessaris per a duu a terme 
l’encomana:  modificació dels  estatuts  de  l’empresa  pública i  la  modificació dels preus 
públics per tal d’aconseguir l’equilibri econòmic del servei. 

Obert el torn de debat, intervé la Regidora Sra. Susana Sina de Guanyem Sóller,  manifesta  
el seu suport al servei públic d’escoleta municipal i diu que l’encomana a Sóller 2010 
suposarà la prestació d’un servei de qualitat, revertint en benefici dels usuaris. 

Pren  la  paraula  el  Sr.  Jaume  Bestard  del  Pi  –  Iniciativa  per  les  Illes,  i  recorda  els  
antecedents  de  l’encomana,  que  arran  d’una  licitació  deserta  l’Ajuntament  decideix 
municipalitzar l’escoleta amb la posterior pujada dels preus públics. Afirma que l’escoleta 
no  és  rentable  i  demana  si  podrà  assumir  les  pèrdues  Sóller  2010.  Posa  en  dubte  el 
superàvit que apareix als comptes de l’entitat a l’espera del resultat de l’auditoria. 

Intervé el Sr. Carlos Simarro. No entén com la regidora d’Educació no ha pogut assistir 
avui al plenari. Es mostra sorprès pel fet que alguns dels membres de l’actual equip de 
govern, com a oposició, denunciaren que Sóller 2010 s’utilitzava per duu a terme serveis 
que no li corresponien i, sigui ara precisament l’equip de govern, qui encomani la gestió 
d’un servei  que  no és de  competència municipal  a  l’empresa  pública,  amb la  fal·làcia 
d’afirmar que no és deficitària. Segons el regidor del PP,  Sóller 2010 no està preparada per 
assumir aquest servei i ho considera una equivocació. Diu que l’equip de govern s’havia 
manifestat  en  campanya  a  favor  de  recuperar  les  competències  de  Sóller  2010  cap  a 
l’Ajuntament i no a la inversa. Demana perquè aquest canvi d’opinió dirigint-se a la Sra. 
Catalina Esteva. 

Finalment  i  atès  que  duran  a  terme  l’encomana  amb  l’abstenció  del  PP,  espera  que 
s’informi dels resultats de la mateixa i del grau de satisfacció del servei.

Respon la Sra. Catalina Esteva al Sr. Bestard. Explica que la licitació de la concessió del 
servei va quedar deserta per la problemàtica de l’obligatorietat de subrogar el personal i  
que actualment, hi ha  places buides perquè la concessionària va tancar l’aula de nadons 
uns mesos sense el consentiment de l’Ajuntament, però que quan l’escoleta es trobava en 
plena ocupació no era deficitària.  Afegeix que en el Consell d’Administració de Sóller 
2010 es podrà fer un seguiment de l’encomana. Diu que la regidora d’educació no ha pogut 
assistir per motius de salud i puntualitza que Sóller 2010 ja presta altres serveis que no són 
son essencials, posa com exemple la funerària o el poliesportiu de Son Angelats. Matisa  
que l’Ajuntament no pot assumir nous serveis perquè les lleis estatals no ho permeten. 
Segons la  Sra.  Esteva,  en  aquesta  legislatura  no és  pot  parlar  d’obscurantisme  perquè 
l’oposició forma part del Consell d’Administració de Sóller 2010.

Pren la paraula el Sr. Simarro i replica que el seu partit, en el seu moment, no va negar cap 
informació ni cap dada de l’empresa pública i que  les encomanes fetes a Sóller 2010 que 
ha esmentat  la  Sra.  Esteva  van dirigides  a  una part  important  de  la  població i  no són 
comparables al servei públic de l’escoleta del qual només se’n beneficiaran pocs. 



D’altra  banda,  li  crida l’atenció que la Sra. Esteva manifesti  que han trobat un via per 
«saltar-se la llei» per exercir una competència que no és municipal a través de Sóller 2010. 

El Sr. Carlos Simarro considera un mala iniciativa incomplir les lleis estatals que pretenen 
garantir uns objectius d’estabilitat econòmica. 

Contesta la Sra. Esteva, diu que el Sr. Simarro està fent un joc de paraules i puntualitza que 
«les lleis ens permet fer el que estam fent», el que no permet la llei es la gestió directa per 
part de l’Ajuntament.  

Efectuada la votació, resulta el següent:

La Corporació, amb 9 vots a favor, cap vot en contra i 7 abstencions, ACORDA: 

Primer.- Aprovar l’encomana de gestió del servei d’atenció a la primera infància (escoleta 
infantil municipal) a l’entitat pública empresarial SÓLLER 2010, sobre la base de l’article 
11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Segon.- L’encomana de gestió no suposa cessió de titularitat  de la competència ni dels  
elements substantius en el seu exercici, sent responsabilitat de l’Ajuntament dictar quants 
actes  o  resolucions  de  caràcter  jurídic  donin  suport  o  en  el  quals  s’integri  la  concreta 
activitat material objecte d’encomana.

Tercer.- Aquesta encomana de gestió es farà per acord exprés entre l'Ajuntament i l'empresa 
pública SÓLLER 2010. Perquè l'acord sigui vàlid s'haurà d'incloure l'activitat a les quals 
afectin, el termini de vigència i la naturalesa i abast de la gestió.

Quart.-  Publicar  l’instrument  de  formalització  i  la  resolució  en  el  BOIB  i  a  la  seu 
electrònica  de  l’ajuntament,  a  l’efecte  dels  articles  11.3.a),  paràgraf  primer,  de  la  Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 
de desembre, de transparència, accés a la informació públic i bon govern.
 

Tercer.-  Adquisició  directa  d’un  solar  qualificat  com  a  urbà  (PGOU),  destinat  a 
sistema general d’equipament públic. Expedient 3687/2017.

Per part de la secretària es procedeix a la lectura del punt tercer de l’ordre del dia. Tot 
seguit, el Batle President dóna la paraula al Sr. Catalina Esteva,  Coordinadora de l'Àrea 
Ajuntament  del  segle  XXI  qui  procedeix  a  donar  compte  de  la  proposta,  prèviament 
dictaminada en sentit favorable per la CIP  Ajuntament Segle XXI.  Explica la regidora que 
es tracta d’adquirir  un terreny ubicat dins nucli  urbà i que és una gran oportunitat  per  
ampliar l’aparcament de Cetre  o bé per donar-li  altres usos com a centre de  dia per a 
majors o casal de joves, atès està destinat a equipament.

Pren la paraula la Sra. Susana Sina de Guanyem Sóller, i posa de relleu la necessitat de  
solucionar la manca d’aparcament al municipi. Manifesta que donarà suport a la proposta 
però que la considera insuficient i que s’ha de seguir fent feina. 

Intervé el Sr. Gabriel Darder del Partit Popular i posa damunt la taula que Sóller té facultats 



per  trobar  més  aparcaments  dels  existents.  D’altra  banda,  es  mostra  sorprès  per  la 
intervenció de la Sra. Esteva, segons pareix aquests terrenys poden tenir altres usos, per 
aquest motiu demana a l’equip de govern que es manifesti sobre quin serà el destí del solar  
que es vol adquirir. 

Contesta la Sra. Catalina Esteva i diu que l’acord que s’eleva a Ple versa sobre l’adquisició 
del solar. 

Torna a intervenir el Sr. Darder i insisteix en que el Sr. Batle es pronuncii sobre l’ús que es 
vol donar al terreny. 

Intervé el Batle President i diu que s’eleva a Ple la compra d’un solar que està devora un 
aparcament públic i que s’adquireix, en principi, amb la idea de fer un aparcament públic. 

Efectuada la votació, resulta el següent:

La Corporació, per unanimitat, ACORDA: 

Primer.- Aprovar l’adquisició directa del bé immoble ubicat al Camí de Can Pitera, Illeta 5, 
número  7  –  Referència  cadastral  5422044DE7052S0001AO  per  un  import  total  de 
tres-cents tres-mil sis-cents setanta-cinc euros (303.675,00€).

Segon.- Facultar al Batle per tal que es procedeixi a l’atorgament del corresponent contracte 
de compravenda i la seva elevació a escriptura pública d’acord amb l’article 1280 del Codi 
Civil.

Tercer.- Procedir a inscriure el bé en el Registre de la Propietat i fer-ho constar a l’inventari  
municipal.

Quart.- Aprovació canvi d’horaris del servei de pistes de tennis de la zona esportiva 
«Es Puig». Expedient 904/2017.

Llegida la proposta  pren la  paraula el  Batle  President i  regidor d’Esports,  el  Sr.  Jaume 
Servera i explica breument que es tracta de racionalitzar, a petició del concessionari, els 
horaris del servei de pistes de tenis els mesos d’hivern. 

Intervé la Sra. Susana Sina i mostra la seva conformitat amb la proposta. 

Pren la paraula el Sr. Carlos Simarro i demana que es doni una solució al problema de la 
piscina. Segons el portaveu del PP, s’hauria d’ampliar el termini de tancament més enllà de 
principis de setembre. 

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

La Corporació, per unanimitat, ACORDA: 

Primer.- Aprovar un «horari  d'hivern» d'aplicació entre els dies 1 de novembre a 31 de 
març, ambdós inclosos, segons s'especifica a continuació:



de dilluns a dijous de 9h a 22 h
divendres de 9h a 20h
dissabtes de 9h a 18h
diumenges i festius de 9h a 14h

Segon.- Aprovar que, atenent als diferents horaris d'obertura de la instal·lació, dues hores 
abans de l'hora establerta de tancament i, si no hi ha cap reserva formalitzada, es podrà 
procedir al tancament de la mateixa.

Tercer.- Aquest horari serà revisable anualment

Cinquè.-  Pla  d'actuacions  sobre  consum de drogues  i  conductes  addictives  2017 – 
2021. Expedient 901/2016.

Per part de la secretària es procedeix a la lectura del punt cinquè de l’ordre del dia. Tot 
seguit, el Batle President dóna la paraula al Sr. Catalina Esteva qui explica el contingut de  
la proposta. 

Pren la paraula la Sra. Susana Sina comenta que han col·laborat en la confecció del Pla i 
que és una eina important de cara a la prevenció. Es mostra satisfeta amb la feina feta. 

Intervé el Sr. Jaume Bestard del Pi – Proposta per les Illes  i diu que espera que sigui un Pla 
viu i dinàmic. 

El Sr. Batle dóna la paraula al Sr. Carlos Simarro, i manifesta que no li ha quedat clar quin 
és el regidor responsable del Pla, si la regidora d’educació o el regidor responsable de l’àrea 
de serveis socials. 

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

La Corporació, per unanimitat, ACORDA: 

Primer.-  Aprovar el Pla Municipal de drogodependència.
Segon.-  Publicar el pla al taulell d'anuncis de la pàgina web de l'Ajuntament de Sóller.

Sisè.-  Declaració  institucional  de  la  FEMP amb  motiu  del  dia  internacional  de 
l’eliminació de la violència contra la dona. 

El punt sisè de l’ordre del dia versa sobre una declaració institucional. Explica el contingut 
de la mateixa, el Sr. Josep Lluís Colom qui recorda que el dia 25 de novembre es el dia  
internacional contra la violència de gènere i incideix en el fet que s’ha de lluitar cada dia 
contra aquesta problemàtica. 

Es reprodueix a continuació:

“La Federación Española de Municipios y Provincias se suma, como viene haciendo todos 



los años, a la conmemoración con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, reiterando su compromiso en la erradicación 
de todas y cada una de las formas de violencia de género existentes, así como apoyando e 
impulsando medidas que promuevan su eliminación.

La violencia de género constituye la mayor vulneración de derechos y libertades básicas, 
está en contra de los principios de igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad que 
son  inherentes  a  todos  los  seres  humanos;  tiene  consecuencias  demoledoras  para  la 
sociedad y está tan arraigada a ella que ya es un hecho estructural por lo que su eliminación 
ha de ser una tarea que compete a toda la sociedad y que exige que todos los poderes 
políticos, fuerzas sociales e individuos, trabajen unidos para alcanzar su total erradicación.

La evidencia de esta lacra y la presión social han hecho que la violencia contra las mujeres 
sea reconocida como Asunto del Estado.

Hace un año que el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición no de Ley por la 
que se instaba al  Gobierno a promover la suscripción de un Pacto de Estado contra la  
Violencia de Género, un gran paso que ansía dar respuesta real a las necesidades actuales 
del sistema de prevención y abordaje de la violencia machista.

El debate para el Pacto implantado en el  Congreso,  en el  Senado y en el  Observatorio 
Estatal  de  Violencia  sobre  la  Mujer  ha  supuesto  un  espacio  de  análisis,  intercambio  y 
deliberación  entre  el  sector  social  y  las  administraciones  públicas,  en  el  que  las 
Corporaciones  Locales,  a  través  de  la  FEMP,  han  ofrecido  un  apoyo  fundamental  en 
materia  de  gobernanza  local  sobre  Violencia  de  Género.  Su  suscripción  garantiza  la 
generación de las alianzas necesarias para el abordaje eficaz de esta lacra”

Por  todo  lo  anterior,  los  Ayuntamientos,  Diputaciones,  Cabildos  y  Consells  Insulares 
adheridos a la FEMP reafirmamos nuestro compromiso para seguir impulsando políticas 
que garanticen los derechos de las mujeres y de los menores con el objetivo de conseguir 
una sociedad libre de miedo y para ello:

 Invitamos  a  todas  las  Entidades  Locales  a  adherirse  a  esta  Declaración  y  nos 
sumamos a todas las voces que claman por el fin de la violencia de género, barrera 
infranqueable en el camino hacia una sociedad en la que hombres y mujeres vivan 
en libertad e igualdad.

 Reivindicamos la necesidad de dotar a las Entidades Locales de las competencias en 
esta materia así como de suficientes medios y recursos para, en colaboración con el 
Gobierno y las CCAA, asegurar la asistencia adecuada, suficiente y necesaria para 
garantizar la recuperación de todas las víctimas de violencia de género en todos 
nuestros pueblos y ciudades.

 Reconocemos la importancia de trabajar en la erradicación de las actitudes y los 
comportamientos  cotidianos  que,  instalados  en  la  vida  diaria,  reproducen  y 
perpetúan la desigualdad, origen de la violencia de género

 Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos fundamentales de la infancia y 
resaltamos nuestra preocupación por el índice en aumento de menores asesinados a 



manos de sus padres como instrumento de control y de poder sobre las mujeres.
 Debemos  seguir  promoviendo  y  apoyando  medidas  para  la  prevención  y  la 

detección, así como de sensibilización de toda la población. Trabajar en medidas 
desde marcos de actuación integrales, donde la transversalidad sea un hecho que 
impregne cada ámbito laboral de atención y protección de las mujeres y menores 
víctimas de violencia de género.

Setè.- Comunicacions oficials.

Es dona compte de les resolucions de Batlia des de la darrera sessió ordinària, celebrada el  
10 d’octubre de 2017.  Això és, Decrets del 757 al 818, i els acords de Junta de Govern dels 
dies 10, 17, 24 i 31 d’octubre i 7 de novembre de 2017.

La Corporació queda assabentada i conforme.  

Vuitè.- Precs i Preguntes.

S’inicia l’apartat de precs i preguntes amb la intervenció del Sr. Jaume Bestard que demana 
per la colònia de moixos de teixidors i posa de relleu que hi ha  proper un parc infantil amb 
arena. Considera el regidor que s’ha de prioritzar la salut dels infants. D’altra banda, diu 
que hi ha també un menjador per als moixos davall l’arcada del mercat la qual cosa ha 
generat moltes queixes. 

Continua el Sr. Bestard i demana pels trasts del mercat al Sr. Andreu Castanyer, no entén 
com han pagat i no n’hi cap obert. 

Contesta el Sr. Castanyer i diu que l’empresa li ha comunicat que obriran en breu.

Pren la paraula el Sr. Carlos Simarro i demana al Sr. Castanyer que faci qualque cosa al 
respecte, que els trasts del mercat segueixen buits i que no s’està complint amb l’objectiu 
previst que era dinamitzar el mercat i donar un servei al mercat municipal. 

Formula un prec el Sr. Simarro, diu que davant l’establiment «Bullimoto» als autocars els 
hi costa molt girar i que han de pujar damunt l’acera., que ha rebut queixes dels conductors 

Continua el Sr. Simarro. Demana per un arbre que s’ha tallat ubicat a l’entrada del Carrer 
Nou i comenta que no s’ha obert cap expedient al respecte i posa en dubte que estigués en 
mal estat. També diu que hi ha altres arbres que estan amb la soca morta i que, per contra, 
no s’han retirat. 

Contesta el Sr. Pep Lluís Puig, i explica que es tractava d’un arbre en mal estat i que hi ha 
fotos del cap de la brigada municipal dins l’expedient de reparació de l’acera.

Torna a intervenir Carlos Simarro i demana al regidor de medi ambient que li faci arribar 



les fotos de l’arbre sobre el que es discuteix. 

Continua el Sr. Simarro i demana al Sr. Jaume Servera pel casal del Carrer de sa Lluna.  
Respon el Sr. Batle president i diu que està pendent del començament de les obres i del  
pagament de les taxes.

Finalment, el portaveu del PP  demana per la marquesina del Port. 

Intervé el Sr. Jaume Mateu, i diu que els ciutadans es mereixen una mica més d’originalitat  
en  les  preguntes  que  formula  l’oposició  i  demana  seriositat  en  el  plantejament  de  les 
qüestions.  Segons el regidor d’urbanisme, està pendent d’un contracte del govern balear 
que està seguint el seu curs i que probablement estarà finalitzada aquest hivern. 

Intervé  el  Sr.  Carlos  Simarro  i  diu  que  presentarà  les  preguntes  per  escrit  arran  del  
comentari del Sr. Mateu sobre la seriositat de les preguntes que formulen.

Quan són les 21:07, 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, 14 de novembre de 2017

El batle                                    Davant meu 
                                                 la secretària 

S’ha donat compte al Ple, a la sessió 
ordinària de dia 17 de gener  de 2018,
i s’aprova per .unanimitat
La secretària.
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