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Identificació de la sessió






Caràcter: ordinari
Data: 4 de febrer de 2014
Horari: de 13,06 h. a 15,50 h.
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament de Sóller
Convocatòria: primera i única

A la ciutat de Sóller, quan són les tretze hores i sis minuts del dia quatre de febrer de
dos mil catorze, es reuneixen a la sala de sessions d’aquest Ajuntament, prèvia
convocatòria realitzada a aquest efecte en els termes legalment establerts, els membres
integrants de l’Ajuntament en Ple que a continuació es relacionen, en sessió ordinària,
sota la presidència del Sr. Batle, i assistits per mi, la secretària accidental.
Assistents (16)
Carlos Simarro Vicens, batle-president
Tinents de Batle
Miguel Bestard Pérez, 2n tinent de batle
Mar Castañer Lozano, 3a tinenta de batle
Catalina Pomar Catany, 4a tinenta de batle
Antonio Torres Manrique, 5è tinent de batle
Regidors
Andrea Pomar Capó
Antonio Arbona González
Joan Ruiz Mesquida
Josep Lluís Colom Martínez, arriba a les 13,12 h.
Àgueda Quiñonero Banegas
Julià Carles Coll Conesa
Javier Moragues Arnal, surt a les 15,20 h.
Mª Cruz Enseñat Alemany
Miquel Gual Pons
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Jaume Servera Servera
Catalina Esteva Jofre
Absents (1)
Gabriel Darder Matas, 1r tinent de batle
• Catalina M. Enseñat Colom, secretària accidental
Tot seguit, per la batlia-presidència, es declara oberta la sessió i es passen a despatxar
els assumptes que figuren en l’ordre del dia, que són els següents:
1. ACTES ANTERIORS
S’aproven, per unanimitat de 15 vots a favor, i en votació ordinària, les actes de les
sessions anteriors dutes a terme els dies 7 de novembre (2ª sessió), 3 i 20 de desembre
de 2013.
2. COMUNICACIONS OFICIALS
Es dóna compte de:
 Les Resolucions de la batlia des de la sessió ordinària feta el 3 de desembre, és
a dir, dels decrets núm. 1155/2013 al núm. 1191/2013, i del núm. 1/2014 al núm.
71/2014, corresponents a les dates compreses entre el 3 de desembre de 2013 i el
3 de febrer de 2014.
 Els acords de la Junta de Govern Local dels dies 13, 20 i 27 de desembre de
2013; 10, 17, 24 i 31 de gener de 2014.
La Corporació queda assabentada i conforme.
Essent les 13,12 h. arriba el Regidor, Sr. Josep-Lluís Colom, qui s'incorpora al seu
escó.
3. MODIFICACIÓ DE LES TARIFES APLICABLES EN CONCEPTE DE LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CENTRE DE DIA, MENÚ I MENJADOR
SOCIAL (RESIDÈNCIA TERCERA EDAT). (EXP. 157/2013 – BiS)
Per secretaria, es fa lectura de la proposta d'acord, informada favorablement per la CIP
de Béns i Serveis, en relació a les tarifes aplicables en concepte de prestació del servei
de centre de dia, menú i menjador social.
La Sra. Esteva manifesta que es tracta d'un augment improcedent i injust, ja que és
superior a l'increment de les pensions de les persones dependents. Troba que s'hauria de
modificar el conveni existent amb l'empresa que gestiona la residència de la tercera
edat, i per això demana que s'inicii un expedient, per a tal finalitat.
El Sr. Josep-Lluís Colom diu que aquest tema no ha passat per la CIP de Serveis Socials
i troba a faltar un informe sobre la prestació d'aquests serveis, per part dels tècnics
encarregats de la seva supervisió, ja que manca fer una revisió contínua. Diu que es
tracta d'aplicar el conveni d'acord amb la Llei i per això no s'hi poden oposar, però falta
saber si el servei prestat és adequat o satisfactori.
El Sr. Bestard manifesta que, d'acord amb el contracte signat amb l'empresa Sóller
Invest, els preus s'han de revisar i s'han de incrementar d'acord amb l'IPC, i que ja s'han
hagut de pagar interessos de demora (8%), per no fer-ho com tocava al seu moment. Diu
que els Serveis Socials municipals hauran d'augmentar l'aportació.
Efectuada la votació, resulta el següent:
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Atès l'escrit presentat pel Sr. Bernat Rullán Oliver, en nom de l'entitat Sóller Invest S.L.,
sol·licitant la revisió de les tarifes aplicables en concepte de la prestació del servei de
residència de la tercera edat.
Atès que, en data 28 de novembre de 2002, el Ple de l'Ajuntament acordà adjudicar el
contracte relatiu a la construcció i gestió d'una residència per a persones majors a
l'entitat SÓLLER INVEST S.L.
Atès que en data 16 de novembre de 2005 es va formalitzar, d'acord amb la clàusula
19ena. del Plec de Clàusules Administratives, l'adjudicació del contracte administratiu
de gestió del servei públic consistent en determinats serveis de residència i altres serveis
socials d'atenció a persones majors.
En vista de que en el punt G) de l'esmentada formalització s'establia:
“El adjudicatario percibirá del Ayuntamiento por los servicios de Centro de Día,
Menús y Comedor social los precios de referencia que por estos servicios establezca el
IBAS. Para este año 2005 se ha fijado en la cantidad de 23,67 euros diarios por
persona más el IVA correspondiente para cada unidad de Menú o Comedor Social.
Estos precios se revisarán igualmente según lo previsto en el apartado anterior (...)”
Vista la taula d'increment presentada per l'empresa adjudicatària SÓLLER INVEST
SL:
C entre dia:

Menú:

Preu 2005:

23,67 €

4,75 €

Preu 2006 (IPC 3,7%):

24,55 €

4,93 €

Preu 2007 (IPC 2,7%):

25,21 €

5,06 €

Preu 2008 (IPC 4,2%):

26,27 €

5,27 €

Preu 2009 (IPC 1,4%):

26,64 €

5,35 €

Preu 2010 (IPC 0,8%):

26,85 €

5,39 €

Preu 2011 (IPC 3%):

27,65 €

5,55 €

Preu 2012 (IPC 2,4%):

28,32 €

5,68 €

Atesos els informes favorables emesos per part de l'Assessoria Jurídica i per part de la
Intervenció.
Atesa la proposta efectuada per la CIP de Béns i Serveis, la Corporació, per majoria
simple de 8 vots a favor (PP), 3 vots en contra (ExM i PxS), 5 abstencions (PSOE), i
en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- Aprovar les noves tarifes aplicables, que l'empresa adjudicatària de la gestió
de la residència de la tercera edat factura a l'Ajuntament, en concepte de Centre de Dia,
Menú i Menjador, d'acord amb l'increment produït per l'Índex de Preus al Consum.
Segon.- Comunicar-ho a les persones interessades i als negociats afectats.
4. SEGREGACIÓ I DESAFECTACIÓ DE PART DE LA FINCA DENOMINADA
“POLVORÍ DEL CAMÍ DEL CINGLE”. (EXP. 12/2014 – BiS).
Per secretaria, es fa lectura de la proposta d'acord, que ha estat informada favorablement
per la CIP de Béns i Serveis.
Intervé primerament la Sra. Esteva i manifesta que no té sentit, ja que és com començar
la casa per la teulada. Diu que si es proposàs fer un aparcament amb una zona verda hi
estarien d'acord però troba que s'ha d'anar passa per passa i s'ha de saber el perquè. Així
com s'ha fet és com donar un xec en blanc; a més diu que manca un estudi financer i de
mercat. Demana que l'expedient es retiri, que es facin les passes correctes i després ja
podran parlar de desafectar. Anuncia el seu vot en contra.
A continuació, el Sr. Gual presenta la següent esmena “in voce”: Demana afegir a la
proposta que el bé immoble segregat es destini a aparcament, condicionat a un
estudi econòmic-financer i de mercat.
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Seguidament, el Sr. Josep-Lluís Colom diu que el seu grup no entén les passes d'aquest
expedient, ja que els ha creat confusió. Manifesta que ells no s'hi oposarien si, des del
primer moment, es plantejàs el tema de l'aparcament, però diu que només es parla de
segregar i desafectar part d'una finca. Troba que s'haurien de posar damunt la taula
moltes de coses no resoltes i diu que no poden donar resposta a un xec en blanc. Troba
que no està ben plantejat.
El portaveu del PP, Sr. Bestard, manifesta que entén que els membres de l'oposició han
de dir el que pensen i han d'evitar que l'equip de govern pugui anar endavant amb aquest
tema. Explica que la proposta diu ben clar que “els terrenys confrontants amb el Camí
del Cingle serien un emplaçament adequat per a la construcció d'un aparcament”; a més,
diu que, a la Junta de Portaveus, el Sr. Batle va mostrar els plànols per un aparcament
als membres de l'oposició, i que queda ben clar. Diu que és molt necessària la creació de
places d'aparcament, sobretot durant la temporada alta que és quan hi ha molts de
problemes per a trobar lloc on aparcar.
Torna intervenir la Sra. Esteva per a manifestar que s'hauria de limitar a fer segregació,
però no desafectar, i que s'hauria de realitzar un estudi econòmic.
El Sr. Gual diu que la Sra. Esteva té raó i que es podria incloure dins la revisió del
PGOU, en tramitació. No entén la pressa i troba que s'hauria d'arribar a un consens de
separar i lligar-ho a la viabilitat econòmica del projecte.
El Sr. Bestard manifesta que és un tema purament tècnic, que es tracta de la primera
passa, i que és la millor manera de fer-ho per evitar perdre temps.
Finalment, el Sr. Batle diu que discrepa de l'opinió dels membres de l'oposició, ja que
s'ha de fer i no esperar. Manifesta que és evident la necessitat de fer aparcaments i que
hi haurà d'haver un estudi de viabilitat i que s'hauran de vendre les places d'aparcament
per a poder pagar les obres. Diu que no hi ha res ocult i que l'aparcament es farà davall
la zona verda.
Efectuada la votació de l'esmena proposada pel Sr. Gual, queda aprovada per
majoria absoluta de 14 vots a favor (8 del PP, 5 del PSOE i 1 del Sr. Gual, d'ExM), 2
abstencions (Sr. Servera, d'ExM i Sra. Esteva, de PxS), i en votació ordinària.
Tot seguit s'efectua la votació de la proposta, amb l'esmena incorporada, i resulta el
següent:
Atès que l'Ajuntament és propietari del bé immoble emplaçat al Camí del Cingle amb
referència cadastral 4058066DE7045N0001PW i amb una superfície de 24.125m2, en
virtut del conveni signat amb la Gerència d'Infraestructures i Equipament de la Defensa
en data 12 de setembre de 2002. L'esmentat immoble es troba inscrit a l'inventari
municipal amb el codi 2009 11 83 2 com a bé de domini públic.
En vista de que, amb posterioritat a la signatura del conveni mitjançant el qual es feia
efectiva l'adquisició del bé descrit, el solar va quedar separat en dues finques com a
conseqüència de la prolongació del C/ Xaloc.
Considerant que part de la parcel·la no compleix ja amb la finalitat a la que va ser
destinada i que per la seva situació es considera que els terrenys confrontants amb el
Camí del Cingle serien un emplaçament adequat per a la construcció d'un aparcament
(constitució d'un dret de superfície).
En vista dels informes favorables emesos per part dels Serveis Tècnics, que inclouen la
descripció gràfica dels terrenys, de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció.
Atesa la proposta efectuada per la CIP de Béns i Serveis.
Atesa l'esmena “in voce”, presentada per Sr. Gual, i acceptada, la Corporació, per
majoria absoluta de 9 vots a favor (8 del PP i 1 del Sr. Gual d'ExM), 1 vot en contra
(Sra. Esteva, de PxS), 6 abstencions (5 del PSOE i 1 del Sr. Servera d'ExM) i en votació
ordinària, ACORDA:
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Primer.- Aprovar la segregació d'una parcel·la de 2.535,04m2 confrontant amb el Camí
del Cingle, tal i com es descriu al plànol inclòs a l'informe tècnic.
Segon.- Aprovar provisionalment l'alteració de la qualificació jurídica del bé immoble
segregat del solar, passant de ser bé de domini públic a bé de caràcter patrimonial.
Tercer.- Anunciar l'acord d'aprovació provisional en el BOIB i en el taulell d'anuncis de
l'Ajuntament, durant el termini d'un mes, per tal de que es puguin presentar les
al·legacions que s'estimin pertinents.
Quart.- Considerar aquest acord com a definitiu, si no es presenten al·legacions dins
termini.
Cinquè.- Quan el present acord sigui definitiu, reflectir l'alteració en el Llibre
d'Inventari de Béns de la Corporació i sol·licitar al Registre de la Propietat que
procedeixi a deixar constància d'aquest canvi mitjançant les corresponents anotacions
registrals.
Sisè.- Realitzar l'acte de recepció formal del bé immoble que ha estat desafectat, de
conformitat amb l'article 8.3 del Reglament de Béns de les Entitats Locals.
Setè.- Destinar aquest bé immoble a aparcament, condicionat a un estudi econòmicfinancer i de mercat.
Vuitè.- Facultar el Sr. Batle perquè subscrigui els documents que siguin necessaris en
ordre a l'execució dels precedents acords.
5. APROVACIÓ INICIAL DELS PREUS PÚBLICS I DE L'ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA (EXP. 01/2014-RENDES).
Per secretaria, es fa lectura de la proposta d'acord que ha estat informada favorablement
per la CIP d'Hisenda.
La Sra. Esteva manifesta que aquest tema s'hauria de treballar pels Serveis Socials
municipals, però pareix que es considera un tema econòmic. Diu que hi hauria d'haver
un reglament, ja que d'aquesta manera no es pot saber ni els drets ni els deures. Demana
la retirada d'aquest punt de l'ordre del dia a l'espera d'una reglamentació. Troba que
s'hauria de mantenir el servei sense cobrar, tenint en compte que suposa una despesa
inferior als 18.000 € anuals. A més, diu que s'ha de tenir en compte que les pensions
només han augmentat un 0,25%. Acaba la seva intervenció dient que aquesta dinàmica
és un error.
El Sr. Gual diu que hi ha molta pressió fiscal cap els ciutadans. Troba que s'hauria de
revisar, replantejar i tramitar pels Serveis Socials.
El Sr. Colom diu que el seu grup no hi està d'acord, ja que hi ha molta pressió fiscal
sobre els ciutadans, i que la quantitat no és molt gran; si bé és veritat que s'ha retallat
una ajuda considerable del Govern. Troba que s'hauria de parlar de drets de persones i
no de beneficis.
El Sr. Bestard manifesta que l'expedient diu molt clar que es gratificarà els qui no
puguin pagar.
Finalment, el Sr. Batle troba que s'ha d'agrair al departament dels Serveis Socials i a la
Creu Roja per la feina que fan. Diu que s'ha de tenir en compte que fa un any i mig que
es va llevar l'ajuda del Govern. Amb la decisió presa, la gent que pugui pagar que pagui,
i els que no puguin pagar tendran una ajuda. Diu que s'ha de posar una línia, que ja va
marcar el pacte de progrés, quan va decidir sobre les persones que devien tenir ajuda i
les que no en podien tenir.
Efectuada la votació, resulta el següent:
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Atès el dictamen favorable de la Comissió d'Hisenda i Especial de Comptes, la
Corporació, per majoria simple de 8 vots a favor (PP), 8 vots en contra (PSOE, ExM i
PxS), amb el vot de qualitat, a favor, del Sr. Batle, per a decidir l'empat, i en votació
ordinària, ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment l'establiment dels preus públics i de l'ordenança fiscal
reguladora per a la prestació del servei de teleassistència domiciliària.
Segon. Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva
exposició en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el butlletí oficial de les Illes
Balears (BOIB), per termini de 30 dies hàbils, en el qual els interessats poden examinarlo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
Tercer. Considerar definitivament adoptat l'acord, en el supòsit de què no es presentin
reclamacions a l'expedient, en el termini abans esmentat.
6. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL 4-I IMPOST SOBRE
L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
(EXP. 02/2014-RENDES).
Es posa a la consideració dels reunits la proposta d'acord per a modificar l'Ordenança
Fiscal sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, que afecta a la
redacció de l'article 14 de dita Ordenança Fiscal, Bonificacions en la quota.
Concretament s'afegeix el següent paràgraf: “S'estableix una reducció del 60% per a
aquells valors cadastrals modificats a conseqüència del procediment de valoració
col·lectiva de caràcter general. En aquests casos es prendrà com a valor del terreny o
de la part d'aquest que correspongui, segons les regles contingudes en aquesta
ordenança, l'import que resulti d'aplicar als nous valors cadastrals dita reducció del
60%”.
Tots els portaveus municipals coincideixen en estar a favor de la proposta.
Efectuada la votació, resulta el següent:
Atès el dictamen favorable de la CIP d'Hisenda i Especial de Comptes, la Corporació,
per unanimitat de 16 vots a favor, i en votació ordinària, ACORDA:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal I-4 Impost sobre
l'Increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, per a l'exercici 2014 i següents,
segons consta a l'expedient.
Segon. Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva
exposició en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el butlletí oficial de les Illes
Balears (BOIB), per termini de 30 dies hàbils, en el qual els interessats poden examinarlo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
Tercer. Considerar definitivament adoptat l'acord, en el supòsit de què no es presentin
reclamacions a l'expedient, en el termini abans esmentat.
7. ACCEPTACIÓ CESSIÓ GRATUÏTA DE VIAL SITUAT AL COMPLEXE
URBANÍSTIC DENOMINAT “TODOLI PARK”, DE LA URB. ATALAYA,
EFECTUADA PER PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES JUMA, S.A.
(EXP. 15/AG/13-AOU).
Es sotmet a la consideració dels reunits la proposta d'acord que ha estat informada
favorablement per la CIP d'Activitats, Obres i Urbanisme.
Tots els portaveus municipals manifesten que estan a favor de la proposta.
Efectuada la votació, resulta el següent:
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Atesa la documentació de l'expedient 15/AG/2013, de modificació puntual del PGOU
98, de reajustament de la prolongació del Camí des Cingle.
Vista la necessitat de procedir a la segregació de vial situat al complexe urbanístic
denominat “Todoli Park”, de la Urbanització Atalaya, per a la seva posterior cessió a
l'Ajuntament, als efectes de dur a terme la modificació puntual ja esmentada, de
reajustament de la prolongació del Camí des Cingle.
Atesos els informes que consten en l'expedient corresponent, així com el dictamen de la
CIP d'Activitats, Obres i Urbanisme, la Corporació, per unanimitat de 16 vots a favor, i
en votació ordinària, ACORDA:
Primer.- Acceptar la cessió gratuïta del vial segregat, efectuada pel Sr. Matías Palmer
Camps,
en
nom i representació de l'entitat mercantil PROMOCIONES Y
CONSTRUCCIONS JUMA S.A., amb la següent descripció: “Un vial que va de Este a
Oeste, terminando en rotonda, empezando del vial de la Urbanización Atalaya y
finalizando casi en el límite de Poniente del solar, discurriendo en parte por el lado sur
de la porción segregada y en parte atravesando la finca es en todo su recorrido de unos 5
metros, saldo en la rotonda de unos 11 metros, con una longitud total de 66 metros. Y
linda, al Este, con vial de la Urbanización de la Atalaya; al Sur, Oeste y Norte, con el
resto del complejo ...”
Segon.- Autoritzar el Sr. Carlos Simarro Vicens, Batle-President de l'Ajuntament de
Sóller, per a la signatura de l'escriptura de segregació i cessió gratuïta del vial en els
termes prevists en el document que s'incorpora a l'expedient, així com de qualssevol
altres que resultin necessaris fins a la seva completa inscripció en el Registre de la
Propietat.
8. APROVACIÓ INICIAL DE LA PROLONGACIÓ DE LA CARRETERA MA2121 FINS EL CARRER DE SANT JAUME. (EXP. 11/AG/2014-AOU).
Per secretaria, es procedeix a la lectura de la proposta d'acord, que ha estat informada
favorablement per la CIP d'Activitats, Obres i Urbanisme.
Tots els portaveus municipals manifesten que estan a favor de la proposta.
Efectuada la votació, resulta el següent:
Atès el projecte de prolongació de la carretera MA-2121 fins el carrer de Sant Jaume,
redactat pels serveis tècnics del Consell Insular de Mallorca, en virtut de la cooperació
tècnica entre ambdues administracions.
Atesos els informes emesos pels Serveis Tècnics municipals i l'Assessoria Jurídica.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent d'Activitats, Obres i
Urbanisme, la Corporació, per unanimitat de 16 vots a favor, i en votació ordinària,
ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment la prolongació de la carretera MA-2121 fins el carrer de
Sant Jaume, d'acord amb els esmentats informes i documentació.
Segon.- Exposició publica de l'expedient, durant el termini d'un mes, als efectes de
presentar al·legacions, mitjançant anunci publicat en el BOIB i a un dels diaris de major
difusió de la província. L'expedient es podrà consultar en el negociat d'Urbanisme.
9. PROJECTE INSTAL·LACIÓ XARXA SOTERRADA DE MITJA TENSIÓ
PER HABITATGE UNIFAMILIAR AL POLÍGON 3 PARCEL·LA 445, FINCA
BALITX D'ENMIG, A NOM DE L'ENTITAT “SOCIEDAD INVERSORA DEL
NORTE 2000 S.L.”(EXP. 222/AG/2009-AOU).
Per secretaria, es dóna lectura a la proposta d'acord, informada favorablement per la CIP
d'Activitats, Obres i Urbanisme.
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La Sra. Esteva manifesta que està en contra de la proposta, ja que considera que hi ha
altres formes de fabricar energia, i troba que l'electrificació en sòl rústic no s'hauria
d'estendre més.
El Sr. Gual diu que està a favor, ja que d'aquesta manera es recupera un patrimoni i
troba que no causarà molt d'impacte, al tractar-se d'una xarxa soterrada.
Efectuada la votació, resulta el següent:
Atesa la instància presentada per l'entitat “Sociedad Inversora del Norte 2000 S.L.”,
per a procedir a la instal·lació de xarxa soterrada de mitja tensió per habitatge
unifamiliar al polígon 3, parcel·la 445, finca Balitx d'Enmig.
Atesos els diferents informes emesos des de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori, i pel Departament de Patrimoni del Consell Insular de Mallorca.
Atesos els informes emesos pels Serveis Tècnics i l'Assessoria Jurídica a l'expedient
222/AG/2009.
Atès el dictamen favorable de la CIP d'Activitats, Obres i Urbanisme, la Corporació, per
majoria absoluta de 15 vots a favor (PP, PSOE i ExM), 1 vot en contra (PxS), i en
votació ordinària, ACORDA:
Primer.- Informar favorablement la sol·licitud per a la realització de les obres segons
projecte, de xarxa de MT soterrada per al subministrament a vivenda unifamiliar, en el
polígon 3, parcel·la 445, de l'entitat “Sociedad Inversora del Norte 2000 S.L.”
representada pel Sr. Miguel Angel Sánchez Latapia, segons condicions dels informes
que consten dins l'expedient.
Segon.- Remetre còpia de l'expedient al Consell Insular de Mallorca per a l'obtenció de
l'Interès General preceptiu per a la concessió de l'esmentada llicència.
10. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSIB-PSOE, ExM I PxS,
EN RELACIÓ A LA TARGETA SANITÀRIA PER A TOTHOM, TAMBÉ PER
A QUI ÉS A FORA.
Es posa a la consideració dels reunits el contingut d'una moció presentada per PSOE,
ExM i PxS, en relació a rebutjar la darrera modificació del text refós de la Llei de
Seguretat Social de l'Estat, on es limita l'assistència sanitària als espanyols que surtin a
l'estranger durant més de 90 dies i estiguin en situació d'atur.
La Sra. Esteva explica i defensa la moció.
Després de deliberar sobre el seu contingut, es sotmet a votació i queda rebutjada la
moció per 8 vots a favor (PSOE, ExM i PxS), 8 vots en contra (PP), més el vot en
contra, de qualitat, del Sr. Batle, per a decidir l'empat.
11. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS PSIB-PSOE, ExM I
PxS, RELATIVA A LA DEFENSA DEL DRET A LA LLIURE DECISIÓ DE LES
DONES.
Es posa a la consideració dels reunits el contingut d'una moció presentada pels grups
municipals PSOE, ExM i PxS en relació a la defensa del dret a la lliure decisió de les
dones, amb la següent EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
“El passat 27 de desembre el Consell de Ministres va aprovar l'avantprojecte de Llei
Orgànica per a la Protecció de la Vida del Concebut i els Drets de la Dona Embarassada
que ens condueix al túnel del temps pre-democràtic, més propi de societats dominades
per dogmes fonamentalistes de caire religiós i purament masclistes.
Fins ara...
− Qualsevol dona podia avortar lliurement dins de les primeres 14 setmanes i
tenia dret a fer-ho dins del sistema públic de salut.
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Si hi havia “greu risc per a la vida o la salut de l'embarassada”, anomalies del
fetus o risc de “greus anomalies” segons un dictamen mèdic, el termini per
avortar lliurement s'allargava fins a les 22 setmanes.
− No hi havia límit temporal si es detectaven anomalies fetals “incompatibles
amb la vida” o “una malaltia extremadament greu i incurable” i així ho
certificava un comitè clínic.
Amb la nova llei...
Es restringeix la possibilitat d'interrompre l'embaràs a dos casos:
− “Evitar un greu perill per a la vida o la salut física o psíquica de
l'embarassada”, fins a la setmana 22.
− En cas de violació i sempre que sigui dins les primeres 12 setmanes, i amb
denúncia prèvia.
Tornam a una Llei d'indicacions molt més restrictiva que la llei de l'any 1985, on les
dones no poden decidir, sinó que seran els metges qui decidiran per elles.
Eliminació de la possibilitat d'interrompre l'embaràs quan hi hagi malformació
fetal. Un cop eliminat el supòsit de malformació o greu malaltia de fetus, només es
podrà interrompre la gestació quan un professional de la salut acrediti un risc per a la
salut física o psíquica de la mare, sols durant les 22 primeres setmanes.
Aquesta fiscalització és intolerable. El supòsit de risc per a la salut de la mare i la
valoració mèdica suposa un clar menyspreu i desconfiança cap a les dones, a les quals
no les deixa decidir i en canvi seran professionals externs els que decideixin per elles.
Hem de recordar que estar embarassada no és cap malaltia.
A més, el govern central complica el procés previ. Per començar, al dona haurà de
reunir dos informes mèdics de facultatius de centres diferents i aliens a la clínica on es
practicaria l'avortament. Amb els documents a la mà li explicaran els riscos que suposa
la intervenció i un altre metge haurà de signar un certificat en què s'especifiqui que se li
ha atorgat tota la informació pertinent perquè pugui prendre una decisió “lliure” després
de reflexionar durant set dies. Algú creu que les donen no tenen criteri ni coneixements?
Tota la feina feta a aquest estat en diagnòstic prenatal que detecta el 1,55 i el 2% de les
malformacions de tots els embarassos, si aquesta Llei veu la llum haurà estat infructuós
i innecessari.
El paper dels metges es complica considerablement, per primera vegada es regula en
detall l'objecció de consciència dels professionals sanitaris, però caurà sobre ells l'única
responsabilitat penal. Quan entri en vigor la futura regulació, les clíniques avortistes no
es podran anunciar, ni tampoc es podrà fer publicitat de productes que interrompin el
procés de gestació.
La nova llei de l'avortament és clarament un altre retrocés en els drets ja consolidats que
ja teníem, una llei molt restrictiva que empeny a la dona a avortar en la
clandestinitat o a l'estranger. A partir d'ara no sabem que faran les dones que no
puguin avortar amb la nova llei. Les dones que tenguin doblers aniran fora i les que no
avortaran en la clandestinitat amb el risc de mort i de conseqüències greus per a la salut
que això té.
Ens agradaria recordar que tal com és conegut, el Tribunal Constitucional, l'any 1985,
va deixar clar que, en relació a l'avortament, no estam davant d'un conflicte entre dos
drets fonamentals, perquè els únics drets fonamentals implicats aquí són els drets de
les dones, sent el no nascut un bé jurídic que queda degudament protegit per la
legislació actual.
Perquè del que està parlant el Ministre Ruiz Gallardón, d'acord amb la Conferència
Episcopal, és en realitat, eliminar el dret a decidir de les dones, i que s'elimini a costa
de posar en risc la salut i la vida de les dones.
−
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La immensa majoria dels països europeus permeten la interrupció voluntària de
l'embaràs sense justificació, oscil·lant entre la setmana deu de Portugal i les vint-iquatre setmanes d'Holanda.
Entenem que no es pot legislar d'esquena a la realitat i a les innumerables veus
crítiques que s'alcen arreu de l'Estat, també dins el propi Partit Popular, grup polític que
sustenta al Govern d'Espanya.
Segons l'enquesta d'opinió encarregada a Metroscopia (EL PAÍS, 12/01/2014) mostra
que el 78% dels entrevistats se mostren en contra d'aquesta nova llei (el 62% d'aquests
se declaren votants del PP). El 86% declaren estar a favor del dret de la dona a decidir
lliurement si vol continuar amb el seu embaràs (el 68% se declaren votants del PP).
Les lleis restrictives d'avortament no redueixen el nombre d'avortaments, només
incrementen el nombre de dones mortes o que perden la seva salut, perquè avorten en la
clandestinitat i en condicions insalubres. Tot això, en contra dels drets de les dones: el
de la lliure decisió i el de la salut.
La millor forma de reduir el nombre d'avortaments no és negar l'accés de les dones
als procediments legals, sinó donar-los el poder de controlar la seva fecunditat i de
prevenir els embarassos no desitjats. Per aconseguir-ho és important realitzar classes
d'educació sexual obligatòries per al jovent. Perquè només amb una educació sexual
adequada i amb la millora a l'accés als mètodes anticonceptius, podem prevenir de
manera més efectiva, especialment en persones joves, els embarassos no desitjats.”
Tot seguit, la regidora del PSOE, Sra. Àgueda Quiñonero, explica i defensa la proposta,
fent referencia a l'exposició de motius, i dient que les dones han de poder decidir sobre
el dret a la maternitat. Demana que es duguin a terme polítiques de prevenció
d'embarassos no desitjats, fomentant l'educació sexual.
La Sra. Esteva diu que les dones tenen dret a decidir i el Sr. Gual diu que l'extrema dreta
francesa no hi està d'acord amb l'avantprojecte de llei.
El Sr. Colom també defensa la proposta.
El Sr. Bestard diu que no és un tema polític, sinó que el considera més social i de valors
humans. Troba que les dones han de poder decidir per elles mateixes i que s'han de
respectar les seves decisions. A nivell particular diu que està d'acord amb la moció, però
que no és competència dels Ajuntaments.
El Sr. Batle manifesta que s'està parlant d'una llei no aprovada i no entén com es pot
estar en contra abans de que s'aprovi. Considera que s'hauria d'esperar veure com
s'aprova, abans de pronunciar-se sobre aquest tema.
En aquest cas, diu que el PP dóna llibertat de vot als membres del seu grup municipal.
Tot seguit es procedeix a la votació, amb el següent resultat:
Atesa la proposta efectuada pels Grups Municipals PSIB-PSOE, Entesa per Mallorca i
Progressistes per Sóller, la Corporació, per majoria absoluta de 9 vots a favor ( 5 del
PSOE, 2 d'ExM, 1 de PxS, 1 del Sr. Bestard (PP), 7 abstencions (PP), i en votació
ordinària, ACORDA:
Primer.- El Ple de l'Ajuntament de Sóller reconeix el dret a decidir de les dones envers
la seva maternitat, instant al Ministre de Justícia Alberto Ruiz Gallardón a retirar
l'avantprojecte de Llei Orgànica per a la Protecció de la Vida del Concebut i dels Drets
de la Dona Embarassada, que compta amb el rebuig majoritari de la societat de l'Estat
Espanyol, de la comunitat científica i sanitària i de les associacions que lluiten a favor
de la Igualtat entre homes i dones.
Segon.- El Ple de l'Ajuntament de Sóller insta al Govern de l'Estat Espanyol a esperar al
pronunciament del Tribunal Constitucional envers el recurs interposat per 50 diputats
del PP a la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de Salut Sexual i Reproductiva i de la
10

Interrupció Voluntària de l'Embaràs, abans de fer qualsevol canvi normatiu d'aquesta
qüestió.
Tercer.- El Ple de l'Ajuntament insta a la Regidoria d'Educació i Serveis Socials de
Sóller a que impulsi polítiques de prevenció d'embarassos no desitjats, com podria ser
organitzar classes d'educació sexual i tallers afectivo-sexuals.
Essent les 15,20 h. abandona el seu escó el Sr. Moragues
12. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ExM I PxS
RELATIVA A LA DECLARACIÓ DELS SÍMBOLS D'INTERÈS LOCAL I EN
FAVOR DE LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ.
Es posa a la consideració dels membres de la Corporació el contingut d'una moció
presentada per ExM i PxS, en relació a la declaració dels símbols d'interès local i en
favor de la llibertat d'expressió, que expliquen i defensen els seus portaveus respectius,
Sr. Gual i Sra. Esteva.
Concretament, demanen que es declari la senyera de les quatre barres (inclòs el llaç
quatribarrat) com a símbol oficial d'interès local; declarar les senyeres i estendards que
formen part de les festes de la Fira i el Firó de Sóller com a símbols oficials d'interès
local; així com declarar com a símbols oficials d'interès local totes aquelles
manifestacions simbòliques aprovades pels centres escolars de Sóller.
El portaveu del PP, Sr. Bestard, diu que el seu grup està en contra de la moció.
El Sr. Batle diu que ja existeixen els símbols oficials de Mallorca, de la CAIB,
Nacional i Europeu. Però diu que, a més, l'Ajuntament podrà triar-ne un altre i que, al
seu moment s'haurà de decidir. Ell, particularment, diu que no creu que la bandera
quatribarrada sigui la idònia pel municipi de Sóller, i demana perquè no es defensa una
bandera amb l'escut de Sóller.
Efectuada la votació, queda rebutjada la moció per 7 vots a favor (4 del PSOE, 2 d'ExM
i 1 de PxS), 8 vots en contra (PP), i en votació ordinària.
13. MOCIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS RELATIVA A LA SUBVENCIÓ
DEL PEATGE DEL TÚNEL DE SÓLLER PER PART DE LA CAIB.
Es posa a la consideració dels reunits una moció proposada per la Junta de
Portaveus, relativa a la subvenció del peatge del túnel de Sóller per part de la CAIB.
El Sr. Colom diu que es tracta d'un tema que preocupa molt als ciutadans.
La Sra. Esteva prega al Sr. Simarro que ho demani personalment al President
del Govern Balear.
El Sr. Batle li respon dient que ho farà.
Efectuada la votació, resulta el següent:
Atès el contingut de la moció proposada per la Junta de Portaveus en la reunió
del dia 30 de gener de 2014, en relació a la subvenció del peatge del túnel de Sóller per
part de la CAIB., s'acorda el següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'any 1997, amb l'obertura del túnel de Sóller, es va culminar un projecte
molt reclamat al llarg dels anys per la població del nostre municipi, aconseguir una via
de comunicació ràpida amb Palma i la resta de Mallorca.
Des del seu inici, i donat que no s'havia facilitat la gratuïtat del túnel, es
va aconseguir una subvenció per part de la CAIB, per fer front a la despesa d'aquest
peatge a tots els residents de Sóller. En aquests darrers anys no s'ha fet efectiva aquesta
subvenció, fet que causa greus perjudicis als ciutadans sollerics que, per feina o per
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necessitat, s'han de desplaçar a Palma. Donada la seva dotació en els pressuposts dels
anys 2012, 2013 i 2014 de la CAIB.
Per tot l'exposat, la Corporació, per unanimitat de 15 vots a favor, i en
votació ordinària, aprova la MOCIO, adoptant els següents acords:
Primer.- L'Ajuntament de Sóller exigeix el pagament de la subvenció.
Segon.- L'Ajuntament de Sóller insta la CAIB a procedir al pagament de
la subvenció del peatge del Túnel de Sóller, així com ha fet en aquests darrers mesos a
altres administracions, realitzant un calendari de pagaments de totes les partides
pendents i les actuals.
Tercer.- Remetre una certificació d'aquests acords a la Presidència de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
14. MOCIÓ DEL PSIB-PSOE, PER A LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ I EN
DEFENSA DE L'AUTONOMIA LOCAL.
Es sotmet a la consideració dels reunits el contingut d'una moció presentada pel PSOE,
en relació a la llibertat d'expressió i en defensa de l'autonomia local.
Concretament es proposa rebutjar la voluntat del Govern de les Illes Balears de
vulnerar la llibertat d'expressió, a través de la censura prèvia, amb la Llei 9/2013, que
regula l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears.
El Sr. Colom explica i defensa la moció fent referència a l'exposició de motius.
Els portaveus, Sr. Gual i la Sra. Esteva anuncien el seu suport a la moció.
El Sr. Bestard diu que el seu grup està en contra de la moció, dient que no es tracta de
cap burla ni de batalla política. Diu que s'ha de respectar la manera de pensar i s'ha de
defensar el que és nostre.
Efectuada la votació, queda rebutjada la moció per 7 vots a favor (PSOE, ExM i PxS),
8 vots en contra (PP), i en votació ordinària.
DESPATX EXTRAORDINARI
Havent-se declarat i ratificat la seva urgència, per assentiment de tots els membres de la
Corporació, presents en la Sala, i de conformitat amb el que disposa l'article 82.2 de la
Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, es
tracta a continuació els tema següent:
CONDOL PER LA DEFUNCIÓ DEL SR. ANDREU PIZÁ MAYRATA,
EXREGIDOR DE L'AJUNTAMENT DE SÓLLER.
A proposta del portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, s'acorda, per unanimitat de 15
vots a favor, i en votació ordinària, que consti en acta el condol de la Corporació, per la
recent defunció, en data 2 de febrer de 2014, del Sr. Andreu Pizá Mayrata, exregidor
d'aquest Ajuntament, i que es comuniqui als seus familiars.
15. PRECS I PREGUNTES.
La Sra. Esteva demana informació sobre el compliment dels acords adoptats per
l'Ajuntament en Ple, relatius a la publicació de les actes de les sessions a la pàgina web
municipal, així com posar punts de registre a distintes oficines municipals.
El Sr. Batle li respon dient que aquest és un tema que ja s'ha passat als serveis
informàtics municipals i que s'està tramitant.
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La Sra. Esteva demana explicacions sobre l'edifici de la Casa de Sa Lluna i respon el Sr.
Batle dient que si el propietari no hi posa remei, ho farà l'Ajuntament, passant les
despeses al seu càrrec.
També demana la Sra. Esteva si l'Ajuntament ha remès l'enhorabona a l'Hotel Esplèndit
i a l'Agroturisme de Ca N'Aí amb motiu d'haver estat distingits internacionalment per
“The Sunday Times” i el portal d'internet “Tripadvisor”, respectivament.
El Sr. Batle respon dient que ja els ha enviat sengles cartes de felicitació.
La Sra. Esteva demana igualment informació sobre qui ha pagat les despeses per
l'assistència a Fitur i demana reiterar al Tren de Sóller que posi un bus quan les vies del
tren estiguin en obres.
Abans d'aixecar la sessió, el Sr. Batle es dirigeix a les persones que graven les imatges
del Ple i lis recorda que han de comunicar per escrit a l'Ajuntament el nom de la persona
responsable de la seva difusió.
I no havent-hi altres assumptes per tractar, s’aixeca la sessió, a indicació de la
presidència, quan són les quinze hores i cinquanta minuts, signant aquesta acta el
Batle-president i aquesta secretària accidental, que ho certifica.
Vist i plau
El Batle

Carlos Simarro Vicens

Catalina M. Enseñat Colom

Que es doni compliment al que s’ha acordat.
Sóller, 4 de febrer de 2014
El Batle
Davant meu
La secretària acctal.

S’ha donat compte al Ple, a la sessió
ordinària de 1 d'abril de 2014,
i s'aprova, per
La secretària accidental
Catalina M. Enseñat Colom
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