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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 5 DE NOVEMBRE DE 2019

Secretària:
Rosa Ripoll Coll
Ordre del dia:
A) PART RESOLUTIVA:

B) PART DE CONTROL:
12.- Comunicacions oficials.
13.- Precs i preguntes.
Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. Batle President obre la sessió.
Desenvolupament de la sessió.
Primer.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Es dóna compte de l’esborrany d’acta de la sessió anterior pendent d’aprovació, sessió
ordinària de 3 de setembre de 2019.
S’aprova per unanimitat.
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1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.- Moció presentada pel grup municipal MES per Sóller, relativa a instar al Govern
d’Espanya a garantir la universalitat del descompte del transport aeri i marítim del 75% per
als residents a les Illes Balears i a la resta de territoris fora de la península.
3.- Moció presentada pel grup municipal MES per Sóller, relativa a instar a la Conselleria
d’Educació perquè denegui el permís a VOX per visitar els centres educatius de les Illes
Balears.
4.- Moció presentada pel grup municipal UNIDAS PODEMOS, per declarar l’emergència
climàtica al municipi de Sóller.
5.- Moció presentada pel grup municipal UNIDAS PODEMOS, per impulsar el Pla
d’aparcaments dissuasius a Sóller.
6.- Moció presentada pel grup municipal POPULAR, en relació al Pla d’Obres i Serveis.
7.- Moció presentada pel grup municipal POPULAR, en relació a la Llei d’universalitat del
descompte resident transport aeri Illes Balears.
8.- Moció presentada pel grup municipal POPULAR, en relació al suport a les forces i
cossos de seguretat de l’Estat.
9.- Moció presentada pel grup municipal CIUTADANS, referent a la creació d’un espai per
a mascotes i una canera transitòria.
10.- Moció presentada pel grup municipal CIUTADANS, en relació a la defensa i igualtat
de tracte de les parelles de fet i els matrimonis, en relació a la pensió de viudetat.
11.- Moció presentada pel grup municipal CIUTADANS, referent a la qualitat de l’aire de
Sóller.

Segon.- Moció presentada pel grup municipal MES per Sóller, relativa a instar al
Govern d’Espanya a garantir la universalitat del descompte del transport aeri i
marítim del 75% per als residents a les Illes Balears i a la resta de territoris fora de la
península.
Llegida la moció per part de la secretària, el Sr. Batle President dóna la paraula a la
portaveu de Més per Sóller qui explica que atès que no hi ha cap proposta d’acord
presentada per part de l’equip de govern, es repartiran la defensa de les mocions entre els
diferents regidors que conformen el grup municipal.
El Sr. Batle President intervé i matisa que aquesta tasca correspon al portaveu de cada grup
municipal, no obstant, fet aquest aclariment, convida a tothom a participar.
Agraeix el gest la Sra. Celià al President i tot seguit intervé la Sra. Elvira Cortés per tal de
defensar la moció. Destaca que conté una exposició de motius neutra i que pretén explicar
les dificultats que tenim els residents a les Illes Balears per desplaçar-se, destaca l’antelació
en que el seu grup va presentar la moció i critica el fet que el Partit Popular, a pocs dies de
la Junta de Portaveus hagi presentat una moció idèntica, considera que conté un exposició
de motius partidista i oportunista.Aa continuació explica el contingut de la moció i reafirma
que s’ha de debatre i donar suport a la moció.
Pren la paraula la Sra. Catalina Pizá qui manifesta el suport del seu grup municipal a la
moció atès que se’n beneficia tota la ciutadania.

El Batle President dóna la paraula al Sr. Jaume Bestard qui vol destacar que Coalició
Canària juntament amb el Pi, fou un dels principals impulsors del descompte aeri. D’altra
banda insta sobretot als partits estatals a fer feina en la connectivitat i a solucionar la
problemàtica de la insularitat.
El portaveu del grup municipal ciutadans manifesta que el més important és el contingut de
la moció amb independència d’altres consideracions de caire partidista. Considera interessat
el punt quart de la moció i anticipa que li donaran suport.
Pren la paraula el portaveu del Partit Popular, qui respon a la Sra. Elvira Arbona i matisa
que el seu partit en cap moment va voler retirar la moció presentada per Més per Sóller, al
contrari, diu que es va intentar arribar a un acord per tal de fer una declaració institucional.
Segons el Sr. Darder aquesta voluntat es demostra en el fet que es va oferir retirar
l’exposició de motius de la moció presentada pel seu partit. Insisteix que en cap moment
s’ha volgut retirar de l’ordre del dia la moció de Mes.
Intervé el Batle President als efectes d’explicar al públic el punt de debat. Explica el Sr.
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Intervé el portaveu del grup municipal PSIB-PSOE i diu està d’acord amb tots els punts de
la moció. Si bé posa de manifest que no té sentit votar dues mocions en el mateix sentit.
Diu que la moció de Més per Sóller es més neutra que la del Partit Popular que conté una
sèrie de consideracions de caire partidista. Conclou la seva intervenció anunciant que
votaran a favor.

Simarro que quan hi ha un tema important que afecta a tots els col·lectius i sobretot si hi ha
més d’una moció en el mateix sentit, el que es fa es intentar arribar a un acord per tal de
formular una declaració institucional que conté una proposta conjunta de tots els partits, si
bé, el Batle diu que en aquest cas, es va declinar per part de Mes aquesta opció i lamenta
que no es faci per part del consistori una única petició de caire institucional. Malgrat tot,
anuncia que votaran a favor de la moció de Mes per tal de donar suport al manteniment del
descompte i espera que Més voti a favor de la presentada pel seu partit.
Pren la paraula la Sra. Celià i diu entendre que si s’aprova la moció per unanimitat no es
tramitarà com una declaració institucional perquè el partit popular no retirarà de l’ordre del
dia la seva moció.
El Batle President considera capciosa la pregunta, i confirma que es votaran les dues
mocions, i que com qui hi ha un interès comú el seu partit donarà suport a la de Més.
Intervé Jaume Mateu i li proposa al Batle President retirar la seva moció i que es voti la
Moció de Mes com a una declaració institucional. No obstant el Batle President insisteix en
que s’han de votar ambdues mocions pels motius que ja ha explicat amb anterioritat.
Passats a votació, s’aprova per unanimitat, la moció amb el següent contingut:
Primer.- El Ple de l’Ajuntament de Sóller acorda instar al Govern d’Espanya a garantir la
universalitat del descompte pel transport aeri i marítim del 75% per als residents a les Illes
Balears i a la resta de territoris fora de la Península, en les condicions actualment
establertes.
Segon.- El Ple de l’Ajuntament de Sóller rebutja qualsevol intent de vincular el descompte
de resident amb el nivell de renda o limitar el seu ús a un determinat nombre de viatgers.

Quart.- El Ple de l’Ajuntament de Sóller insta al Govern de l’Estat a investigar les pujades
de preus realitzades per les aerolínies des de la pujada del descompte, a través de les
Direcciones Generales de la Marina Mercante y de Aviación Civil i del Ministerio de
Fomento.
Tercer.- Moció presentada pel grup municipal MES per Sóller, relativa a instar a la
Conselleria d’Educació perquè denegui el permís a VOX per visitar els centres
educatius de les Illes Balears.
Per part de la secretaria es procedeix a la lectura del punt tercer de l’ordre del dia.
Intervé el Sr. Joan Carles Simó per tal de defensar la Moció presentada pel grup municipal
Més per Sóller. El regidor explica que al seu parer el sistema educatiu té la clau per establir
els fonaments per aconseguir la igualtat social i que la tasca dels mestres no és adoctrinar
sinó permetre que els seus alumnes disposin d’un pensament crític amb el món que els
envolta. Critica el fet que aquests principis siguin qüestionats per idees totalitàries que
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Tercer.- El Ple de l’Ajuntament de Sóller insta al Govern d’Espanya a establir un correcte
control dels preus finals del transport aeri i marítim de les Illes Balears per evitar possibles
augments abusius de preus per part dels operadors.

proclamen la unitat de pensament. Per dit motiu, Més per Sóller considera necessari que per
part de les institucions públiques es faci una defensa de l’autonomia i la llibertat dels
centres per tal de determinar el seus Projectes lingüístics de centre i que determinants grups
polítics no puguin inspeccionar el que es fa als centres educatius, tasca que està
encomanada al servei d’inspecció educativa.
Pren la paraula la portaveu d’Unidas Podemos. La Sra. Pizá considera que és molt
important donar suport al docents, als projectes curriculars dels centres i defensar la llengua
com a identitat del centre. Segons la regidora aquesta voluntat de VOX d’intervenir és quasi
inconstitucional. Afegeix que malgrat pareix que no es pot negar a un grup parlamentari el
fet de visitar a un centre educatiu, si que s’hauria de tenir en compte l’opció que aquesta
visita es produís fora d’horari lectiu i que s’escoltàs la veu dels pares i mares dels infants
del centres.
Intervé el Sr. Jaume Mateu, considera que la moció és molt interessant i explica que els
parlamentaris tenen certes atribucions per a poder sol·licitar informació sobre determinades
qüestions, malgrat que tal i com ha comentat la Sra. Catalina Pizá no es pugui negar a certs
partits visita un centre educatiu, votaran a favor de la moció perquè consideren que no es
pot normalitzar que discursos de caire franquista s’instaurin en la nostra societat.
Segueix el torn d’intervencions amb la participació del Sr. Jaume Bestard, qui vol
puntualitzar que el seu partit està a favor de la comunitat educativa i que no està en contra
de la llengua. No obstant, posa en dubte la legalitat de poder prohibir a un parlamentari
exercir un dels seus drets com és el de visitar un centre i que, en tot cas és la Conselleria
l’òrgan competent per dirimir aquest tema.
Pren la paraula el portaveu de Ciutadans. Sebastià Aguiló diu que la moció objecte debat és
una moció trampa perquè en conjunt implica vetar a un determinat partit polític legal, la
qual cosa en opinió del seu partit és un pràctica perillosa, per aquest motiu, anticipa que no
li donaran suport.

Laura Celià proposa una modificació de la moció en el sentit de allà on diu un partit polític
concret, posar qualsevol partit polític.
Pren la paraula el Sr. Batle President i diu no entendre perquè hem de llevar drets a un
determinat grup parlamentari i que la proposta decau pel fet de no ser competència del
consistori i entrar a una disputa que no correspon. Per això argumenta que no es una moció
adequada amb independència de que faci referència a un partit o a un altre.
El Sr. Aguiló intervé i considera que la proposta de modificació feta no soluciona el
problema atès que només estan a favor del segon punt de suport al sector educatiu.
El Sr. Batle President ofereix la possibilitat de retirar la moció.
Respon la Sra Celià i puntualitza que no hi ha precedents, que en quaranta anys cap partit
polític ha sol·licitat visitar un centre per a fiscalitzar als docents, i que es tracta d’un partit
que s’ha pronunciat de manera clara en contra de la comunitat educativa i reafirma que no
retiraran la moció.
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Intervé el Sr. Carlos Darder que es suma a les paraules del representats del Pi i Ciutadans i
considera que tots els partits i tots els parlamentaris tenen els mateixos drets, per aquest
motiu anuncia que votaran en contra.

Passats a votació, la moció queda rebutjada per 8 vots a favor, 9 vots en contra i cap
abstenció.
Quart.- Moció presentada pel grup municipal UNIDAS PODEMOS, per declarar
l’emergència climàtica al municipi de Sóller.
Intervé la regidora d’Unidas Podemos, la Sra. Pizá, per tal de defensar la moció presentada
pel seu grup municipal.
La regidora explica que les evidències dels profunds efectes del canvi climàtic son
innegables i que els científics han repetit que el canvi que es produirà com a conseqüència
de l’activitat humana serà profund si no introduïm canvis dràstics i descarbonitzam
l’economia. Descriu tota una seria de conseqüències que implica i implicarà el canvi
climàtic per a les persones i per al planeta. Explica que el nostre municipi no pot quedar
enrere i que cal treballar en l’educació i sensibilització per tal de mitigar el canvi climàtic i
reduir els seus efectes.
Pren la paraula la Sra. Laura Celià qui explica que al seu partit també li preocupa el canvi
climàtic i anuncia que es sumaran a la moció.
Pren la paraula el Sr. Jaume Mateu qui diu que és un dia oportú per presentar la moció
perquè és el dia que s’ha sabut que EEUU deixarà els acords de París contra el canvi
climàtic. Diu que el seu partit està a favor de la filosofia de la moció i que s’haurien de fer
passes i adoptar mesures concretes per tal de pal·liar els efectes del canvi climàtic al nostre
municipi i que per tant, espera que no quedi en una declaració d’intencions sinó en un
compromís per part de l’equip de govern en aquest sentit.

Vol intervenir el Sr. Aguiló per incidir en que ha resultat molt sorprenent que no s’hagi
tengut en compte un municipi com Sóller en el repartiment de l’ecotaxa.
D’altra banda, es mostra a favor de la moció presentada per Unidas Podemos i la considera
totalment necessària i anuncia el seu suport.
Tanca la primera roda d’intervencions el Sr. Darder que demana que consti en acta la
decepció del seu grup municipal amb el repartiment de l’ecotaxa i que no s’hagin aprovat
cap dels dos projectes presentats per l’Ajuntament, el de l’Infante Lois i el del Patio
Fantasio. Així mateix, i pel que fa a la moció, també manifesten el seu suport atès que el
canvi climàtic ja és un realitat.
Pren la paraula el Sr. Batle President i posa de manifest la problemàtica d’olors que provoca
la depuradora, i insta a la regidora d’Unidas Podemos que traslladi a la Consellera
competent que és del seu partit adopti, la necessitat d’adoptar mesures per solucionar-ho.
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Pren la paraula el Sr. Jaume Bestard qui critica el fet que el municipi de Sóller no hagi rebut
ni un euro de l’ecotaxa per poder revertir els efectes negatius del turisme.

D’altra banda, també vol manifestar el seu desacord en el fet que cap municipi de Mallorca
s’hagi beneficiat del repartiment de l’ecotaxa i que per contra, s’hagin destinat a projectes
del Govern i per aquest motiu proposa fer una declaració institucional en aquest sentit.
També vol comentar que malgrat donaran suport a la moció considera que es negatiu enviar
el missatge de declarar el nostre municipi en situació d’emergència climàtica, no ho
considera adequat. I d’altra banda, en resposta al Sr. Jaume Mateu diu que si que s’han
adoptat passes per part del Consistori per lluitar contra el canvi climàtic i posa com
exemple el fet de duu a la pràctica els acords que s’adopten en el Pacte de Batles i
Batlesses.
Respon la Sra. Pizá i afirma ens trobam en situació d’emergència climàtica.
El Sr. Aguiló intervé i diu si seria possible canviar el terme emergència pel d’urgència
climàtica.
Pren la paraula el Sr. Jaume Mateu, del PSOE i critica el fet que no s’hagi presentat cap
proposta concreta en aquest Ple per part de l’equip de govern i que tot el debat giri en torn a
mocions sense sabre quines són les mesures concretes que volen adoptar.
D’altra banda, vol precisar que no té sentit qüestionar la nomenclatura «emergència
climàtica», perquè és així com s’ha plantejat a nivell internacional i que es absurd el debat
sobre canviar-ho o eliminar-ho.
Intervé la Sra. Pizá i matisa que no és un caprici utilitzar la paraula «emergència climàtica»
precisament es vol utilitzar una paraula per cridar l’atenció, i així ho han posat de manifest
les diferents entitats mediambientals. Per tant, reafirma que no s’ha de canviar.

Finalment la portaveu d’Unidas Podemos insisteix en que no es canviarà perquè suposaria
que la moció perdria el seu sentit.
Una vegada finalitzat el torn de debat i passats a votació, la Corporació, per unanimitat,
aprova la moció següent:
Primer: Declarar el municipi de Sóller en estat d’emergència climàtica, assumint el
compliment dels compromisos polítics reals i vinculants, molt més ambiciosos que els
actuals, amb la conseqüent assignació de recursos per fer front a aquesta crisi tot assumint,
a més, que sols la reducció anual d’emissions i del consum energètic, que han de ser
avaluats amb aquesta periodicitat, podrà afrontar l’emergència climàtica.
Segon: Adquirir el compromís d’implementar els canvis pertinents i dur a terme les mesures
polítiques necessàries per tal d’assolir els objectius de desenvolupament sostenible de
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, amb caràcter urgent i prioritari, i incorporar-ho a la
confecció dels pressuposts, especialment mitjançant l’aplicació estricta de les clàusules
mediambientals a la contractació pública.
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Es segueix amb el debat sobre si el terme emergència climàtica és o no correcte. El Batle
President argumenta perquè considera que s’hauria d’utilitzar una altra nomenclatura.

Tercer: Adquirir el compromís de treballar conjuntament amb la resta d’ajuntaments i
institucions de les Illes Balears, per tal de mitigar els efectes del canvi climàtic.
Cinquè.- Moció presentada pel grup municipal UNIDAS PODEMOS, per impulsar el
Pla d’aparcaments dissuasius a Sóller.
Pren la paraula la regidora d’Unidas Podemos que considera que al municipi de Sóller hi ha
un dèficit de places d’aparcament. Per aquest motiu, la Sra. Pizá considera necessari instar
la creació de nous espais destinats a aparcaments que siguin dissuasius, que es trobin
pròxims als punts d’entrada de les principals carreteres i que permetin un desplaçament a
peu dels visitants. També vol recalcar que aquests aparcaments s’hauran d’integrar al
màxim en el paisatge per tal de minimitzar l’impacte visual.
Intervé la Sra. Celià i opina que si bé es cert que hi ha una manca d’espai destinat a
l’aparcament de vehicles, també és cert que aquesta necessitat es dóna en temporada alta i
no durant tot l’any i que s’hauria d’intentar que llogar zones a la perifèria de Sóller i
declarar el seu interès general però que això té la problemàtica de modificar la Llei de sòl
rústic. Insisteix en que seria correcte fer un estudi de necessitat sobre aquest tema. També
els hi preocupa el tema l’impacte paisatgístic.

Seguint el torn d’intervencions, el Sr. Jaume Bestard diu que les possibilitats de trobar
espais adients són molt reduïdes i també considera necessari comptar amb un estudi i
recalca que al final la solució no només depèn de l’Ajuntament sinó del Consell de
Mallorca. També considera important evitar l’impacte ambiental.
El Batle President dóna la paraula al portaveu de Ciutadans. Sebastià Aguiló diu que li
sorprèn la frase que hi ha hagut un lleuger increment arran de l’obertura del tunel no la
considera correcta. L’equip de govern està fent feina en trobar solars disponibles atès que és
evident la manca d’aparcaments a Sóller. La figura de pàrquing dissuasiu a Sóller queda
desvirtuada perquè considera que és aquell que s’utilitza per deixar el vehicle i agafar un
altre mitjà de transport, posa com exemple l’aparcament del Festival Park.
Pren la paraula Carlos Darder, considera que la moció d’Unidas Podemos és una bona
proposta i diu que el seu partit té molt clar que manquen aparcaments en el nostre municipi.
Defensa que es possible la realització d’aparcaments dissuasius respectant l’entorn i vol
recordar que no s’ha parlat del Port de Sóller i que en temporada alta hi ha un problema
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Pren la paraula el Sr. Mateu i està d’acord amb la Sra. Celià en el fet que cal comptar amb
un estudi previ per tal de determinar quines són les necessitats reals d’aparcament. També
vol matisar que no només hi ha possibilitats de trobar espais en sòl rústic, sinó que n’hi ha
també en sòl urbà. Consideren en la mateixa línia manifestada per la portaveu de Més, que
seria positiu afegir la qüestió de l’impacte paisatgístic, i d’altra banda, caldria emmarcar
aquesta qüestió dins la política de mobilitat global que volem a Sóller. També reconeix les
dificultats que hi ha urbanísticament per trobar un espai apte. Conclou que estan d’acord
amb la filosofia general de la moció però considera que s’hauria d’afegir el tema de
l’impacte paisatgístic.

molt important també de manca d’aparcament i que l’objectiu i compromís del seu partit es
fer més aparcaments.
Pren la paraula la Sra. Catalina Pizá i vol puntualitzar que a l’exposició de motiu ja es fa
esment a que els aparcaments han d’estar integrats en el paisatge i també vol matisar que la
idea d’aquests tipus d’aparcaments es també deixar el vehicle per poder agafar el transport
públic.
Finalment es passa a votació i el resultat de la mateixa és el següent, la Corporació acorda,
per majoria absoluta, amb 13 vots a favor, cap vot en contra i quatre abstencions:
«Iniciar un procediment tècnic per localitzar solars amb possibilitat de convertir-se en
aparcaments dissuasius, és a dir, que reuneixin les característiques anteriorment descrites
(pròxims a les principals entrades als nuclis urbans de la ciutat i a les parades de transport
interurbà); així com també iniciar una col·laboració amb el Departament de Mobilitat i
Infraestructures i amb el Departament de Territori del Consell de Mallorca, amb la finalitat
de trobar ajuda per a superar dificultats d’índole urbanística o territorial».
Sisè.- Moció presentada pel grup municipal POPULAR, en relació al Pla d’Obres i
Serveis.

Intervé la representant d’Unidas Podemos i considera que la moció maneja dades
incorrectes i afirma que a través del departament de Cooperació local del Consell de
Mallorca s’ha donat i es donaran als diferents municipis de Mallorca ajudes econòmiques
per sufragar diferents actuacions. A continuació compara les quanties repartides pels
diferents governs del Consell de Mallorca i afirma que el pacte d’esquerres entre el 2016 i
2019, ha repartit uns noranta milions d’euros entre els diferents municipis, i que el partit
popular amb anterioritat n’havia repartit uns divuit milions. Manifesta la Sra. Pizá que amb
les dades que maneja no es pot afirmar, de cap manera, que s’hagi disminuït la quantia per a
inversions als ajuntaments com diu la moció.
Pren la paraula el Sr. Batle President i diu que ofereix eliminar el preàmbul de la moció per
tal d’arribar a un acord i que es destinin més diners al nostre municipi.
Pren la paraula la Sra. Celià i diu que podrien donar el seu suport a la moció, atès que el
grup municipal ha decidit eliminar un preàmbul polititzat i fora de lloc, sempre i quan es
prengui com a punt de partida el Pla d’obres i serveis de 2019.
Intervé el portaveu del PSOE. El Sr. Jaume Mateu considera curiós que el Partit Popular ara
si elimini el preàmbul i no hagi fet el mateix oferiment en les altres mocions presentades.
D’altra banda critica el fet que es demani per una banda a una altra institució que
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Explica la moció el portaveu del grup municipal Popular, diu que atès que hi ha un
remanent de tresoreria al Consell de Mallorca es demana que s’incrementi gradualment la
quantia destinada al Pla d’obres i serveis fins al 30%, considera que és una bona proposta i
per aquest motiu demana el suport de la Corporació.

incrementi les inversions i per altra banda, que l’Ajuntament no sigui capaç de d’executar
les pròpies inversions previstes en el pressupost del 2019.
Pren la paraula el Sr. Batle President i diu no entendre com el Sr. Mateu no sigui capaç de
demanar pel seu municipi.
Intervé el regidor de Ciutadans, i explica que el seu partit estarà a favor qualsevol proposta
que impliqui més inversió per al nostre municipi.
Abans de passar a votació es matisa que s’esmena la moció en el sentit assenyalat per la
regidora de Més per Sóller, per tal d’incloure l’exercici 2019.
Passats a votació el resultat de la mateixa és el següent, la Corporació, amb 14 vots a favor,
3 vots en contra i cap abstenció, acorda:
«Instar al Consell de Mallorca a que augmenti la quantitat de la línia d’ajudes del Pla
d’obres i serveis en un 30% aquesta legislatura (un increment de 7.5% a cada convocatòria
per al 2019, 2020, 2021, 2022, 2023).»
Setè.- Moció presentada pel grup municipal POPULAR, en relació a la Llei
d’universalitat del descompte resident transport aeri Illes Balears.
Pren la paraula el Sr. Carlos Darder per defensar la moció presentada pel seu grup
municipal. Explica que, tal i com ja s’ha comentat, es va intentar arribar a un acord a la
junta de portaveus per tal de fer una declaració institucional i que això no fou possible.
D’altra banda comenta que es podria incloure el punt quart de la moció de Més i explica la
importància de la moció per tal d’aconseguir que el descompte sigui real i per aquest motiu,
demana el suport de tota la Corporació.

Pren la paraula la Sra. Celià, i diu que es tot surrealista, no només el fet insòlit d’un plenari
sense propostes d’acords sinó també el fet que aprovada la mateixa moció amb anterioritat
per unanimitat, ara es torni a debatre una moció idèntica atès que s’ha afegit el punt quart
de la moció de Més a la del Partit Popular i demana com es tradueix això a nivell pràctic i si
demanarem al mateix dues vegades. Així mateix adverteix que per poder votar a favor de la
moció hauran d’eliminar l’exposició de motius i insisteix en quin sentit té debatre i votar
dues mocions idèntiques.
Respon el Batle President qui diu que sortiran dues propostes una presentada per Més per
Sóller i una altra de moció del Partit Popular sobre el descompte aeri. I considera que no és
normal que a la Junta de Portaveus no s’hagi arribat a un consens i presentat com a una
declaració institucional, perquè un dels partits, Més per Sóller, va argumentar que l’havia
presentada abans.
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Intervé la Sra. Pizá i reitera que tot el que sigui beneficiós pel municipi comptarà amb el
seu suport.

Torna a intervenir la Sra. Celià i posa com exemple que el seu partit tenia intenció de
presentar una moció sobre l’emergència climàtica i pel fet de tenir coneixement per la
premsa que Podem anava a presentar una moció en aquest sentit, varen decidir no
presentar-la, i diu no entendre com el Partit Popular tenint coneixement de què Més per
Sóller ha entrat per registre una moció sobre el descompte de resident i es tanqui en banda
en presentar, fora de termini, una moció amb els mateixos acords.
Respon el Batle President i recorda a la regidora Sra. Catalina Esteva que si era partidària
de fer declaracions institucionals.
Pren la paraula el regidor del PSOE, el Sr. Jaume Mateu qui anuncia que votaran a favor
sempre i quan s’elimini el preàmbul.
El Batle President diu acceptar la proposta d’eliminar el preàmbul.
El Sr. Sebastià Aguiló diu que va assistir a la Junta de Portaveus i lamenta que no existís ni
la intenció d’intentar arribar a un acord i que perfectament s’hauria pogut fer una declaració
institucional. D’altra banda diu que votaran a favor de la moció.

Pren la paraula per la Sra. Elvira Arbona, de Més per Sóller i diu que ella va assistir a la
Junta de Portaveus en representació del seu grup, i que se li va demanar si volien retirar la
seva moció, a la qual cosa va respondre que no, atès que l’havien presentada dia 11
d’octubre i el Partit Popular el dia 29, i que va posar de manifest que no tenia sentit que el
Partit Popular hagués presentat una moció amb els mateixos punts que la de Més. D’altra
banda, recorda que a la Junta de Portaveus ja es va posar de relleu per part dels diferents
partits, que la moció del PP era partidista i que en cap moment es va oferir a llevar
l’exposició de motius i afegir el punt quart de la moció de Més. I vol recalcar que en tot cas
la responsabilitat seria per les dues bandes, no només per part del seu partit i que no votaran
a favor si es manté l’exposició de motius.
El Sr. Darder demana intervenir i precisa que ell en cap moment va voler retirar la moció de
Més i que l’objectiu va ser arribar a un acord per tal d’aconseguir que el descompte del
75% fos un descompte real, i presentar una declaració institucional no partidista.
El Batle President defensa que l’exposició de motius de la moció del Partit Popular no es
partidista.
Finalitzat el debat, es vota la moció esmenada afegint un punt i no eliminant l’exposició de
motius. La Corporació per majoria, amb 10 vots a favor, cap vot en contra i 7 abstencions,
acorda:
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Torna a intervenir el Sr. Batle President i diu no entendre perquè el seu grup ha d’eliminar
el preàmbul de la seva moció i no se li demana el mateix a Més i diu que rectifica sobre
acceptar la proposta d’eliminar-lo.

“Primer: Instar al Govern d’Espanya a garantir la universalitat del descompte pel transport
aeri i marítim del 75% per als residents a les Illes Balears i a la resta de territoris fora de la
península, en les condicions actualment establertes.
Segon: Rebutjar qualsevol intent de vincular el descompte de residents amb el nivell de
renda o limitar el seu ús a un determinat nombre de viatges.
Tercer: Instar al Govern d’Espanya a establir un correcte control dels preus finals del
transport aeri i marítim de les Illes Balears, per evitar possibles augments abusius de preus
per part dels operadors
Quart.- El Ple de l’Ajuntament de Sóller insta al Govern de l’Estat a investigar les pujades
de preus realitzades per les aerolínies des de la pujada del descompte, a través de les
Direcciones Generales de la Marina Mercante y de Aviación Civil i del Ministerio de
Fomento.»
Vuitè.- Moció presentada pel grup municipal POPULAR, en relació al suport a les
forces i cossos de seguretat de l’Estat.
Llegida la Moció per part de la secretària, procedeix defensar-la el Sr. Carlos Darder qui
explica que es presenta arran dels darrers fets ocorreguts a Catalunya per tal de donar suport
a les forces i cossos de seguretat de l’Estat i condemnar qualsevol manifestació de
violència.
El Batle President intervé per matisar, abans d’entrar en debat, que no té cap connotació
política sinó de rebuig a actes violents i radicals

La Sra. Celià diu que han tengut la possibilitat de presentar una moció relativa a la
sentència del procés i al final han desistit perquè han considerat que no és un tema que
afecti directament al Consistori i que suposava traslladar al plenari una tensió innecessària.
Segons la regidora de Més, no està d’acord amb el plantejament de la moció perquè suposa
donar una suport incondicional a les forces i cossos de seguretat. La Sra. Celià considera
que s’ha de donar suport a les forces de seguretat sempre i quan actuïn amb proporcionalitat
i considera que es tracta d’una moció parcial que només condemna la violència d’una de les
parts, per aquest motiu diu que no li donaran suport.
Intervé Jaume Mateu i diu que no s’ha de frivolitzar sobre aquest tema. Diu està d’acord a
donar suport a les forces i cossos de seguretat, i afegeix que el que vol el Partit Popular és
duu la qüestió catalana a debatre a l’Ajuntament de Sóller. Considera que s’hauria
d’introduir una via de diàleg per tal de resoldre el conflicte i proposa que s’esmeni la moció
en el sentit següent:
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Pren la paraula Catalina Pizá i diu que donen el seu suport als cossos i forces de seguretat,
no obstant, volen posar de manifest que no estan d’acord ni amb el contingut ni amb el
moment de presentació d’aquesta moció. Considera que aquesta moció hauria de ser més
ambiciosa i incloure un compromís de totes les forces polítiques de que la policia no tornarà
utilitzar mai la força contra els adversaris polítics.

«l’Ajuntament de Sóller condemna l’exercici de la violència en totes les seves formes,
manifesta que l’única via possible per resoldre el conflicte és el diàleg i expressa el seu
suport a l’Estat social i democràtic de dret, als cossos i forces de seguretat de l’Estat, als
mossos d’esquadra per a la seva tasca i professionalitat en defensa i protecció dels drets i
llibertats de tothom.»
Pren la paraula el Sr. Jaume Bestard i diu que és partidari del diàleg i també de donar suport
als cossos i forces de seguretat de l’Estat. Diu que qui ha fallat són els polítics que han de
dialogar i cercar un consens.
Sebastià Aguiló pren la paraula, diu està d’acord amb la necessitat de dialogar. Però també
considera que la moció fa referència a un fets concrets i que cal donar suport als cossos i
seguretat de l’Estat.
Intervé el Sr. Batle President i torna a reafirmar la idea que la moció pretén reafirmar que
ens trobam amb un Estat de Dret i que tothom té dret de manifestar-se. Aclareix que la
moció està contra qui no respecta la llei i dóna suport als cossos i forces de seguretat de
l’Estat. A continuació llegeix el contingut de la moció.
Passats a votació resulta el següent, la Corporació amb 11 vots a favor, 5 vots en contra i 1
abstenció, aprova la moció següent:

Novè.- Moció presentada pel grup municipal CIUTADANS, referent a la creació d’un
espai per a mascotes i una canera transitòria.
Explica la moció el portaveus de Ciutadans, diu que seria positiu tenir una canera transitòria
pels casos que un animal es perd i evitar tenir que anar a cercar l’animal al Natura Park.
Per altra banda, presenta una proposta de fer un estudi pilot per tal de veure la viabilitat
d’habilitar un espai a la platja per a les mascotes i que també pugui ser utilitzada pels
cavalls a l’hivern.
La Sra. Pizá intervé i diu estar d’acord com a partit animalista amb part de la moció i diu
donar suport a la canera transitòria i a la possibilitat d’habilitar un espai per als cans a la
platja, no obstant diu no veure viable el tema de la presència de cavalls a la platja.
Respon el Sr. Aguiló i diu que es parla de fer un estudi pilot, i que cal partir d’un ús
responsable per part del propietari de l’animal.
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«L’Ajuntament de Sóller DECLARA la més ferma condemna dels actes violents
protagonitzats en els últims dies per elements radicals a Catalunya, manifesta la seva
solidaritat i alè als milions de ciutadans que estan patint aquesta terrible situació i mostra el
seu suport incondicional a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, així com als Mossos
d’Esquadra, i en especial a tots aquells dels seus membres que han resultat ferits en
l’exercici de les seves funcions, per la seva impecable tasca i la professionalitat demostrada
per a la defensa i protecció dels drets i llibertats de tots».

La Sra. Laura Celià diu està sorpresa per la forma en que es presenta la iniciativa per part
de Ciutadans, atès que com a part de l’equip de govern hauria pogut presentar-ho com a una
proposta d’acord i no com a una moció. Per altra banda, diu que tampoc es pot obviar la
relació que té el regidor amb el món des cavalls i que això genera possibles dubtes sobre
conflictes d’interessos. També demana quina seria la canera transitòria. Pel que fa als
cavalls considera que la platja no es prou ampla per al transit d’aquests animals. També cal
tenir en compte que no es solen eliminar els excrements quan van pel carrer i planteja la
problemàtica de que passaria en el cas que circulin per la platja. La Sra. Celià, tal i com a
posat de manifest la regidora de Podem, considera incompatible l’ús de la platja per part
dels infants i dels cavalls. Conclou la seva intervenció i diu que donarien suport només a
part de la moció, la referida a la canera transitòria sempre i quan fos una espai tancat i
aprofita per recordar que a l’Ordenança dels animals es preveu que a Son Angelats s’habiliti
un espai per poder tenir els animals amollats.
Respon el Sr. Aguiló i diu que es parla d’un vehicle per fer el desplaçament de l’animal i
dur-lo a la canera provisional i no s’ha determinat encara on s’ubicaria.
Diu que s’ha presentat com una moció per cercar el vistiplau de l’oposició amb un tema que
afecta a tothom.
D’altra banda diu que precisament pel fet de tenir coneixement del món del cavalls, pot
corroborar que la platja té dimensions adients per fer aquests tipus d’actuacions.

Pren la paraula el Sr. Jaume Bestard i diu que les dimensions de la platja es redueixen els
mesos d’hivern i que hi ha hotels oberts. Diu que s’hauria de concretar la proposta i mirar si
es viable tècnicament.
Intervé el Batle President diu que està presentada com a moció per tal de poder debatre i
instar, si així es considera a l’Ajuntament a obrir el corresponent expedient. Considera que
és una moció raonable.
Passats a votació, la moció següent queda aprovada, amb 8 vots a favor, 8 vots en contra, i
una abstenció, pel vot de qualitat del Batle President:
“L’Ajuntament posarà en marxa un projecte pilot, per comprovar la viabilitat d’una zona de
bany per a cans a la platja del Port de Sóller, delimitant clarament la zona i/o amb horaris
adients, així com estudiar la viabilitat de permetre als cavallistes l’ús responsable de la
platja d’en Repic, durant el període hivernal.»
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El Sr. Jaume Mateu, diu que es comença la casa per la teulada, que el més correcte hauria
sigut presentar no una moció, sinó una proposta d’acord basada en un expedient tramitat
amb informes tècnics que plantegin diferents solucions. Diu està d’acord amb habilitar un
espai per als cans, ho considera una bona iniciativa i diu que això ja s’ha fet a altres
municipis, i planteja el dubte de si a la pràctica es compatible l’ús de la platja per cavalls i
persones, diu no tenir elements de judici per poder decidir.

Desè.- Moció presentada pel grup municipal CIUTADANS, en relació a la defensa i
igualtat de tracte de les parelles de fet i els matrimonis, en relació a la pensió de
viudetat.
Pren la paraula el Sr. Aguiló considera que és de justícia que les parelles de fet tenguin els
mateixos drets que els matrimonis i explica el contingut de la moció.
Pren la paraula la Sra. Pizá, d’Unidas Podemos, i anuncia que estan a favor de regular
aquesta situació de desigualtat.
La regidora de Més també manifesta està a favor de la moció.
El portaveu del PSOE, Jaume Mateu diu estan a favor.
Pren la paraula el Sr. Jaume Bestard, el regidor del Pi diu que no hi ha una desigualtat,
perquè tothom fent un tràmit com és el matrimoni adquireix tots els drets.
El Sr. Carlos Darder no té rés més afegir.
Passats a votació, queda aprovada per unanimitat, la moció presentada per Ciutadans amb
els següent contingut:

Segon: Instar al Govern d’Espanya a que en el termini màxim d’un any, aprovi un Projecte
de Llei de parelles de Fet pel que s’incorpori en el Codi Civil una regulació del règim de la
parella de fet aplicable en tot el territori nacional, així com que incorpori les modificacions
oportunes en altres normes per evitar qualsevol tipus de discriminació jurídica de les
parelles de fet, en front dels matrimonis, per raó del seu estat civil o la naturalesa o
formalitat de la seva relació de convivència, quan concorrin la resta de requisits que
s’estableixin en cada cas.
Onzè.- Moció presentada pel grup municipal CIUTADANS, referent a la qualitat de
l’aire de Sóller.
Pren la paraula el Sr. Aguiló i explica que fa uns dies va sortir un article a premsa que
afirmava que l’aire de la Serra de Tramuntana estava contaminat. Diu el regidor de
Ciutadans, que aquesta noticia es suma al debat que hi va haver fa uns mesos sobre la
qualitat de l’aire de Sóller. Afegeix que és conscient que el tema de les cremes de Sóller és
una proposta impopular, i diu que la Direcció General del Canvi Climàtic del Govern que
pot fer un estudi. Considera que per poder solucionar el problema del nigul de fums
convendria començar per tenir un estudi i posteriorment amb aquesta informació, fer una
regulació. Diu que no queda mes remei que afrontar-ho.
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Primer: Instar al Govern d’Espanya a la modificació dels corresponents preceptes del Reial
Decret legislatiu 8/1085 i de totes aquelles normes relacionades amb ell, per equiparar els
drets a l’accés a la pensió de viudetat de les parelles de fet amb el dels matrimonis civils.

Pren la paraula la Sra. Pizá i afirma que no és necessari fer un estudi perquè és evident la
contaminació que generen les cremes. Considera que el regidor de Medi Ambient hauria
d’impulsar una normativa sobre aquest tema. Pel que fa a la biotrituradora la considera
imprescindible i que n’hi hauria d’haver més d’una.
Pren la paraula la Sra. Celià i diu està d’acord amb tenir dades objectives per poder valorar
la percepció que tenim tots d’un aire contaminat. No obstant, vol matisar que s’haurien
d’aplicar mesures també respecte a altres fonts contaminants.
Pren la paraula el Sr. Jaume Mateu i diu està d’acord amb la moció però considera una
incoherència, que per una banda el Sr. Simarro digui que no hi ha una una situació
d’emergència climàtica perquè això dona una mala imatge de Sóller, i per altra banda,
presentin una moció que diu que tenim uns nivells de contaminació superiors als
recomanables.
Respon el Sr. Simarro i matisa que no l’ha presentada el Batle President.
Torna a intervenir el Sr. Jaume Mateu, i diu que no es cap drama posar de relleu que hi ha
un problema ambiental que s’ha de resoldre. Explica així mateix, que el Govern
efectivament, té aquest servei d’estudi de qualitat de l’aire i que es fa un pla cada cinc anys
que contempla mesures i que va detectar en el seu moment un nivells de contaminació
elevats a la zona de la Serra de Tramuntana, però vol matisar que es va determinar que no
eren deguts a les cremes sinó per altres causes. No obstant, es mostra partidari de demanar
l’estudi que proposa la moció.

Pren la paraula el regidor del Pi i dóna l’enhorabona pel fet que l’equip de govern hagi
donat suport a una iniciativa de l’equip de govern anterior i l’anima a estudiar el plec de
condicions de Sóller Recicla que recull la recollida de branques i la necessitat de tenir una
compostadora i diu que no s’està fent. També denuncia que no està fet l’estudi de gasos que
desprèn el forn del crematori i que no només s’ha de mirar el tema de les cremes.
Pren la paraula el Sr. Darder i diu que és una bona iniciativa i que tendran el seu suport.
El Batle President vol dir que el que es proposa es que es faci un estudi sempre i quan els
nivells de contaminació siguin superior als recomanables, no es pot comparar amb el fet de
declarar la situació d’emergència climàtica.
Passats a votació, el resultat de la mateixa és el següent, per unanimitat, la Corporació
ACORDA:
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D’altra banda, diu no entendre que, per una banda es defensi llevar l’impost de turisme
sostenible i per altra es demani que s’ha de fer de tot amb el que es recapti. Insisteix en el
fet que duu propostes d’acord sense un expedient que les sustenti és una mera declaració
d’intencions. No obstant, diu que malgrat tot donaran suport a la moció.

“Primer: Instar al Govern de les Illes Balears a fer un estudi i amidament de la qualitat de
l’aire de Sóller i, en cas que mostrés nivells de contaminació superiors al recomanable,
adoptar les mesures per revertir una situació que pot ser perillosa per la salut de les
persones.
Segon.- El Ple de l’Ajuntament de Sóller insta al Govern de les Illes Balears a fer una
inversió de doblers recaptats per l’Import de Turisme Sostenible per tal d’adoptar mesures
com ara adquisició de maquinària com trituradores per reduir les cremes.»
Declaració d’urgència d’un punt no inclòs en l’ordre del dia.
Abans de passar a la part de control, per part de Secretaria es comunica que hi ha una moció
presentada pel Grup Municipal Partit Popular, no inclosa en l’ordre del dia i que cal, en
primer lloc, votar la declaració d’urgència per fer possible el seu debat i votació.
Pren la paraula el Sr. Jaume Mateu i diu que no veu la urgència de la moció i que té el dubte
jurídic de si es poden presentar mocions que no són urgents per via d’urgència. Considera
que no s’ha justificat la urgència i demana a la secretaria aclariment sobre aquest punt.
Intervé el Batle President i respon que és urgent simplement perquè s’ha presentat fora de
termini. D’altra banda, argumenta que la carta de la Tresoreria de la Seguretat Social es va
rebre el dia anterior i que parla de tornar amb caràcter d’urgència buidar la sala on hi ha els
alumnes.
El Sr. Batle President demana passar a votació la declaració d’urgència i el resultat de la
mateixa és la següent, la Corporació per majoria absoluta, amb 10 vots a favor, ACORDA
incloure dins l’ordre del dia la moció relativa a l’ocupació de l’aula del CEIP Pere Cerdà.

Per part de la secretària es procedeix a la lectura de la moció.
Defensa la moció el Batle President i diu que la Tresoreria de la Seguretat Socia ens
comunica que la Confraria de Pescadors han reclamant la devolució de la sala ubicada a la
Casa del Mar que actualment està destinada a la docència.
Segons el Batle President la Confraria reclama aquest espai per destinar-ho a reunions i que
cal entre tots trobar una solució per fer possible l’ampliació de l’escola. Per aquest motiu la
moció demana per una banda, que els pescadors cedeixin aquest espai i, per altra, insta a
l’administració competent a garantir les necessitats de la Confraria de pescadors.
Explica que es pretén que la Conselleria els hi trobi un espai i que no es tenguin que treure
els infants d’aquella aula. Diu que es un tema molt sensible i que s’ha de garantir que es
pugui fer l’ampliació de l’escola i que malgrat no és la nostra competència entre tots hem
d’ajudar.
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Dotzè.- Moció del Grup municipal Partit Popular al Ple de dia 5 de novembre de
2019.

Pren la paraula la Sra. Pizá i diu que li falten dades objectives per poder opinar i per aquest
motiu diu que s’abstendrà.
Intervé la Sra. Celià i diu que si no són competències municipals perquè hem de instar als
pescadors a que no demanin a la Tresoreria de la Seguretat Social. No entén la utilitat
d’aprovar aquest moció a nivell pràctic. I demana perquè l’Ajuntament no proveeix d’un
espai temporal a la Confraria.
Pren la paraula el Sr. Jaume Mateu i diu que la solució està en mans del Sr. Batle President i
que trasllada al Ple un assumpte que es pot solucionar amb una reunió o amb una sèrie de
telefonades i més a més es presenta un assumpte sense que sigui urgent i per això insisteix
en si es vàlid o no jurídicament.
El Sr. Jaume Bestard diu que es partidari de cercar un consens i que la moció és el punt de
partida.
El Sr. Batle President diu que són les dotze i que s’ha de passar a votació.
Tant la Sra. Celià com el Sr. Mateu demanen a la Secretària com s’ha d’actuar quan es dona
la circumstància que un ple s’allarga més enllà de les dotze de la nit.
La Secretària intervé i diu que no pot contestar en aquest moment que és una situació
inusual i que caldria estudiar que pertocaria des d’un punt de vista jurídic.
Intervé la Sra. Celià i demana si es podria retirar la moció i convocar una reunió per tractar
d’aquest tema.

S’inicia un debat sobre si s’està fent o no un ús polític de la problemàtica de l’escola des
Port, sobre la competència o no de l’Ajuntament i sobre si és o no urgent.
Finalment i passats a votació, la Corporació amb 9 vots a favor, i 8 vots en contra i cap
abstenció, ACORDA la moció següent:
Primer.- Requerir a la Confraria de pescadors, en referència a la seva demanada d’ocupació
de l’aula, que cedeixin aquest espai per mantenir l’actual infraestructura del CEIP Pere
Cerdà i fer possible les futures millores previstes en resposta a les necessitats educatives de
la comarca.
Segon.- Instar a l’administració competent per tal que es duguin a terme les actuacions
necessàries per garantir les necessitats administratives de la confraria de pescadors del Port
de Sóller sense que aquest fet vagi en detriment de la demanda social per adequar nous
espais docents en el Port de Sóller.
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El Sr. Batle President diu que l’escrit de la Tresoreria va entrar ahir i que es tracta d’aturar
la urgència que pareix que hi ha de buidar l’aula.

B) PART DE CONTROL:
Dotzè.- Comunicacions oficials.
És dóna compte de les resolucions de batlia i acords de Junta de Govern des de la darrera
sessió plenària:
- Decrets 1773/2019 al 2223/2019 i Juntes de Govern de data 6, 13, 20, 27 de setembre; 4,
11, 18, 25 i 31 d’octubre de 2019.
Tretzè.- Precs i preguntes.
Intervé el Sr. Gregori Mayol, regidor de Més per Sóller i diu que atès que el regidor de
Medi Ambient no ha convocat cap comissió informativa, vol demanar quines mesures
pretén adoptar l’Ajuntament contra el canvi climàtic.
El Sr. Batle President que la prioritat de l’equip de govern es fer feina per poble i que
explicaran tot el que es vol fer.
Demana el regidor de Més per Sóller per la problemàtica de les faroles.
Respon el Batle President que estan damunt aquest tema amb contacte amb Elecnor i
demana que lis donin temps que només duen tres mesos de legislatura i que han d’arreglar
els desastres de quatre anys de l’anterior equip de govern.
Quan són les 00:21 hores de dia 6 de novembre de 2019, el Batle President aixeca la sessió,
de la qual com a secretària estenc aquesta acta.

Vist i plau

La secretària

Carlos Simarro

Rosa Ripoll Coll

Que es doni compliment al que s’ha acordat.
Sóller,
El batle

Davant meu
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El Batle-president
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Carlos Simarro Vicens
La secretària

S’ha donat compte al Ple, a la sessió ordinària de dia 10 de març de 2020 i s’aprova per
unanimitat.

La secretària.
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