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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 7 DE GENER DE 2020

Secretària:
Rosa Ripoll Coll

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.- Proposta de Resolució de la concessió administrativa de l’ús privatiu de l’espai de
domini públic de diverses parades de vende del mercat municipal de Sóller.
3.- Aprovació inicial de la modificació dels estatuts de l’entitat pública empresarial
SÓLLER 2010.
4.- Ratificació d’acord de junta de govern sobre conveni de col·laboració amb el Consell de
Mallorca sobre subvencions 2019 per a actuacions relatives al Pacte de Batles i Batlesses de
Mallorca.
5.- Remissió amb l’informe motivat del projecte de nova xarxa MT Estiradores – Can
Rullan- La Bola – Cooperativa Sant Bartomeu, iniciat per Vall de Sóller Energia, al Consell
de Mallorca, per a la tramitació de la Declaració d’Interès General.
6.- Remissió amb l’informe motivat del projecte de soterrament de línia elèctrica iniciat per
SAGITA BALEARES, S.L., al Consell de Mallorca, per a la tramitació de la Declaració
d’Interès General.
7.- Remissió amb l’informe motivat del projecte d’instal·lació d’un punt de recàrrega per a
vehicles elèctrics a la referència cadastral 07061A002004040000KD, situada a la Carretera
Sóller – Puig Major s/n (aparcament restaurant Sa Teulera), iniciat per Endesa Energia,
SAU, al Consell de Mallorca, per a la tramitació de la Declaració d’Interès General.
8.- Moció presentada pel grup municipal POPULAR per a una nova proposta de
repartiment de l’impost de turisme sostenible tenint en compte els projectes municipals.
9.- Moció presentada pel grup municipal EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,
per la fixació d’uns criteris objectius d’assignació dels fons de l’impost sobre estades
turístiques i canvi del paper de la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible.
10.- Moció presentada pel grup municipal EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, per a la pub licació anual de balanços fiscals i per un nou model de
finançament autonòmic.
11.- Moció presentada pel grup municipal EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, amb proposta d’acord en matèria d’inversions en els centres públics de la vall.
12.- Moció presentada pel grup municipal Socialista per a avançar cap a un model
integrador d’educació i formació d’adults a Sóller.
13.- Moció presentada pel grup municipal Socialista per a l’aprovació d’un reconeixement
explícit al professorat, la tasca docent i a la comunitat educativa.
B) PART DE CONTROL:
14.- Comunicacions oficials.
15.- Precs i preguntes.
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Ordre del dia:

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
extraordinària de 22 de novembre de 2019.
La secretària explica que es posposa per al proper ple ordinari del mes de març, l’aprovació
de la resta d’esborranys d’acta, ordinari de 5 de novembre i extraordinari de 20 de desembre
de 2019.
S’aprova per unanimitat.
Segon.- Proposta de Resolució de la concessió administrativa de l’ús privatiu de l’espai
de domini públic de diverses parades de vende del mercat municipal de Sóller.
Expedient 1883/2019.
Llegida la proposta per part de la secretària, pren la paraula el Sr. Sebastià Aguiló i explica
que s’ha demorat l’expedient perquè el contractista ha expressat el seu desacord i s’ha
tingut que enviar al Consell Consultiu. Segons el regidor, una vegada dictada la resolució
del Consell Consultiu, Xiton té trenta dies per desallotjar el mercat. D’altra banda, diu que
no val la pena treure el trast al mercat perquè al 2021 s’ha de tornar a treure la concessió i
que s’està estudiant si se li podrà donar, abans d’aquesta data, qualque tipus d’ús.

Intervé la regidora de Més i diu que votaran a favor de la proposta. D’altra banda vol
demanar si el consum d’aigua i llum de Xiton s’ha repercutit a altres placers del mercat o si
la pujada de la que es queixen es deguda a una altra causa.
Respon el Sr. Aguiló i diu que el problema és que no es pot verificar la despesa de Xitón
damunt la despesa general del mercat perquè no tenien contadors individuals. De totes
maneres, diu que l’increment que ha tengut en general el mercat no ha sigut per la despesa
de l'electricitat sinó per la neteja.
Pren la paraula el Sr. Mateu, el regidor del PSOE diu que efectivament, el que pertoca quan
hi ha un incompliment és resoldre el contracte. Reconeix que l'experiència demostra que si
no hi ha una bona planificació és difícil encertar en les noves concessions i demana si
l’equip de govern té previst un un pla o estratègia a llarg termini per revitalitzar el mercat.
Diu que el mercat necessita un impuls i que sigui una representació dels productes de la
nostra Vall.
Respon el Sr. Aguiló i diu que si s’està estudiant quin tipus de mercat es vol per al 2021 i
que està clar que el model que tenim ara no funciona. Afegeix que, tal i com es va plantejar
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Pren la paraula la Sra. Catalina Pizá i diu que si això serveix per revitalitzar el mercat no
tenen res més a dir.

el concurs dels trasts a l’anterior legislatura, els fets han demostrat que va ser un error.
Pren la paraula el regidor del Pi proposta per les Illes i diu que a la legislatura passada no es
va estructurar bé la part dels trasts, i que això ja es va manifestar a les diferents comissions
informatives. Diu que cal fer una previsió de la propera concessió general del mercat i de
l’estat de la infraestructura, posa com exemple la situació de la peixateria, diu que està
obsoleta i que sinó es fan els canvis adients, quedarà deserta la futura concessió. Anticipa
que donarà el seu vot a favor però anima a tots els regidors a sumar i a seure’s per trobar
una solució. També critica el fet que si les despeses es repercuteixin en el placers no serà
atractiva la concessió.
Respon el regidor de Turisme i Promoció econòmica i vol matisar que quan els placers van
reclamar el tema de les despeses d’electricitat es va preocupar personalment d’aclarir aquest
tema. Segons el regidor l’electricista municipal va dir que tota la zona superior del mercat
té un mesurador propi i es va descartar que la despesa més elevada provengués de l’activitat
de la zona d’adalt. D’altra banda, i pel que fa a la planificació del mercat, corrobora que el
sistema actual no funciona. Afegeix que a nivell tècnic hi ha un problema amb els trasts
centrals oberts perquè no tenen seguretat, no és poden tancar a la nit. El Sr. Aguiló explica
que té la voluntat d’intentar trobar una solució a dita problemàtica. Així mateix, diu que
s’ha fixat també com a objectiu intentar que el mercat estigui en mans de gent de la Vall.
Segons el regidor de Ciutadans, queda molta feina a fer però diu que si ja te pensades una
sèrie de directrius de cara al 2021.
Intervé el Sr. Carlos Darder i diu que el seu partit es mostra a favor de revitalitzar el mercat
i posa com exemple el fet que l’equip de govern ha pres la decisió de tornar a instal·lar les
parades de flors dins el mercat i afegeix que seria positiu que es destini a gent de Sóller.

Pren la paraula el Sr. Batle President i diu que l’expedient que es duu a Ple pretén posar
ordre a una concessió del mercat feta a l’anterior legislatura. El Sr. Simarro explica que a
dia d’avui ha desaparegut la venta de producció pròpia, que les circumstàncies han canviat i
que no obstant, el mercat no ha evolucionat, posa com exemple la necessitat actual
d’ampliar la zona destinada a emmagatzemar o d’implantar millores en la cadena del fred.
Considera que cal donar al mercat unes infraestructures adequades per a que els productes
tenguin durabilitat i que això suposa una feina valenta i ben dirigida. Diu que el seu equip
de govern ho farà amb connivència amb tots els qui vulguin aportar i sumar. Critica com es
varen plantejar les concessions dels trasts del mercat i diu que confia en finalitzar la
legislatura amb un mercat digne de veure.
Sense més intervencions es passa a votació, la Corporació per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Desestimar les següents al·legacions presentades per l’entitat adjudicatària Xiton
S.L. en relació amb l'expedient de resolució del contracte de la concessió administrativa per
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Jaume Mateu diu que no ha tengut oportunitat de debatre aquest tema i malgrat el Sr.
Aguiló diu tenir molt clar el model de mercat, estaria bé tractar-ho en una comissió
informativa i fer una monogràfic i que s’expliqui concretament que es vol fer. També
considera que s’hauria de fer una inversió forta a nivell d’infraestructures.

incompliment per part del concessionari de part de les obligacions essencials de dita
concessió, d’acord amb els informes jurídics emesos a tal efecte:
Al·legacions de data 28 de març de 2019 (Registre d’entrada 2172/2018).
Al·legacions de data 19 d’abril de 2019 (Registre d’entrada 354/2019).
Al·legacions de data 27 d’agost de 2019 (Registre d’entrada 711/2019)
Segon.- Resoldre el contracte de de la concessió administrativa de l'ús privatiu de l'espai de
domini públic de diverses parades de venda del mercat municipal de Sóller, indicat en els
antecedents, per concórrer la causa de resolució establerta a l’article 223 del TRLCSP, com
és l'incompliment de les restants obligacions contractuals essencials, qualificades com a tals
en els plecs o en el contracte, pels fets demostrats als informes tècnics i jurídics obrants a
l’expedient, que són els relatius a la falta de llicències d’activitat, l’incompliment dels
requisits per a la subcontractació i el fet de mantenir tancats els llocs de venda. En
conseqüència, la causa de resolució indicada resulta imputable al contractista.

Quart.- Revertir a l'Ajuntament les instal·lacions dels Trasts del mercat municipal de Sóller
núm. 8, 9, 17, 20, 23 i 25, tal com s'ha fixat en el Plec de Clàusules Administratives: “Un
cop extingit el contracte, el servei revertirà a l'Ajuntament, així com el conjunt de béns
immobles i els mobles que s'hi hagin incorporat de forma permanent i sense els quals podria
perdre la seva naturalesa, sense que el concessionari pugui retirar res més que aquells béns
que es considerin no revertibles, i sense indemnització o contraprestació de cap classe al
seu favor. La reversió de la instal·lació haurà de realitzar-se lliure de qualsevol tipus de
càrrega o gravamen i en el moment de produir-se tots els béns s'han de trobar en perfecte
estat de conservació. Els espais, locals i instal·lacions de tot tipus així com el material en ús,
hauran de ser aptes per a la seva utilització i en conseqüència, per poder continuar prestant
el servei. De la recepció de la concessió, l'Ajuntament n'aixecarà acta de reversió en
presència del concessionari. A l'acta esmentada s'indicarà l'estat de conservació dels béns
revertits, especificant-se els deterioraments que presentin. Si hi haguessin deteriorament
imputables al concessionari, l'acta pot servir de base per iniciar l'expedient corresponent, en
el que s'ha de concretar l'import de les reparacions necessàries que s'exigeixin al
concessionari, i que pot executar amb càrrec a la fiança constituïda. Aquesta recepció ha de
tenir lloc en el termini de 30 dies, comptats a partir de la data de l'extinció de la concessió.”
Cinquè.- Notificar aquest acord als interessats i als negociats afectats.
Sisè.- Remetre còpia de la resolució que conclou el procediment al Consell Consultiu de les
Illes Balears en compliment de l’article 23.2 del decret 23/2003, de 28 de març.
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Tercer.- Procedir a la confiscació de la garantia constituïda pel contractista, equivalent al
5% de l'import d'adjudicació, atès l’article 225 del TRLCSP, on s’indica que quan les
causes de resolució del contracte són imputables al contractista, aquest haurà d'indemnitzar
a l'Administració els danys i perjudicis ocasionats. La indemnització es farà efectiva, en
primer terme, sobre la garantia que, si escau, s'hagués constituït, sense perjudici de la
subsistència de la responsabilitat del contractista pel que fa a l'import que excedeixi del de
la garantia confiscada.

Tercer.- Aprovació inicial de la modificació dels estatuts de l’entitat pública
empresarial SÓLLER 2010. Expedient 6621/2019.
El Sr. Carlos Simarro, dóna la paraula al Sr. Carlos Darder. El regidor del PP explica que en
definitiva, amb la proposta d’acord es pretén que els estatus prevegin expressament que
Sóller 2010 és un mitjà propi de l’Ajuntament, tot això amb la finalitat d’adaptar-los al
previst a la Llei de contractes del sector públic del 2017. D’altra banda, explica que la
proposta també versa sobre la possibilitat d’encomanar a Sóller 2010 el manteniment de les
zones comuns del cementeri.
Pren la paraula la Sra. Catalina Pizá i lamenta que no s’hagi convocat al Consell
d’Administració de Sóller 2010 i que tampoc s’hagi tractat aquest tema amb el temps
suficient a la comissió informativa de governació. Malgrat indica que la secretària
municipal va resoldre els dubtes que es van plantejar a la Junta de Portaveus, considera que
no es va aprofundir sobre aquest tema en la corresponent comissió informativa. Per tot
l’exposat anuncia la seva abstenció.
Intervé la regidora de Més per Sóller, i diu no entendre molt bé la motivació de la
modificació dels Estatuts, atès que tal i com diu el precepte que ha llegit el Sr. Darder la
condició de mitja propi pot estar recollida tant a l’acta de constitució com en els estatuts i
vist que ja apareix a l’acta constitutiva no s’entén perquè cal modificar-los.
D’altra banda, pel que fa a la neteja del cementeri diu que és un tema redundant, perquè si
la neteja dels espais públics del municipi està encomanada a Sóller 2010 i el cementeri és
un espai públic s’entén que ho pot fer Sóller 2010. Demana que s’aclareixin aquests dubtes.
Pren la paraula el regidor del PSOE, el Sr. Jaume Mateu diu que és un tema tècnic i que
políticament no hi veu cap inconvenient.

Pren la paraula el Batle President i diu que calia introduir l’especificació de medi propi.
D’altra banda, vol precisar que no tendria sentit que l’Ajuntament hagués de contractar
personal quan Sóller 2010 té els mitjans i la maquinària adequada.
Pren la paraula el Sr. Jaume Mateu i vol que consti en acta que els recursos de Sóller 2010
estan limitats i que hi hagi una previsió d’augmentar els recursos.
Finalitzat el torn de debat, la Corporació, per majoria absoluta, amb 12 vots a favor, 5
abstencions i cap vot en contra, ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels estatuts de l'Entitat Pública Empresarial
Sóller 2010 tal i com s’indica a l’informe jurídic transcrit en els antecedents.
Segon.- Publicar el present acord en el B.O.I.B. i en el tauler d'anuncis d'aquest ajuntament
durant un termini de trenta dies hàbils durant els quals es podrà examinar l'expedient i
presentar les reclamacions que s'estimin pertinents, que seran resoltes pel Ple de la
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Intervé el Sr. Aguiló vol matisar que el dia de la Comissió informativa l’assessora jurídica
va intervenir per resoldre dubtes i diu que és un tema tècnic.

Corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments durant l'esmentat termini, es
consideraran aprovats definitivament sense necessitat d'acord exprés.
Quart.- Ratificació d’acord de Junta de Govern sobre conveni de col·laboració amb el
Consell de Mallorca sobre subvencions 2019 per a actuacions relatives al Pacte de
Batles i Batlesses de Mallorca. Expedient 4959/2019.
Pren la paraula el Sr. Ruiz. El regidor de Medi Ambient explica que es tracta de ratificar
una acord de Junta de Govern sobre el conveni de col·laboració amb el Consell de Mallorca
sobre subvencions 2019 per actuacions relatives al Pacte de Batles i Batlesses. Afegeix que
els projectes que es pretenen duu a terme són, per una banda, el pla d’acció de l’energia
sostenible i el clima; i d’altra banda, el servei de gestió i comptabilitat dels
subministraments energètics municipals per al període d’un any.
El regidor procedeix a enumerar les actuacions que inclou el Pla, bàsicament es tracta de
reduir les emissions de diòxid de carboni en un quaranta per cent.
Obert el torn de debat, s’inicia amb la intervenció de la Sra. Catalina Pizá, d’Unidas
Podemos que vol donar les gràcies al Consell de Mallorca per duu a terme aquestes mesures
ambientals.
La regidora de Més, la Sra. Celià, demana que consti en acta en relació amb el punt
anterior, atès que no ha pogut anteriorment, que a l’anterior legislatura es va crear una
comissió paritària del mercat on hi estava representada l’oposició, que va poder opinar i
participar en la licitació sobre els trasts del mercat i que si el Partit Popular no va voler
participar no va ser culpa de l’anterior equip de govern.

Intervé el Sr. Jaume Mateu i diu que és una satisfacció ratificar aquest conveni de
col·laboració i que és una passa més després de declarar a l’anterior ple, al municipi de
Sóller en situació d’emergència climàtica. Diu que el Pla té un objectiu molt ambiciós que
es reduir de manera important, les emissions en el nostre municipi.
D’altra banda, i en la línia assenyalada per la regidora de Més, demana poder participar en
aquest Pla d’acció.
El Sr. Jaume Bestard, vol afegir que s’han d’aprofitar totes les ajudes que es destinin al
nostre municipi i espera que l’equip de govern ho gestioni correctament.
Intervé el Sr. Aguiló espera que no siguin les úniques ajudes que arribin sobre aquest tema.
El Sr. Carlos Darder, diu que benvinguda aquesta ajuda pel que considera una bona causa.
El Sr. Carlos Simarro pren la paraula i vol donar l’enhorabona al regidor de Medi Ambient i
d’altra banda, vol explicar que l’ajuda del Consell ascendeix a tretze mil euros per fer un
projecte, si bé considera necessari que a més d’estudis, arribin ajudes més elevades que
tenguin una pràctica real.
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Respon el Sr. Batle President i diu que no varen voler que participàs.

Passats a votació, la Corporació, per unanimitat, ACORDA:
Ratificar l’acord de la Junta de Govern de data 20 de desembre de 2019, el tenor resolutiu
del qual és el següent:
«Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament
de Sóller per dur a terme actuacions relatives al Pacte de Batles i Batlesses de Mallorca.
Segon.- Facultar al Batle per a la signatura del conveni i de tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat del present acord.
Tercer.- Donar compte del present acord al primer ple que es celebri.
Quart.- Comunicar els presents acords al Departament de Promoció Econòmica i
Desenvolupament Local del Consell de Mallorca als efectes adients.»
Cinquè.- Remissió amb l’informe motivat del projecte de nova xarxa MT Estiradores
– Can Rullan - La Bola – Cooperativa Sant Bartomeu, iniciat per Vall de Sóller
Energia, al Consell de Mallorca, per a la tramitació de la Declaració d’Interès
General. Expedient 5998/2019.
Pren la paraula el Batle President que diu que és un projecte impulsat per Vall de Sóller
energia per soterrar una línia de baixa extensió ja existent, i diu que li donaran suport i que
pel fet de transcorrer per sol rústic cal que el Consell de Mallorca declari l’interès general.
La Sra. Pizá intervé i diu que espera que tots els informes siguin favorables i diu que són
partidaris dels soterrament de les línies elèctriques.

Remetre, amb l'informe motivat corresponent, l'expedient iniciat per VALL DE SÓLLER
ENERGIA SLU de projecte de nova xarxa MT Estiradors- Can Rullán- La Bola Cooperativa Sant Bartomeu, d'aquest terme municipal, al Consell de Mallorca per a la
tramitació de la Declaració d'Interès General».
Sisè.- Remissió amb l’informe motivat del projecte de soterrament de línia elèctrica
iniciat per SAGITA BALEARES, S.L., al Consell de Mallorca, per a la tramitació de
la Declaració d’Interès General. Expedient 6960/2018.
Intervé el Sr. Batle President i explica que es una altra declaració d’interès general que
correspon al Consell de Mallorca i que, en aquest cas, es un soterrament d’una línia aèria i
que ho promou un particular, també dins sòl rústic.
Pren la paraula la Sra. Pizá i diu que estan d’acord atès que el futur és soterrar les línies
aèries.
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Sense més intervencions, i passats a votació, la Corporació, per unanimitat, ACORDA:

Sense més intervencions, la Corporació, per unanimitat, ACORDA:
Remetre, amb l'informe motivat corresponent, l'expedient iniciat per
SAGITTA
BALEARES SL, representats per Calabri Construccions, pel projecte de soterrament de
línia elèctrica existent al polígon 4 parcel·la 492 i 500, al Consell de Mallorca per a la
tramitació de la Declaració d'Interès General».
Setè.- Remissió amb l’informe motivat del projecte d’instal·lació d’un punt de
recàrrega per a vehicles elèctrics a la referència cadastral 07061A002004040000KD,
situada a la Carretera Sóller – Puig Major s/n (aparcament restaurant Sa Teulera),
iniciat per Endesa Energia, SAU, al Consell de Mallorca, per a la tramitació de la
Declaració d’Interès General. Expedient 4297/2019.
Es llegeix la proposta per part de la Secretària. Seguidament, el Sr. Carlos Simarro relata
que és un projecte en sòl rústic promogut per Endesa per tal d’instal·lar dos punts de
recàrrega elèctric a un espai que cedeix el restaurant sa teulera. El Batle President diu que
es positiu comptar amb un nou punt de recàrrega elèctrica.
La Sra. Catalina Pizá diu que votaran a favor perquè el nostre municipi és un dels que té
més dèficit en aquest tema de punts de recàrrega elèctrica.
El regidor de Ciutadans també es mostra partidari d’aquest tipus de projecte.
El Sr. Darder es suma a les darreres intervencions.

Remetre, amb l'informe motivat corresponent, l'expedient iniciat per ENDESA ENERGIA,
SAU pel projecte d’instal·lació d’un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics, a la
referència cadastral 07061A002004040000KD, situada a la Carretera Sóller - Puig Major
s/n, (aparcament restaurant Sa Taulera) al Consell de Mallorca per a la tramitació de la
Declaració d'Interès General».
Vuitè.- Moció presentada pel grup municipal POPULAR per a una nova proposta de
repartiment de l’impost de turisme sostenible tenint en compte els projectes
municipals.
Intervé el Sr. Carlos Darder per defensar la moció presentada pel seu grup municipal. El
regidor explica que d’un total de trenta sis projectes presentats per municipis, el Govern no
n’ha aprovat cap, per això considera que aquest no ha tengut en cap moment intenció de
destinar cap ajuda als municipis. D’altra banda, explica que la moció insta a deixar sense
efecte l’acord de la Comissió d’Impuls de Turisme Sostenible i que es faci una nova
proposta de repartiment que els inclogui. Conclou que és una realitat que no s’ha tengut en
compte als ajuntaments i, per aquest motiu, demana el recolzament de tota la Corporació.
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Passats a votació, sense més intervencions, la Corporació, per unanimitat, ACORDA:

Pren la paraula la Sra. Catalina Pizá. A la regidora d’Unidas Podemos li crida l’atenció que
el Partit Popular estigui tan preocupat per com s’està fent la distribució d’aquest impost
quan han manifestat la voluntat d’eliminar-lo. La Sra. Pizá diu que podrien estar d’acord en
que s’hauria de revisar el model de repartiment, no obstant, mostra la seva disconformitat
en que l’acord pres legalment per la Comissió de l’ITS es deixi sense efecte. Per tant,
únicament acceptaria el punt segon de la moció.
Intervé el Sr. Batle President i diu que es pretén que els diners de l’ITS no es destinin a
despeses ordinàries i que els projectes municipals tenen el mateix valor que els de les
demés administracions. El Sr. Simarro diu que estam aquí per defensar el nostre municipi i
que la manera que tenim de manifestar-ho es a través d’una moció.
Pren la paraula la regidora de Més per Sóller i manifesta que li hauria agradat que aquesta
moció s’hagués consensuat amb el Pi atès que considera que la seva moció és més ajustada.
D’altra banda, lamenta que aquest debat no s’hagi fet en la corresponent Junta de Portaveus,
i que la conseqüència d’aquest fet es que s’allargui el Ple amb intervencions llarguíssimes.
La Sra. Celià considera que el Pi i el Partit Popular haurien pogut consensuar un text i
estalviar així, un punt de l’ordre del dia. Finalment diu que votaran a favor de la moció del
Pi, però no a favor de la moció del Partit Popular pels punts primer i tercer.

Pren la paraula el Sr. Jaume Mateu, i diu que es tracta d’una moció cuinada per altres
institucions, per fer una política demagògica i crear un titular. Segons el portaveu del
PSOE, no tenen cap credibilitat amb el tema de l’ITS, i els acusa de no creure amb aquest
impost, tal i com demostra que el varen eliminar al 2003. Explica el Sr. Mateu que és tracta
d’un impost finalista i no està pensat per distribuir-ho proporcionalment a cada municipi,
sinó per resoldre problemes mitjançant una font de finançament que permet contrarestar
l’impacte del turisme. D’altra banda diu que no és cert que Sóller no hagi rebut diners de
l’impost, posa com exemple, el deposit de la Costera o els cartells del pla de vies
cicloturístiques. Diu estar d’acord amb que hi hauria d’haver més representativitat dels
municipis en la Comissió que decideix els projectes. D’altra banda, critica el fet que copiïn
les mocions presentades per altres grups i que estaria be consensuar les mocions abans de
presentar-les si n’hi ha de semblants.
Respon el Batle President i diu que normalment quan es consensua una moció és per fer
una declaració institucional. Considera que té dret a protestar sobre el fet que no hagi
arribat cap euro al nostre municipi malgrat el seu partit en el seu moment es va manifestar
en contra de l’impost. I critica que el Consell de Mallorca hagi fet determinades actuacions
sense demanar al municipi si li pareix o no oportú.
Intervé el Sr. Bestard i diu que li donaran suport malgrat hi ha qualque discrepància.
Considera que s’ha de mirar cap endavant i sumar forces per tal que en un futur si es
tenguin en compte als municipis.
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El Batle President diu que espera que en el Govern siguin capaços d’arribar a un acord, vist
que no són capaços de posar-se d’acord amb l’oposició.

Pren la paraula el Sr. Aguiló. El portaveus de Ciutadans considera molt interessant el punt
tercer de la moció i que els projectes ja fets dels municipis no quedin dins un calaix.
Passats a votació, la Corporació, per majoria absoluta, amb 9 vots a favor, 8 vots en contra i
cap abstenció, APROVA la moció següent:
Primer: Instar al Govern de les Illes Balears, a deixar sense efecte l’acord de la Comissió
d’Impuls de Turisme Sostenible i que es faci una nova proposta de repartiment, tenint en
compte els projectes municipals.
Segon: Instar al Govern de les Illes Balears a la modificació dels sistema de retribució dels
ingressos obtinguts amb l’impost Sostenible, consensuant uns altres criteris de repartiment
conjuntament amb agents econòmics i socials, les administracions implicades, i donant un
major pes als municipis dins de la Comissió d’Impuls de Turisme Sostenible.
Tercer: Instar al Govern de les Illes Balears, que en cas que la proposta aprovada segueixi
endavant, es faci càrrec dels costos que han tingut els ajuntaments per a la redacció dels
projectes no aprovats.
Novè.- Moció presentada pel grup municipal EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, per la fixació d’uns criteris objectius d’assignació dels fons de l’impost
sobre estades turístiques i canvi del paper de la Comissió d’Impuls del Turisme
Sostenible.
Intervé el Sr. Jaume Bestard per defensar la moció presentada pel seu partit, el regidor
comença la seva intervenció i diu que territori és limitat i que cal comptar amb els recursos
necessaris per mantenir les infraestructures. Considera que el repartiment ha d’arribar als
pobles que tenen turisme i defensa un canvi de model normatiu.

Pren la paraula la Sra Laura Celià i vol destacar que aquesta moció té un esperit més
conciliador i que està bé democratitzar el repartiment de l’ITS atès que els municipis són
els qui pateixen els efectes negatius del turisme i que és de justícia que una part
proporcional d’aquest import revertesqui en els ajuntaments, per aquest motiu anuncia que
votaran a favor.
És el torn de la intervenció del PSOE, i el Sr. Mateu comenta que la moció del Pi és més
constructiva que la presentada pel Partit Popular atès que mira al futur. Diu que està d’acord
en que hi hagi més participació dels municipis en el sí de la comissió, però insisteix en que
és un impost finalista no territorialitzat. Diu que votaran amb una abstenció entesa en sentit
positiu.
Respon el Sr. Jaume Bestard i diu que el tema és senzill allà on hi ha més impacte del
turisme és on s’ha de destinar la inversió i posa com a exemple la platja de Palma.
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Intervé la Sra. Pizá diu que la finalitat de la moció és la mateixa que l’anterior, això és, que
els municipis es puguin beneficiar de l’ITS, però és més conciliadora i mira cap el futur.

Pren la paraula el Sr. Aguiló i diu està d’acord amb el plantejament de la moció per tal de
que els Ajuntament puguin desenvolupar determinats projectes.
Intervé el portaveu del Partit Popular i diu que votaran a favor i que no entén perquè els
ajuntaments han d’invertir temps i diners en projectes que al final no es veuran beneficiats
per l’ecotaxa.
Pren la paraula el Sr. Batle President i que diu que el debat d’avui és reincident i que el
govern sempre a promès que hauria diners per tots. No obstant, malgrat els ajuntaments han
fet projectes, finalment no ha arribat cap inversió als municipis. Considera que els
ajuntaments han de poder reclamar un repartiment real.
Finalitzat el torn de debat i passats a votació, la Corporació, per majoria absoluta, amb 14
vots a favor, cap vot en contra i 3 abstencions, ACORDA:

Desè.- Moció presentada pel grup municipal EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, per a la publicació anual de balances fiscals i per un nou model de
finançament autonòmic.
Per part de la secretaria es procedeix a la lectura de la moció i a continuació pren la paraula
el regidor del Pi – Proposta per les Illes que explica que les balances fiscals són un
instrument d’informació econòmica que impulsa els ingressos i despeses de les institucions
del sector públic en un període de temps determinat. Diu que la seva publicació és una
pràctica habitual a nivell europeu, i el seu partit considera que a nivell estatal hauria d’haver
més transparència vers aquest tema.
La Sra. Pizá intervé i diu que són benvingudes totes les mesures que permetin un major
transparència, participació i autonomia de les comunitats autònomes. D’altra banda
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Primer: Instar al Govern de les Illes Balears a impulsar, de forma consensuada amb els
Consells Insulars i la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears, una modificació
normativa relativa a l’impost de turisme sostenible a través de la qual es fixin criteris
objectius en l’elecció dels projectes finançats pel fons per afavorir el turisme sostenible.
Segon: Instar al Govern de les Illes Balears a què dins els criteris objectius per a l’elecció
dels projectes finançats pel fons per afavorir el turisme sostenible que s’han d’introduir a la
normativa de l’Impost d’Estades Turístiques s’estudii:
a) L’establiment d’un percentatge mínim dels recursos dedicats a projectes presentats pels
ajuntaments.
b) L’establiment que un percentatge mínim de la recaptació generada a cada zona turística
serveixi per finançar projectes d’aquesta zona turística serveixi per finançar projectes
d’aquesta zona.
c) L’establiment que un percentatge mínim dels recursos aniran dedicats a les finalitats
fonamentals de l’impost com la protecció, preservació, modernització i recuperació dels
medi natural, rural, agrari i marí”.
del mercat que va poder participar en la licitació del mercat

considera que vendran bon temps per al finançament autonòmic i que ens podrem llevar de
damunt la nefasta «Llei Montoro» que ha estat sagnant pels municipis.
Pren la paraula la Sra. Celià i diu que votaran a favor de la proposta.
El Sr. Jaume Mateu diu que és una moció presentada altres institucions, si bé pel que fa al
tercer punt considera que és incoherent. Diu que la moció defensa equipar-nos en certa
manera al sistema de concert econòmic que és diferent del principi d’ordinalitat, aquest,
segons els regidor, si recull el principi de solidaritat entre les diferents comunitats. En canvi
el concert no preveu mecanismes de solidaritat, per aquest motiu demana canviar la darrera
frase sense fer referència al concert econòmic.
Intervé el Sr. Aguiló i anuncia que votaran a favor de la moció.
El Sr. Darder del Partit Popular manifesta que també votaran a favor.
Respon el Sr. Jaume Bestard i diu que les Balears sempre han estat oblidades i que volem
formar part activa a l’Estat espanyol en el tema del repartiment i per aquest motiu manifesta
no voler canviar cap punt.

Primer: Instar al Govern de l’Estat a publicar anualment les balances fiscals entre
comunitats autònomes i les Administracions Públiques centrals, a través del mètode
càrrega-benefici i del mètode del flux monetari.
Segon: Instar al Govern de les Illes Balears, a publicar anualment un càlcul de balances
fiscals entre les Illes Balears i les Administracions Públiques centrals, tant a través del
mètode càrrega-benefici i del mètode del flux monetari.
Tercer: Instar al Govern de l’Estat a que en la revisió del sistema de finançament
s’introdueixi i garanteixi el principi d’ordinalitat i que doni més capacitats normatives a les
comunitats autònomes, model que hauria d’avançar cap un sistema que permeti al Govern
Balear recaptar, gestionar, inspeccionar i liquidar els impostos i equiparar els ingressos als
del concert econòmic.”
Onzè.- Moció presentada pel grup municipal EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, amb proposta d’acord en matèria d’inversions en els centres públics de la
vall.
Llegida la moció per part de la Secretària.
Pren la paraula el Sr. Jaume Bestard qui defensa la moció i diu que l’Ibisec ja te
pressupostat el pavelló de l’escola des Port i que només manca redactar el projecte i fer la
seva entrega a dita institució, per això és demana la màxima celeritat per tal que les obres
puguin començar el més aviat possible. També diu que cal redactar els altres projectes però
considera que el de l’escola és el més urgent.
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Passats a votació, la Corporació, per unanimitat, ACORDA:

Respon la regidora d’educació, la Sra. Andrea Pomar qui vol puntualitzar una sèrie de punts
de la moció. Per una banda, considera que a l’exposició de motius hi ha una errada, perquè
es parla d’una sala polivalent a la planta superior del Pere Cerdà, al respecte vol aclarir la
regidora que aquesta sala finalment no es va recollir en el conveni signat i per tant, no es va
pressupostar. D’altra banda, pel que fa a l’actuació a fer a l’Institut diu que està
pressupostada una nova cuina no un menjador. Així mateix, diu que a la comissió
informativa ja es va explicar que es traurien els projectes per separat. Matisa que no es pot
comprometre a treure tots els projectes dins del primer trimestre del 2020 i que només pot
haver-hi un compromís de treure el projecte del Pere Cerdà dins del 2020.
S’acorda entre el Sr. Bestard i la Sra. Pomar canviar «dins del primer trimestre del 2020»
per la frase « a la major brevetat possible» així com modificar l’exposició de motius en el
sentit assenyalat per la regidora d’educació.
Pren la paraula el Batle President i es dirigeix al Sr. Bestard per tal d’explicar-li que no
podem fer més del que està signat amb la Conselleria.
La Sra. Enseñat del PSOE diu que en un principi si estava previst el tema de l’aula
polivalent.
Pren la paraula la regidora d’Unidas Podemos i diu que cal donar celeritat a dits projectes i
prioritzar el Pere Cerdà.
Pren la paraula la portaveu de Més per Sóller, i diu que votaran a favor de la moció
Intervé el Sr. Jaume Mateu i diu que votaran a favor de la moció si bé considera més positiu
tal i com estava la moció redactada originàriament pel Pi. Segons el regidor del PSOE
l’Ajuntament ha de fer la seva feina i redactar els projectes i no donar la culpa als altres.

Pren la paraula el Sr. Darder i diu que atesa la intervenció de la regidora d’educació i vist
que el Pi ha acceptat introduir les esmenes proposades pel Partit Popular, votaran a favor.
Finalitzar el debat, i passats a votació la moció esmenada en el sentit assenyalat per la Sra.
Andrea Pomar, la Corporació, per unanimitat, ACORDA:
Primer: Separar els projectes per centre, per tal de poder agilitzar el seu inici, evitar retards i
possibilitar la seva execució dins d’aquesta legislatura.
Segon: Redactar i publicar les bases destinades a treure a concurs públic el projecte del
Pavelló de Pere Cerdà dins el primer trimestre de 2020 i els projectes del pavelló de la
cuina i del nou pavelló de L’IES Guillem Colom Casasnovas dins l’any 2020.
Tercer: Dotar els pressuposts 2020 d’una partida específica destinada a fer la inversió
necessària per tal de garantir la redacció d’aquests projectes, destinats a millorar els
diferents centres educatius públics de Sóller».
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El Sr. Aguiló diu que votaran a favor atès que, amb el canvi assenyalat per la regidora, es
podrà donar compliment de la moció.

Dotzè.- Moció presentada pel grup municipal Socialista per a avançar cap a un model
integrador d’educació i formació d’adults a Sóller.
Pren la paraula la Sra. Maria Cruz Enseñat per tal de defensar la moció i diu que
l’Ajuntament ha fet molta feina des de la regidoria d’educació, malgrat l’Ajuntament no té
competències, amb relació a l’educació d’adults: escola d’adults, tallers de memòria,
universitat oberta per majors, cursos d’anivellació de català. Diu la regidora que hi ha altres
coses que no es poden fer per manca d’espai i medis com són els cursos del SOIB.
Considera la Sra. Enseñat que el més adient seria comptar amb un espai únic on es
concentrin totes les iniciatives relatives a l’educació d’adults per tal d’aconseguir més
visibilitat. La regidora explica que la moció parla de fer un estudi de viabilitat per tal
d’identificar l’espai adient per reunir tota l’oferta així com un Pla integral que contempli tot
el que es fa pels adults.
El Sr. Batle obre el torn de debat, el qual s’inicia amb la intervenció de la Sra. Pizá, demana
si la passada legislatura es va fer qualque tipus d’estudi o actuació sobre aquest tema per tal
de poder donar-li continuïtat. Anuncia que el seu vot serà favorable.
Intervé la Sra. Celià i considera que és important fomentar i promoure l’escola d’adults i
que la Conselleria hauria de donar més suport i finançar l’escola d’adults. Diu la Sra. Celià
que es partidària de començar a fer feina amb la planificació, i que donaran suport a la
moció.
El Sr. Bestard diu que és important la formació d’adults i necessària en el nostre municipi,
si bé diu veure difícil poder materialitzar el que es demana en tan poc temps.

Pren la paraula la Sra. Andrea Pomar, actual regidora d’educació i explica que s’ha resolt el
problema de la calefacció de l’escola d’adults, que era un problema que no s’havia
solucionat en els darrers quatre anys. D’altra banda, afegeix que els usuaris demanden un
espai cèntric i reconeix que és una tasca difícil i que seria interessant fer un estudi. No
obstant, demana que s’elimini el tema de la temporalització.
Respon la Sra. Enseñat i diu que no és cert que l’escola hagi estat quatre anys sense
calefacció i que només ha succeït aquest fet durant un hivern. D’altra banda està d’acord a
esmenar la moció i suprimir «dins el primer trimestre de l’any 2020».
Vol intervenir el Sr. Carlos Simarro i diu que hauria estat bé que la Sra. Enseñat hagués
pogut almenys començar quan va governar el que demana a la moció, si bé confia en que el
seu equip de govern serà capaç de dur endavant el que es demana.
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El portaveu de Ciutadans, es mostra a favor de l’escola d’adults i que cal trobar un espai i
fer un pla integral, si bé considera que dins del primer trimestre de l’any es molt ajustat i
que l’equip de govern ha de fer en tres mesos el que no ha aconseguit fer l’anterior equip de
govern en quatre anys.

Passats a votació la moció esmenada, la Corporació, per unanimitat, APROVA:
Primer.- L’Ajuntament de Sóller iniciarà un estudi de viabilitat per tal d’aconseguir reunir
en un mateix espai tota l’oferta formativa per adults del municipi.
Segon.- Així mateix, l’Ajuntament de Sóller elaborarà, aportant tots els recursos necessaris
per a portar-lo a bon fi, un Pla integral de formació de persones adultes per al municipi de
Sóller, amb l’objectiu de coordinar, impulsar i dinamitzar totes aquelles activitats
formatives que s’estan duent a terme a Sóller i altres que es puguin fer en un futur.
Tretzè.- Moció presentada pel grup municipal Socialista per a l’aprovació d’un
reconeixement explícit al professorat, la tasca docent i a la comunitat educativa.
Llegida la moció per part de la secretària, intervé el Sr. Jaume Mateu qui explica que és la
continuació d’un debat iniciat a l’anterior Ple ordinari sobre el fet que un diputat del
Parlament havia sol·licitat visitar el centres educatius per vigilar la tasca dels docents i de la
comunitat educativa. Segons el regidor el seu partit ja va assenyalar que consideraven
reprovable aquesta manera de posar en dubte la tasca que desenvolupa la comunitat
educativa i que l’educació és un fonament bàsic. Recorda així mateix, que havia limitacions
per poder impedir a un parlamentari visitar els centres educatius, si bé diu el regidor que el
el seu partit considerava necessari fer una declaració de suport absolut a la comunitat
educativa.
Pren la paraula la regidora d’Unidas Podemos i ratifica totes les paraules del Sr. Jaume
Mateu. I diu que s’ha de recolzar tota la feina feta per la comunitat educativa.
La Sra Celià intervé i recorda que foren el partit polític que presentaren la moció a la que es
refereix el Sr. Jaume Mateu i per tant, anuncia el seu suport.

Intervé el Sr. Aguiló diu que considera que la moció s’hauria d’enfocar cap a la millora del
sistema educatiu. Considera que no està bé donar carta blanca i afirmar que tots els docents
fan la feina ben feta quan hi ha hagut casos de professors polititzats. Per aquest motiu
anuncia que votaran en contra.
Pren la paraula el Sr. Carlos Darder i diu que es mostren a favor del col·lectiu dels docents
però que, tal i com diu el Sr. Aguiló, no es pot afirmar que el cent per cent del professorat
ha actuat de manera correcta.
Passats a votació, la moció queda rebutjada, amb 8 vots a favor, 8 vots en contra i una
abstenció, pel vot de qualitat del Batle President.
Abans de passar al següent punt de l’ordre del dia, el Batle President vol donar
l’enhorabona per l'organització de les festes de Nadal a la Sra. Maria del Mar Castañer. Diu
que les carrosses dels Reis han sigut una de les més maques que recorda i així se li ha fet
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Pren la paraula el Sr. Jaume Bestard i diu que donen suport a la comunitat docent, no
obstant diu que s’abstendran.

arribar per la ciutadania. També vol donar l’enhorabona al Sr. Aguiló per la cursa de San
Silvestre que ha tingut molt bona participació.
Catorzè.- Comunicacions oficials.
És dóna compte de les resolucions de batlia i acord de Junta de Govern des de la darrera
sessió plenària:
- Decrets 2224/2019 al 2284/2019 i Juntes de Govern de data 8, 14, 22, 29 de novembre i 5
i 13 de desembre de 2019.
Quinzè.- Precs i preguntes.
Comença l’apartat de precs i preguntes amb la intervenció de la Sra. Elvira Arbona que
demana per les deu places de l’hospital i pel tema del centre de dia.
Respon el Sr. Carlos Darder i diu que s’està fent un diagnosi per sabre quin és la demanda
d’aquest servei i que qualsevol dubte es pot demanar a la cap dels serveis socials. Pel que
fa a la Residència diu que és un problema degut a la «Llei Montoro» i al pla d’ajust. Però
diu que es podrà duu endavant malgrat hi hagi informe desfavorable per part d’intervenció.
Pren la paraula el Sr. Jaume Mateu i demana sobre l’estat dels projectes de la primera línia
del Port i de l’ascensor del Museu.

Respon també el Sr. Sebastià Aguiló sobre el tema de l’ascensor i diu que s’està fent feina i
que efectivament hi ha una mina que passa per davall i que està previst fer una visita per
veure si es pot fer o no l’actuació.
Torna a intervenir el Sr. Batle i diu que al Museu apart de l’ascensor hi ha actuacions a
nivell de façana i de persianes que s’intentarà mantenir.
Intervé el Sr. Jaume Mateu i diu que a principi de legislatura el Partit Popular es va
comprometre a crear aparcaments i demana si es durà terme cap revisió del Pla General.
Pren la paraula el Sr. Carlos Simarro, pel que fa als pàrquings diu que té previst que al mes
d’octubre s’iniciin les obres per a la construcció d’aparcaments.
Demana el Sr. Jaume Mateu si haurà tràmits urbanístics.
El Sr. Simarro diu que ja s’ha demanat al Consell ajuda per tal de requalificar per interès
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Respon el Sr. Simarro i diu que s’estan redactant els projectes. Vol explicar que hi ha
problemes amb el Lazareto per la titularitat del terreny. Pel que fa al projecte de l’ascensor
diu que hi hagut un problema tècnic pel fet que estava projectat damunt una síquia
catalogada i s’està mirant de trobar una solució alternativa.

general en determinats casos. Explica el Sr. Batle President que per poder crear més
aparcaments cal fer requalificació i espera que el Consell de Mallorca no posi moltes
traves.
El Sr. Jaume Mateu demana si a nivell d’hisenda s’ha fet feina sobre el pressupost 2020, i
diu que pareix que s’haurà de fer un nou pla econòmic, demana si fan comptes fer inversió
sostenible i si tenen previst amortitzar deute.
Respon el Sr. Carlos Simarro i diu que la previsió es presentar el pressupost dins del mes de
febrer i de cara al pressupost de l’any vinent, que es pugui aprovar el següent dins del mes
de novembre.
Torna a intervenir el Sr. Jaume Mateu i fa un prec. Diu que li ha arribat una queixa de que
no s’ha fet un bon manteniment de les flors de Nadal.
El Sr. Carlos Simarro diu que el temps no ha acompanyat.
Torna a intervenir el Sr. Mateu i demana sobre la instal·lació de les bandes reductores del
Convent.
Respon el Sr. Darder i diu que s’han instal·lat d’acord amb l’informe policial arran d’un
expedient de l’anterior corporació i que s’han posat les bandes rugoses que estaven en
estoc.
Pren la paraula el Sr. Batle President i diu que l’objectiu és que la gent vagi a poc a poc.
El Sr. Jaume Mateu matisa que hi ha altres solucions millors per a motos i bicicletes.

Pren la paraula el Sr. Juan Ruiz, el regidor de Medi Ambient diu que l’anterior equip de
govern ha tengut quatre anys per posar l’orgànica i explica que ara si que hi ha una previsió
i que és farà un estudi- El Sr. Ruiz preveu que es podrà fer enguany i que ja feim tard.
Afegeix que s’ha parlat amb dues empreses i que es començarà per hotels i restaurants per
després seguir per porta a porta. Considera interessant bonificar als hotels i restaurants el
rebut de fems perquè ja no hi haurà el cost d’incinerar.
Quan són les 23:33 hores de dia 7 de gener, el Batle President aixeca la sessió, de la qual
com a secretària estenc aquesta acta.

Vist i plau
El Batle-president

La secretària
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Intervé la Sra. Pizá i es dirigeix al regidor de Medi Ambient i li dóna l’enhorabona pel tema
de la recollida orgànica i espera que funcioni. Però demana com es continuarà amb això per
a que sigui efectiu.

Carlos Simarro

Rosa Ripoll Coll

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

Davant meu

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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