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Reunits de forma telemàtica, en virtut del previst per l'article 46.3 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, es reuneix l’Ajuntament en Ple, en sessió
ordinària, amb els assistents següents:
Assistents (17)
Batle – President
Carlos Simarro Vicens
Tinents de Batle
1r Tinent de Batle: Sr. Carlos Darder Rosell
2a Tinenta de Batle: Sra. Maria del Mar Castañer Lozano
3a Tinenta de Batle: Sra. Catalina Maria Pomar Catany
4t Tinent de Batle: Sr. Sebastián Luís Aguiló Roig
5e Tinent de Batle: Sr. Joan Ruiz Mesquida
Regidors:
Miguel Nadal Vaquer
Andrea Pomar Capó
Laura Celià Gelabert
Gregori Josep Mayol Duran
Joan Carles Simó Artero
Elvira Assumpta Arbona Cortés
Jaume Mateu Lladó
Maria de la Cruz Enseñat Alemany
Maria del Mar Pérez Romero
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Rosa Isabel Ripoll Coll (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 14/07/2020
HASH: 65bc3bc298c83a6c757aee42cdf8825c

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA A TRAVÉS DE
VIDEOCONFERÈNCIA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EL 12 DE MAIG DE 2020

Catalina Maria Pizá Plaza
Jaume Bestard Matas
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 les actes de les sessions anteriors.
Es dóna compte dels esborranys d’acta de la sessions anteriors pendents d’aprovació, sessió
extraordinària de 10 de març de 2020 i sessió ordinària de 10 de març de 2020.
S’aproven per unanimitat.
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1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2.- Dació de compte de la Resolució de Batlia d’aprovació del Protocol de prestacions
econòmiques d’emergència social. (Expedient 1951/2020)
3.- Dació de compte de l’informe anual sobre el control intern. (Expedient 2503/2020)
4.- Dació de compte de la Resolució de Batlia relativa a les mesures tributàries a causa de
la declaració de l’Estat d’alarma. (Expedient 2050/2020).
5.- Elecció del jutge de pau substitut. (Expedient 831/2020).
6.- Moció presentada pel Pi – Proposta per les Illes Balears relativa a mesures per suavitzar
els efectes econòmics de l’Estat d’alarma i la pandèmia: Pla d’inversió pública,
flexibilització tributs locals i contractes públics.
7.- Moció que presenta el Grup Municipal Més per Sóller per a la reducció de sous i dietes
dels membres del Ple.
8.- Moció que presenta el Grup Municipal Més per Sóller per dedicar un dia als nins i nines
de Sóller.
9.- Moció presentada pel Grup Municipal PSIB-PSOE relativa al pacte polític i social per a
la reconstrucció social i econòmica de Sóller.
10.- Moció de Més per Sóller, PSIB-PSOE i Podem, relativa a mesures temporals sobre
mobilitat i ús de l’espai públic.
11.- Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa a la tarifa específica
pel tractament dels residus sòlids urbans del Consell de Mallorca.

Segon.- Dació de compte de la Resolució de Batlia d’aprovació del Protocol de
prestacions econòmiques d’emergència social (Expedient 1951/2020).
La Corporació es dóna per assabentada.
Tercer.- Dació de compte de l’informe anual sobre el control intern. (Expedient
2503/2020).
La Sra. Celià demana si pot intervenir sobre aquest punt.
El Batle President vol matisar que és una mera dació de compte si bé diu que poden
intervenir els diferents portaveus per ordre.
Pren la paraula la Sra. Celià i vol posar de relleu que l’informe no s’ha debatut en comissió
informativa. D’altra banda, explica que recull una sèrie de recomanacions i demana si hi ha
una planificació sobre quan es faran efectives.
El Batle President comenta que encara estam a fase 1 i que no se sap les actuacions que es
podran duu a terme si bé, matisa que quan es facin es passaran per comissió informativa.
La Sra. Celià diu que l’informe fa referència a una sèrie de mancances que hi ha a
l’Ajuntament, que res tenen a veure amb el Covid-19.
La regidora d’hisenda demana el torn de paraula, i diu que l’informe de control intern és la
primera vegada que es fa i que a partir d’ara es redactarà cada any. La Sra. Pomar es
compromet a comentar els diferents punts de les conclusions de l’informe a una comissió
informativa, i remarca que ara pertoca només donar compte.

La Corporació és dóna per assabentada.
Cinquè.- Elecció del jutge de pau substitut (Expedient 831/2020).
Llegida la proposta per part de la Secretària, el Batle President intervé i explica que
tradicionalment l’elecció del jutge de pau s’ha fet mitjançant votació secreta i que degut a
l’actual circumstància de celebrar un ple telemàtic, és complicat optar per aquesta modalitat
i proposa als regidors duu a terme una votació a mà alçada.
Els portaveus dels diferents grups municipals manifesten la seva conformitat i a continuació
diuen en veu alta el nom del candidat triat.
El resultat de la votació és el següent: la Corporació, per unanimitat, ACORDA:
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Quart.- Dació de compte de la Resolució de Batlia relativa a les mesures tributàries a
causa de la declaració de l’Estat d’alarma (Expedient 2050/2020).

Primer: Elegir Al sr. Josep A. Morell González amb DNI 42946826F, com a Jutge de Pau
substitut, qui compleix amb els requisits establerts en l’article 7 del Reglament 1/1995, dels
Jutges de pau.
Segon: Donar trasllat del present acord a la Sala de Govern del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, per al seu nomenament, si s’escau.
El Batle dóna l’enhorabona al Sr. Morell.
Sisè.- Moció presentada pel Pi – Proposta per les Illes Balears relativa a mesures per
suavitzar els efectes econòmics de l’Estat d’alarma i la pandèmia: Pla d’inversió
pública, flexibilització tributs locals i contractes públics.
Intervé el Sr. Bestard per defensar la moció presentada pel seu grup municipal. El regidor
explica que pretén donar celeritat a les necessitats de l’Administració.
També exposa que es va intentar presentar al Ple com una declaració institucional però que
no es va arribar a un acord a la junta de portaveus pel tema de la contractació directa.

Pren la paraula la Sra. Celià es mostra partidària de que el romanent no quedi al banc i es
pugui emprar per millorar la vida dels ciutadans de Sóller. Així mateix, explica que ara
mateix ja es pot disposar del 20% del romanent del 2019 per a projectes socials. Pel que fa
a les bonificacions o exempcions de tributs municipals diu tenir dubtes, perquè es dona la
circumstància que, segons s’ha informat, hi ha un escrit de l’ATIB que no ho permet, però
la realitat es que hi ha ajuntaments que estan aprovant bonificacions o exempcions, per
aquest motiu diu que el punt segon de la moció no té molt de sentit. Finalment diu no estar
d’acord amb el punt tercer, que permetria adjudicar a dit qualsevol contracte pel tema del
Coronavirus.
El Sr Mateu explica que la moció li genera dubtes en el sentit assenyalat per Més i Podem.
Diu que ja hi ha mecanismes d’urgència i d’emergència per adjudicar contractes en el marc
del Covid i que no s’ha de confondre agilització de tràmits amb adjudicacions a dit de
manera directa sense cap procediment ni garantia. D’altra banda, també es mostra a favor
de que els ajuntaments puguin utilitzar els estalvis que tenen al banc per poder fer front a
l’actual situació i que en aquest sentit, l’Ajuntament no ha donat cap passa.
Pel que fa als imposts diu que hi ha tributs locals que es podrien rebaixar i ara mateix no
s’està fent ni a través de bonificacions o exempcions, ni tampoc mitjançant suspensions o
ajornaments.
Pren la paraula el Sr. Aguiló i diu està d’acord amb la moció per tal de poder destinar el
superàvit al nostre municipi. Respecte al punt tercer estaria d’acord sempre i quan quedi
reduït a l’Estat d’alarma.
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Intervé la Sra. Catalina Pizá i vol fer una sèrie de matisacions. La regidora d’Unidas
Podemos està d’acord amb el punt primer que fa referència obrir la possibilitat d’invertir el
superàvit, si bé, respecte al punt tercer proposa una redacció alternativa eliminant la
referència a la contractació directa.

Intervé el Sr. Carlos Darder i exposa que tal i com va explicar el Sr. Bestard el punt tercer
està pensat pel moment actual de crisis sanitària i lamenta que els partits de l’oposició no li
donin suport.
Tanca el torn d’intervencions el Sr. Bestard i diu que els protocols que s’estan aprovant
deixen molt que desitjar i venen imposats de Madrid. Pel que fa als altres municipis,
comenta que pot ser que no segueixin les pautes donades.
La Sra. Mar Pérez perd la connexió de la videoconferència.
La Sra. Celià de Més per Sóller demana la paraula i diu que el Ple de l’Ajuntament
d’Andratx ha aprovat per unanimitat la bonificació de la taxa d’ocupació de via pública per
als establiments que no havien pogut obrir. D’altra banda, arrel de la darrera intervenció del
Sr. Aguiló demana si s’ha fet qualque exempció de taxes a l’Ajuntament.
El Batle President intervé i diu que això és un altra tema de discussió i que ara estam amb el
debat de la moció del Pi.
La Sra. Mar Pérez s’incorpora a la videoconferència.
Intervé la Sra. Pizá i vol recordar que ha proposat un esmena a la moció per tal d’eliminar
la referència a l’adjudicació directa.
Jaume Mateu vol matisar respecte a l’impediment del Govern per a revisar els tributs al que
s’ha referit el Sr. Bestard, que l’informe de la interventora no diu que no es puguin fer
exempcions o modificacions i que hi ha ajuntaments que han aprovat modificacions
totalment legals. També insisteix en que l’adjudicació directa no té res a veure amb
agilització administrativa.

En el moment de la votació la Sra. Mar Pérez perd la connexió a la videoconferència.
Intervé la secretaria i explica que a tots els efectes la no connexió equival a absència de la
sessió.
Finalment, passats a votació, la Corporació, amb 9 vots a favor, 7 vots en contra i cap
abstenció, ACORDA:
Primer.- Instar al Govern de l’Estat a impulsar un gran pla d’inversió pública que tendrà
com a primera fita la modificació de la normativa sobre estabilitat pressupostària i regla de
la despesa perquè els ajuntaments sanejats puguin disposar i invertir els doblers acumulats
pel superàvit que han anat acumulant.
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Intervé el Sr. Bestard i diu que no modificaran res de la moció i que es curiós que el mateix
text ha sigut aprovat com a declaració institucional a altres municipis.

Segon.- Instar al Govern de l’Estat a impulsar una modificació de la normativa d’hisendes
locals que permeti als ajuntaments per l’exercici 2020 atorgar exempcions o bonificacions
de tributs locals com a conseqüència de la crisi generada pel Covid-19 i l’estat d’alarma.
Tercer.- Instar al Govern de l’Estat a impulsar una modificació de la normativa de
contractes del sector públic que permeti a les administracions territorials procediments
d’adjudicació de contractes de forma directa per aquells serveis que s’han de reformar o
millorar com a conseqüència de la crisi generada pel Covid-19 i l’estat d’alarma o que tots
aquests contractes siguin considerats d’emergència o com a mínim que aquests
procediments es declarin d’urgència.
Setè.- Moció que presenta el Grup Municipal Més per Sóller per a la reducció de sous i
dietes dels membres del Ple.
El Batle President ordena passar al següent punt de l’ordre del dia i en aquest moment
s’incorpora a la sessió per videoconferència la Sra. Mar Pérez.
Per part de la secretària és llegeix la moció presentada pel Grup Municipal Més per Sóller.
Pren la paraula la Sra. Celià per tal de defensar la seva moció. Segons la regidora, atesa la
situació que vivim cal fer propostes per part dels partits per millorar la situació econòmica
de les arques municipals i en aquest cas, es tracta d’una rebaixa de la despesa lligada tant
als regidors com als grups polítics. Diu que no està pensada per treure cap tipus de punta i
que creuen que tres dedicacions exclusives són necessàries. Considera que es un demanda
de la ciutadania que els polítics s’estrenyin el cinturó.

El Sr. Jaume Mateu diu que estan a favor d’aquest tipus de mesures i recorda que el seu
company de partit, el Sr. Josep Lluís Colom va rebaixar els sous dels regidors i del batle, i
que tant ell com altres companys varen renunciar a l’anterior legislatura a les dietes de
l’Ajuntament. D’altra banda, demana esmenar la moció en el sentit d’especificar que aquest
estalvi es dediqui a incrementar els recursos del serveis socials.
Pren la paraula el Sr. Bestard i diu que l’administració local és la més propera als ciutadans
que es tradueix en una feina diària sense descans i que el Pi ja va presentar una reducció de
sous al Parlament i considera s’ha de començar per les institucions més elevades. També
vol remarcar que els regidors que renunciaren a les seves dietes de l’Ajuntament tenien un
sou d’un altra administració.
El Sr. Aguiló diu que es curiós que la moció provengui de Més quan al Parlament només el
Pi i Podem varen votar a favor de la reducció i que s’ha de predicar amb l’exemple. Vol
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El Batle dóna la paraula a la Sra. Catalina Pizá qui considera que davant la situació
d’emergència sanitària que viu la societat, les administracions han de demostrar solidaritat i
sacrifici, i que aquest gest d’aplicar mesures de contenció i estalvi dels sous dels polítics no
solucionarà la crisi, però ho entén com a un gest necessari. Per tot això anuncia que el seu
vot serà a favor.

remarcar que els regidors de l’Ajuntament estan fent aportacions a nivell particular. Per tot
l’exposat anticipa que no donaran suport a la moció.
El Sr. Carlos Darder intervé i diu no està d’acord amb el format de la moció, que es mostren
partidaris de fer aportacions tant a nivell particular, cada regidor/a, com a nivell d’agrupació
i coincideix que el polític local és el que més dedicació té i que els alts càrrecs que tenen
assignacions més elevades han de donar exemple.
La Sra. Celià contesta al Sr. Darder i li diu que hi poden passar hores a l’Ajuntament amb
cinc dedicacions exclusives, i vol matisar que altres regidors de l’anterior equip de govern
hi han dedicat també moltes hores, capvespres i cap de setmanes per això li diu que no
vengui a donar lliçons. Diu que el Sr. Simarro ha dit durant els darrers quatre anys que
s’havien de presentar mocions que afectassin directament al municipi de Sóller i que ara
tenien una oportunitat d’enviar un missatge a la ciutadania de Sóller de que s’estrenyen el
cinturó. Considera la regidora que no hi ha hagut cap aportació positiva, «tot ha estat un no
i l’únic argument ha sigut la votació al parlament i que altres càrrecs del govern no s’han
rebaixat el sou». Així mateix critica que un partit polític hagi patrocinat a una xarxa social
que s’han fet donacions a serveis socials. Diu que l’estalvi que proposa la moció podria
revertir als serveis socials i que permetria rebaixar la càrrega del capítol 1. D’altra banda
accepta la proposta del Sr. Mateu d’esmenar la moció en el sentit de afegir que es destini a
serveis socials.

El Batle President diu està molt orgullós del seu equip de govern, que ha estat més que a
l’altura i que es ben normal que tenguin una paga digna. D’altra banda, diu que el que
haurien de fer es sumar-se al menjador social com fan altres comunitats autònomes i altres
ciutats i demana que consti en acta que encara no s’ha rebut l’autorització de la Conselleria
d’Educació per poder emprar la cuina quan hi ha més de trenta cuiners voluntaris esperant i
que com a directors generals el que haurien de fer es ocupar-se d’arreglar aquest tema i
preocupar-se pel nostre municipi. El batle sol·licita que ajudin al poble i que instin a la
Conselleria per a que doni l’autorització. També critica que no hagin arribar mascaretes ni
cap tipus d’ajuda per part del Govern o del Consell. Assenyala que els seus regidors es
guanyen fins el darrer euro de la seva paga i que es preocupen per millorar la vida de la
gent.
El Batle President demana passar a votació.
La Sra. Catalina Pizá diu que vol que consti en acta que ha demanat torn de replica i que no
se li ha concedit.
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El Sr. Batle es mostra sorprèn de que la Sra. Celià critiqui al Partit Popular per publicitar
una cosa quan la seva companya de Podem ha fet el mateix. D’altra banda, diu que hi ha
hipocresia pel fet de demanar una cosa que un mateix no fa, i posar com exemples que el
govern d’Espanya ha creat onze direccions general noves, i que a nivell autonòmic ningú
s’ha baixat la paga. Segons el Sr. Simarro això demostra hi ha una vara diferent de mesurar
i un doble discurs.

Finalment i efectuada la votació, amb 9 vots en contra i 8 vots a favor, queda rebutjada la
moció.
Vuitè.- Moció que presenta el Grup Municipal Més per Sóller per dedicar un dia als
nins i nines de Sóller.
Defensa la moció Sra. Celià i diu que aquesta proposta ha sortit de diferents entorns
educatius i pedagògics com a una oportunitat pels batles i batlesses per «regalar» els espais
públics als infants després del confinament. Vol matisar que no es tracta d’organitzar
actuacions per ells, sinó de que els espais estiguin lliures de vehicles per jugar lliurement
sense perill. També es demana que es crei un Consell d’Infants per poder fer propostes com
fan ara els joves del nostre poble.
Pren la paraula la Sra. Pizá i diu que els hi pareix una proposta fantàstica i que els infants
han actuat amb una paciència i responsabilitat encomiable malgrat han estat tancats més de
dos mesos i que és de justícia que el municipi els hi reconegui aquest esforç. També es
mostra a favor de crear el Consell d’Infants on podran expressar les seves opinions.
El Sr. Mateu assenyala que aquest reconeixement ha de ser no només arrel de la pandèmia i
que cal fer feina per aconseguir un concepte de ciutat més amable.
Jaume Bestard diu no tenir més afegir i diu que si es pot crear un espai de retrobament els
infants ho agrairan.
El portaveu de Ciutadans diu que donaran el suport màxim a dita moció i considera bona la
idea de tancar un carrer i dedicar-lo als nins. Diu que el seu programa electoral inclou la
idea de firo pensat pels infants.

Per part del Partit Popular, el seu portaveu diu que s’hauran d’aplicar totes les mesures de
seguretat i que s’acompanyi la proposta de tots els informes tècnics corresponents.
Tanca el torn d’intervencions la Sra Celià agraeix les aportacions dels portaveus, però vol
fer incidència en el fet que no s’ha d’organitzar cap activitat, només habilitar un espai per
als infants per a que puguin jugar lliurement.
Passats a votació, la Corporació per unanimitat APROVA, una moció amb el següent
contingut:
Primer.- Que una vegada acabi el confinament i es garanteixi la seguretat de la ciutadania,
s’organitzi un Dia per als Infants.
Segon.- Que l’organització d’aquest dia es treballi de forma coordinada i participada amb
els propis nins i nines de Sóller, que han de ser els autèntics protagonistes de la proposta.

Codi Validació: 59C97HNJZNFHC4FPE7KMNK42Z | Verificació: https://soller.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 16

El Batle President dóna la paraula al Sr. Miquel Nadal, regidor d’esports, que diu que a
nivell esportiu ha quedat tot suspès i que els infants ho demanden. Ho considera una bona
iniciativa.

Tercer.- Que aquesta iniciativa serveixi per a la creació d’un Consell d’Infants, com a espai
formal de participació dels infants del nostre municipi.
Novè.- Moció presentada pel Grup Municipal PSIB-PSOE relativa al pacte polític i
social per a la reconstrucció social i econòmica de Sóller.
Per part de la secretària es procedeix a la lectura del punt novè de l’ordre del dia relativa a
una moció presentada pel Grup Municipal PSIB-PSOE.
Pren la paraula el Sr. Mateu i diu que fa temps que des del seu grup municipal es demana
que es treballi en la reconstrucció del municipi d’una manera més transversal per tal de
sumar a les forces polítiques els agents econòmics i els representants de les entitats socials
del poble. El representat del PSOE considera que és la manera més òptima de sortir de la
situació i que ara mateix certes batalles polítiques no tenen sentit. Explica també que la
moció inclou un punt de col·laborar amb la tasca que fan altres administracions.
La portaveu d’Unidas Podemos diu que ja tenien la intenció de presentar una moció en el
mateix sentit però que finalment varen decidir no presentar-la i donar suport a la del
company de l’oposició. Considera que aquesta iniciativa ja hauria d’estar en marxa i
demana que no quedi en una declaració d’intencions.
La Sra. Celià espera que no quedi en una escenificació de plenari i que es dugui a la
pràctica.
Pren la paraula el Sr. Bestard i mostra el seu desacord respecte a al punt segon referent al
suport al Pla de reconstrucció plantejat per l’Estat. Segons el regidor es fa un tracte diferent
que no beneficia a les Illes Balears. Per aquest motiu sol·licita eliminar la referència al
Govern de l’Estat.

El Sr. Carlos Darder diu està d’acord amb el primer punt i demana retirar el segon punt per
donar suport a la moció.
El Sr. Mateu demana un aclariment, perquè per una banda s’ha demanat eliminar la
referència al Govern de l’Estat i per altra, es sol·licita retirar tot el punt segon.
El Batle President vol intervenir i diu que està d’acord amb el primer punt però no amb el
segon punt perquè suposa donar suport a uns plans sense sabre el seu contingut.
El Sr. Mateu demana el torn de paraula i proposa canviar «donar suport» per «implicar-se»
o «col·laborar» per poder participar, com a Ajuntament, als debats que es puguin duu a
terme tant a nivell autonòmic com estatal.
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El Sr. Aguiló, en la mateixa línia que el Pi, diu que tal i com està redactada la moció suposa
donar un xec en blanc a un pla del Govern de l’Estat que encara no se sap en que consisteix.

Respon el Sr. Simarro proposa que el segon punt digui «sol·licitam al Govern de l’Estat, al
Govern Autonòmic i al Consell de Mallorca que deixi participar a l’Ajuntament de Sóller
per a que la nostra veu sigui escoltada.»
El Sr. Mateu diu que vol aconseguir que totes les forces polítiques treballin de manera
conjunta en la reconstrucció i que es col·labori amb les altres administracions i torna a
insistir en acceptar eliminar l’expressió «donar suport» per «col·laborar» o «implicar-se».
El Batle intervé i insisteix en el plantejament d’eliminar el punt o substituir-lo per demanar
que l’Ajuntament pugui participar ens els fòrums de decisió.
El Sr. Jaume Mateu es mostra partidari de refer el segon punt però no d’eliminar-lo.
La Sra. Pizá intervé i diu que tenia entès que tant la Presidenta del Consell com la
Presidenta del Govern de les Illes Balears s’havien reunit amb els batles i batlesses de la
Comunitat Autònoma i que en aquestes reunions telemàtiques l’Ajuntament havia tengut
l’oportunitat d’aportar. Respecte a la intervenció del Sr. Bestard vol matisar que les Illes
Balears també tenen representació en el govern central.
Respon el Sr. Jaume Bestard i diu que les aportacions cap a les Illes Balears son cada
vegada inferiors.
El debat ara gira entorn a la discriminació per part de les Illes Balears pel que fa al
finançament de l’Estat.

La Sra. Celià demana la paraula i es dirigeix al Sr. Simarro i li diu que es pot considerar
afortunat perquè la Sra. Armengol s’ha reunit amb ell malgrat sigui cinquanta dies després.
Segons la portaveu de Més el Sr. Simarro encara no ha convocat a l’oposició per crear una
taula per treballar la reconstrucció del municipi de Sóller. Li preocupa que el Batle digui
que no es sent representat quan la FELIB, ha participat a totes les taules des del primer
moment i demana una aclariment al batle per aquest tema i que igual s’hauria d’elevar una
queixa a la FELIB en aquest sentit.
El Sr. Simarro respon i diu la FELIB no té la representació de cada Batle per a negociar
actuacions dins els diferents municipis, i que la participació de la FELIB ha tengut com a
objectiu traslladar als municipis la interpretació de la complexa normativa estatal que ha
anat sortint, i critica que es una tasca que també hauria d’haver fet el Govern.
Tornant a la moció els diferents portaveus es mostren a favor de modificar el punt segon de
la moció.
La Sra. Pizá demana fer els canvis necessaris i fer feina amb el pla de reconstrucció.
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El Batle President intervé i demana que el debat es centri en l’objecte de la moció.
Respecte a la intervenció de la Sra. Catalina Pizá diu que el primer contacte que ha tengut
com a batle amb la Sra. Armengol ha sigut per videoconferència amb quinze batles més i
després de cinquanta dies de la declaració de l’Estat d’alarma.

Finalment s’accepta esmenar la moció pel que fa al punt segon que queda amb la redacció
següent: «l’Ajuntament de Sóller en el mateix sentit del pacte que es proposa, sol·licita la
participació en el pla de reconstrucció plantejat pel Govern de l’Estat, el Govern de les Illes
Balears i el Consell de Mallorca per garantir la seva aplicació amb la màxima unitat política
i social possible»
Passats a votació, la Corporació, per unanimitat, ACORDA aprovar la moció següent:
Primer.- L’Ajuntament de Sóller acorda iniciar, de manera conjunta amb totes les
formacions polítiques i el teixit econòmic, productiu i social del municipi, el pla de treball
per dissenyar un marc d’actuació i prendre les mesures oportunes per afavorir la
recuperació econòmica, la creació de llocs de treball i desenvolupar les polítiques socials
necessàries per pal·liar els efectes provocats per la pandèmia del Covid – 19.
Segon.- L’Ajuntament de Sóller en el mateix sentit del pacte que es proposa, sol·licita la
participació en el pla de reconstrucció plantejat pel Govern de l’Estat, el Govern de les Illes
Balears i el Consell de Mallorca per garantir la seva aplicació amb la màxima unitat política
i social possible.
Desè.- Moció de Més per Sóller, PSIB-PSOE i Podem, relativa a mesures temporals
sobre mobilitat i ús de l’espai públic.
Llegida la moció per part de la secretària, es suspèn la sessió per absència del president.
Quan són les 14:11 hores, es reprèn la sessió.

La Sra. Pizá diu que es una oportunitat que no es pot desaprofitar per donar continuïtat als
nous hàbits sorgits arrel del confinament i que cal retronar el poble a les persones.
El Sr. Jaume Mateu es suma a les paraules de les companyes de Més i Podem.
Pren la paraula el Sr. Bestard i diu que la problemàtica ja hi era en l’anterior legislatura i
que degut a l’actual crisis sanitària les activitats econòmiques tenen menys espai i que això
té conseqüències a nivell econòmic.
El Sr. Aguiló diu que és una moció complicada, i que s’ha aprovat en el mateix plenari una
moció per a la recuperació econòmica que pot entrar en contradicció amb la moció que ara
es debat. A més diu que la moció no dóna propostes concretes.
Intervé el Sr. Darder i diu que ens trobam amb una situació nova i incerta. També considera
que s’han de tenir en compte tant als propietaris dels negocis com als vianants.
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El Sr. Batle President dóna la paraula a la portaveu de Més per Sóller qui explica que
defensarà la moció la Sra. Elvira Arbona, no obstant, per problemes tècnics de connexió no
es pot entendre el discurs de la regidora i passa a defensar-la la Sra. Celià qui explica que
pretén que en el repartiment de l’espai públic no quedin perjudicats els vianants.

La Sra. Celià diu no entendre l’argumentari fet pels diferents portaveus de l’equip de
govern i recalca que la regulació de l’espai public també suposa canviar la circulació dels
carrers o eliminar el trànsit, i que no s’ha de reduir el debat a les terrasses. Entén que s’ha
de protegir a la gent que té negocis, però vol matisar que el sentit de la moció es protegir als
més vulnerables, els vianants i prioritzar a qui necessita espai per poder caminar.
El Sr. Mateu diu no entendre el posicionament dels portaveus, i demana perquè no ha de ser
possible tancar un carrer als vehicles per dedicar-ho als vianants o per posar-hi taules, com
ha fet per exemple Inca.
El Sr. Batle President dóna la paraula a la Sra. Pizá qui diu que a la taula de reconstrucció
es podrien fer totes les passes per a la reactivació econòmica i social.
El Sr. Darder opina que no poden decidir votar a favor sense que hi hagi els informes
tècnics i policials corresponents.
El portaveu de Ciutadans torna a insistir en que el global de la moció és bo però que no hi
ha mesures concretes i per aquest motiu no pot donar suport.
Passats a votació, amb 9 vots en contra, 8 vots a favor i cap abstenció queda rebutjada la
moció.
Onzè.- Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa a la tarifa
específica pel tractament dels residus sòlids urbans del Consell de Mallorca.
El Sr. Darder intervé per defensar la moció presentada pel seu grup municipal que demana
la reducció de les taxes de residus.

La Sra. Celià diu que té la mateixa informació que la Sra. Pizá sobre la baixada de costs per
als Ajuntaments. Així mateix demana perquè s’exigeix al Consell una cosa que a nivell
municipal no s’està aplicant perquè no s’ha baixat la taxa del fems als sollerics.
El Sr. Mateu diu que es una moció trampa i que «vostès ho saben perquè el que demanen no
es que hagi una disminució en el rebut de fems dels ciutadans, sinó que l'ajuntament no hagi
de pagar tant al Consell». Insisteix en que es una moció trampa pel fet que els que la
presenten son conscients que, tal i com es va adjudicar el contracte a Tirme, és molt difícil
modificar les condicions econòmiques. Considera el Sr. Mateu que el que ha de fer l’equip
de govern es plantejar una reducció de la taxa de fems que pagam tots al ciutadans.
Intervé el Sr. Jaume Bestard i diu que totes les dades que s’han comentat les desconeixia.
Explica que actualment l’empresa que fa la recollida és Sóller 2010, que la seva situació és
critica i que l’oposició no va voler acceptar les mesures que es varen proposar per millorar
la seva liquiditat. El regidor del Pi considera que s’ha de poder negociar amb el Consell i
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La Sra. Pizá diu que segons les informacions oficials des del començament de l’Estat
d’alarma la fracció de rebuig ha tengut una reducció d’un trenta cinc per cent i que això
s’ha reflectit en la factura als Ajuntament i que no té sentit demanar una reducció.

que aquesta és una primera passa. D’altra banda, diu ha tengut coneixement que l’empresa
Sóller Recicla ha tengut que començar a pagar el paper, el cartó i el ferro que fins ara no
pagava.
Pren la paraula el Sr. Aguiló i diu està sorprès i que no entén perquè l’oposició no es
partidària d’una moció que és una millora per a l’Ajuntament.
El Sr. Darder diu que la moció es bona pel nostre municipi i que no entén perquè no estan a
favor els partits de l’oposició.
El Sr. Aguiló vol matisar que la moció només parla de que es faci un estudi i que no es
planteja com a una exigència.
Demana intervenir el Sr. Jaume Mateu que diu està preocupat per la intervenció del Sr.
Bestard sobre Sóller 2010. Així mateix diu que es podria donar la paradoxa que el Consell
de Mallorca baixi la quota i que l’Ajuntament no redueixi el rebut del fems, amb la qual
cosa el ciutadà acabaria pagant més que el que paga l’Ajuntament al Consell. Per aquest
motiu demana que siguin seriosos i que saben que aquesta moció no implica una rebaixa de
despesa per als ciutadans.
El Batle President tanca el debat, diu que no entén el discurs de la Sra. Pizá que defensa les
tarifes que cobra el Consell de Mallorca. Segons el Sr. Simarro és cert que s’ha baixat la
tarifa però amb els costs de l’any anterior i que el comentari del departament de Mallorca
que duu aquest tema, ha sigut que l’any que ve pujarà. D’altra banda, es dirigeix al Sr.
Mateu i diu que el seu objectiu es baixar la tarifa d’incineració i que a diferència d’altres
regidors ell defensa els interessos del sollerics i mirarà de baixar el rebut sobretot dels
comerços que no han pogut obrir. El Batle demana que per solidaritat i coherència de
discurs donin suport a la moció

Instar al Consell de Mallorca a estudiar i plantejar bonificacions temporals, o fins i tot, la
suspensió del pagament de la tarifa específica per al tractament dels residus sòlids urbans
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 402/2020 al 607/2020.
- Juntes de Govern d’11, 18, 25 de març; 1, 8, 15 i 22 d’abril, extraordinària de 24 d’abril,
ordinària de 29 abril, i ordinària de 6 de maig de 2020.
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Passats a votació, la Corporació, amb 9 vots a favor, 8 vots en contra i cap abstenció
ACORDA:

La Corporació es dona per assabentada.
Tretzè.- Precs i preguntes.
El Batle demana que els regidors que tenen càrrecs al Govern instin a la Conselleria
d’Educació a contestar sobre la sol·licitud de l’Ajuntament d’autorització per duu a terme
el menjador social.
El Sr. Jaume Mateu diu que es varen fer una sèrie de preguntes a la junta de portaveus sobre
el menjador, com la seguretat dels voluntaris o personal i la manera de regular els usuaris
que tenen dret a accedir-hi i si quedaria garantit el seu anonimat.
D’altra banda el Sr. Mateu diu que va demanar accés a la secretària a les actes de les Juntes
de govern i que encara no ha tengut resposta.
Respon la secretària que ho té present i aprofita per demanar que les sol·licituds de
l’oposició, atesa la situació actual, es presentin per seu electrònica i que s’obrirà el
corresponent expedient.
Intervé el Sr. Darder com a regidor de Serveis Socials i diu que s’estan utilitzant uns barems
de serveis socials i que l’expedient està pràcticament complet i que només manca
l’autorització a la que s’ha referit el Batle de la Conselleria.

El Batle respon que ja s’ha acordat crear una partida Covid que anirà destinada a serveis
socials. Pel que fa a la biblioteca diu que es segueixen les instruccions que venen donades
des del govern central.
Pren la paraula el Sr. Nadal, regidor de cultura i diu que avui mateix s’ha obert el servei de
préstec amb l’adopció de les corresponents mesures de seguretat.
El Sr. Simó demana per l’obertura de l’arxiu i diu que hi ha ajuntaments que amb mesures
extremes l’han mantingut obert.
El Batle diu que durant l’estat d’alarma s’han seguit les normes del govern també respecte a
a l’arxiu i que quan es permeti es tornarà obrir.
Demana intervenir el Sr. Bestard i diu que des del Consell de Mallorca s’ha adreçat un
protocol amb les mesures necessàries per poder obrir i explica que s’està fent feina amb
aquest tema i habilitant una sala per consultes i una altra per posar la documentació en
quarantena.
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Intervé el Sr. Joan Carles Simó de Més per Sóller i demana si està previst l’obertura de la
biblioteca almenys pel que fa al servei de préstec. D’altra banda, demana per les partides de
festes si ja es té previst a on aniran destinades.

Intervé la Sra. Mar Pérez i demana per un acte que es va celebrar a la residència de gent
gran i demana per les mascaretes que no hi eren a la fotografia.
El Sr. Darder diu que no sap a quina foto es refereix.
La Sra. Mar Pérez contesta que va sortir a la Veu de Sóller.
El Sr. Darder diu que es tracta d’una empresa privada.
La Sra. Mar Pérez diu que malgrat sigui una empresa privada, l’Ajuntament s’hauria
d’haver preocupat pel subministrament de mascaretes al personal i als residents.
El Sr. Carlos Darder li respon que no ha contrastat la informació i que demani a la propietat
de la residència sobre si ell com a regidor s’ha preocupat de fer-lis arribar material sanitari,
no només mascaretes sinó també gels desinfectants.
El Sr. Darder diu que no ha vist la fotografia a les xarxes socials i que clar que li preocupa
si els residents tenen mascaretes. Insisteix en que com a propietat privada té l’obligació de
comptar amb les mascaretes i que l’Ajuntament, malgrat no era la seva obligació, ha
facilitat material sanitari i insta a la Sra. Pérez a cridar a la Residència sobre si aquest
afirmació és certa o no.
Pren la paraula el Sr. Carlos Simarro i diu que ha vist la foto i que a la mateixa no apareix
cap regidor de l’Ajuntament. Vol posar de manifest que els regidors a nivell particular han
comprat material sanitari, dintre de l'escassetat, i que inclús s’han deixat cotxes de
l’Ajuntament al PAC de Sóller.

La Sra. Pérez diu que el Sr. Darder tengui en compte que els usuaris no duen les mascaretes.
El Batle diu que traslladaran la petició de la Sra. Pérez a la residència juntament amb
l’enhorabona perquè no s’ha de lamentar, a diferència d’altres centres, la defunció de cap
resident.
La Sra. Catalina Pizá demana al Sr. Aguiló una valoració de l’obertura de restauració.
El Sr. Aguiló diu que no pot donar informació atès que just ahir era el dia que es podia obrir
però creu que serà una minoria.
La Sra. Pizá diu que tots aquests temes es podran parlar a la taula de recuperació.
El Batle President espera convocar les taules necessàries per recuperar la normalitat.
Quan són les 15:35 hores, el Batle President aixeca la sessió, de la qual com a secretària
estenc aquesta acta.
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El Sr. Simarro vol aclarir que en aquell acte no havia participat ningú de l’Ajuntament.

Vist i plau

La secretària

El Batle-president

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 14 de juliol i s’aprova per
La secretària.
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