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Caràcter: extraordinari
Data: 7 de febrer de 2020
Inici: 10:08
Finalització: 10:49
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament de Sóller
Convocatòria: primera i única

Assistents (16)
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
Joan Carles Simó Artero
Elvira Assumpta Arbona Cortés
Jaume Mateu Lladó
Maria de la Cruz Enseñat Alemany
Maria del Mar Pérez Romero
Catalina Maria Pizá Plaza
Jaume Bestard Matas
Absents:
Gregori Josep Mayol Duran
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Rosa Isabel Ripoll Coll (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 14/07/2020
HASH: 65bc3bc298c83a6c757aee42cdf8825c

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 7 DE FEBRER DE 2020

Secretària:
Rosa Ripoll Coll
Ordre del dia:
1.- Expedient 711/2020. Proposta d’acord de modificació de les comissions
permanents.
2.- Expedient 749/2020. Modificació de l'horari de les celebracions de
ordinàries del Ple.
3.- Expedient 1883/2017. Modificació puntual del PGOU de Sóller de 1998,
d’error material als gràfics d’ordenació 0,3 de les façanes de la zona NV
dibuixades.
4.- Expedient 6664/2019. Resolució de la unitat d’execució UEC9 (A,B,C.).

informatives
les sessions
de correcció
per no estar

Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. Batle President obre la sessió.
Desenvolupament de la sessió.
Primer.- Proposta d’acord de modificació de les comissions informatives permanents.
Expedient 711/2020.
Per part de la Secretaria es procedeix a la lectura de la proposta d’acord.

El Sr. Jaume Mateu intervé i anuncia que s’abstendran atès que és lògic que l’equip de
govern estructuri les àrees com consideri. Si bé vol destacar que és la primera posada de
llarg de la nova composició de l’equip de govern i reconeix l’habilitat del Sr. Simarro
d’haver atret a la formació del Pi. No obstant, diu que està dolgut respecte a les
manifestacions fetes pel part del Pi respecte a les actuacions dels partits d’esquerra,
considera el Pi pot pactar amb qui vulgui però que no s’han de dir mentides. D’altra banda,
diu que aquest nou pacte comença malament perquè es suposava que s’havia d’aprovar el
punt de la dedicació exclusiva del Sr. Bestard i que finalment, amb coneixement, s’ha
decidit tornar enrere, arrel de l’informe de la interventora. Diu que es trist veure el que
costa al municipi aquest equip de govern i que el seu partit seguira fent feina pel bé de
Sóller.
El Sr. Bestard i el Sr. Aguiló manifesten no tenir res a dir.
Pren la paraula el Sr. Carlos Simarro i diu que el Sr. Bestard ha fet una bona elecció i que
s’ha unit al millor equip de govern que ha existit en molts d’anys. D’altra banda es dirigeix
al Sr. Jaume Mateu i li diu que és curiós que si el Pi s’hagués unit als partits d’esquerra al
Sr. Mateu li pareixeria bé i que seria un exercici de democràcia i en canvi quan es pacta
amb el Partit Popular és un exercici de «rodillo». El Sr. Simarro diu no permetre que es
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Obert el torn d’intervencions, la Sra. Pizá d’Unidas Podemos i la Sra Celià de Més per
Sóller no tenen res a dir.

digui que ell ha comprat a algú i explica que el seu objectiu és fer feina per Sóller i
comenta que venir un pic per setmana a l’Ajuntament no és un bon exemple, ni és eficaç ni
és eficient. Finalment, vol posar de relleu que els actuals governants que fan feina per
l’Ajuntament cobren menys que en les seves anteriors feines. El Sr. Simarro diu sentir-se
orgullós de l’equip de govern que ha conformat, més plural ara amb la incorporació del Pi
que, segons el Sr. Simarro és un gran partit.
Passats votació, la Corporació, amb 9 vots a favor, cap vot en contra i 7 abstencions,
ACORDA:
Primer.- Modificar en part, l’acord del Ple adoptat a la primera sessió plenària de 4 de
juliol de 2019, relatiu a la creació i composició de les Comissions Informatives Permanents,
en els termes següents:
On diu:
«1ª.- CIP ACTIVITATS, OBRES, URBANISME I CONTRACTACIÓ.
Àrees i competències integrades dins aquesta Comissió Informativa:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Llicencies d’activitats, d'indústries i establiments.
Llicencies urbanístiques i obres particulars.
Planificació, gestió i disciplina urbanística.
Ocupació de la via pública per elements aeris o per materials de construcció.
Ocupació de la via pública permanent.
Contractació.

Àrees i competències integrades dins aquesta Comissió Informativa:
a) Vigilància i seguretat de les persones i béns. Multes governatives municipals,
protecció civil, llicències vehicles de servei públic, circulació, Policia Local,
ocupació de la via pública temporal i extraordinària.
b) Règim interior: Personal, assumptes generals, organització administrativa,
material, estadística, cens electoral i padró municipal d’habitants.
c) Assumptes generals: Registre general, sessions corporatives, actes,
comunicacions, arxiu, ordenances i reglaments, resolució d'instàncies i recursos o
qualsevol altre qüestió, sempre que no estigui atribuïda expressament a altra CIP,
control i manteniment de les cases consistorials.
d) Seveis Socials: Tots els temes relacionats al benestar social. Situacions de
pobresa. Control i seguiment de la Residencia «Bell Entorn»
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2ª.- CIP GOVERNACIÓ I VICEPRESIDÈNCIA.

e) Patrimoni: Catàleg de béns patrimonials. Arxiu històric. Tots els temes
relacionats al patrimoni municipal, conservació, adquisició i cessió o manteniment
de tos els béns patrimonials propis.»
Ha de dir:
«1ª.- CIP ACTIVITATS, OBRES, URBANISME I PATRIMONI.
Àrees i competències integrades dins aquesta Comissió Informativa:
a)Llicencies d’activitats, d'indústries i establiments.
b)Llicencies urbanístiques i obres particulars.
c) Planificació, gestió i disciplina urbanística.
d) Ocupació de la via pública per elements aeris o per materials de construcció.
e) Ocupació de la via pública permanent.
f) Patrimoni: Catàleg de béns patrimonials. Arxiu històric. Tots els temes
relacionats al patrimoni municipal, conservació, adquisició i cessió o manteniment
de tos els béns patrimonials propis.
2ª.- CIP GOVERNACIÓ I VICEPRESIDÈNCIA.

a) Vigilància i seguretat de les persones i béns. Multes governatives municipals,
protecció civil, llicències vehicles de servei públic, circulació, Policia Local,
ocupació de la via pública temporal i extraordinària.
b) Règim interior: Personal, assumptes generals, organització administrativa,
material, estadística, cens electoral i padró municipal d’habitants.
c) Assumptes generals: Registre general, sessions corporatives, actes,
comunicacions, arxiu, ordenances i reglaments, resolució d'instàncies i recursos o
qualsevol altre qüestió, sempre que no estigui atribuïda expressament a altra CIP,
control i manteniment de les cases consistorials.
d) Seveis Socials: Tots els temes relacionats al benestar social. Situacions de
pobresa. Control i seguiment de la Residencia «Bell Entorn»
e) Contractació.»
On diu:
«Aquestes Comissions Informatives estaran formades pels següents membres:
1ª.- CIP ACTIVITATS, OBRES, URBANISME I CONTRACTACIÓ.
President: CARLOS SIMARRO VICENS
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Àrees i competències integrades dins aquesta Comissió Informativa:

Secretària: la secretària de l’ajuntament o funcionari en qui delegui.
2ª.- CIP GOVERNACIÓ I VICEPRESIDÈNCIA.
President: CARLOS DARDER ROSELL
Secretària: la secretària de l’ajuntament o funcionari en qui delegui.
3ª.- CIP PRESIDENCIA I FESTES.
President: MARIA DEL MAR CASTAÑER
Secretària: la secretària de l’ajuntament o funcionari en qui delegui.
4ª.- CIP BENS I SERVEIS I MEDI AMBIENT.
President: JOAN RUIZ MESQUIDA
Secretaria: la secretària de l’ajuntament o funcionari en qui delegui.
5ª.- CIP PROMOCIÓ ECONÒMICA, TURISME, AGRICULTURA, RAMADERIA I
PESCA.
President: SEBATIAN LUIS AGUILO ROIG
Secretaria: la secretària de l’ajuntament o funcionari en qui delegui.
6ª.- CIP ESPECIAL DE COMPTES I HISENDA.
President:ANDREA POMAR CAPO
Secretaria: la secretària de l’ajuntament o funcionari en qui delegui.
7ª.- CIP EDUCACIÓ.
President:ANDREA POMAR CAPO
Secretaria: la secretària de l’ajuntament o funcionari en qui delegui.
8ª.- CIP CULTURA I ESPORTS.
President: MIGUEL NADAL VAQUER
Secretaria: la secretària de l’ajuntament o funcionari en qui delegui.
9ª.- CIP DESENVOLUPAMENT LOCAL I SANITAT.
President:CATALINA MARIA POMAR CATANY
Secretaria: la secretària de l’ajuntament o funcionari en qui delegui.»

«El Batle és el president de les Comissions Informatives, podent delegar aquest
càrrec per Decret en el regidor o regidora que tingui convenient, podent designar
també al seu suplent.
La secretària de cada una de les comissions és la secretària de l’Ajuntament o el
funcionari o funcionària en qui delegui».
2.- Modificació de l'horari de les celebracions de les sessions ordinàries del Ple.
Expedient 749/2020.
La secretària procedeix a la lectura de la proposta d’acord que pretén modificar l’horari de
la celebració de les sessions plenàries.
Inicia el torn de debat la portaveu d’Unidas Podemos qui assenyala que amb aquesta
proposta qui perd és la ciutadania i la participació ciutadana i diu que el Sr. Bestard era
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Ha de dir:

partidari de mantenir els plenaris als vespres, si bé considera que tothom pot canviar de
criteri.
Pren la paraula la Sra. Celià i diu que el Sr. Simarro ha fet una desplegada evidenciat que li
molesta que es critiqui qualsevol decisió de l’equip de govern. D’altra banda, es dirigeix al
Sr. Bestard a qui li dona l’enhorabona si bé diu que li han adjudicat una regidoria
enverinada i mala de gestionar i avisa que l’oposició mirarà la seva gestió amb lupa. Així
mateix, exposa que l´únic vot que va consensuar el Pi amb la resta de l’oposició fou
mantenir l’horari de celebració del Ple a l’horabaixa, a parer de la regidora aquest canvi de
criteri pot estar relacionat amb la seva dedicació exclusiva. Finalitza la seva intervenció
argumentat que als capvespres hi ha més participació ciutadana i per aquest motiu votaran
en contra de la proposta
Pren la paraula el Sr. Jaume Mateu, i diu que quan hi ha una guerra la primera víctima és la
veritat i que quan governa el Partit Popular a Sóller la primera víctima és la transparència,
posa com exemple que no es convoquen comissions informatives de determinades àrees, no
es publiquen els pactes polítics, i que no es dóna compte de certs temes i això és la
demostració que amb la incorporació del Pi es perd pluralitat. El Sr. Mateu es dirigeix al Sr.
Simarro i li diu que haurien pogut arribar a acords i demostrar voluntat de diàleg i de
consens sense la necessitat d’incorporar el Pi a l’equip de govern. Segons el portaveu del
PSIB – PSOE el fet de canviar el Ple als matins és per un tema de comoditat i per tenir
menys afluència de public, la qual cosa suposa una passa cap enrere en quant a
transparència i participació, per aquest motiu diu que votaran en contra i lamenta que el Pi
s’hagi sumat.

Intervé el Sr. Aguiló. El portaveu de Ciutadans considera que no és tan complicat celebrar
els plenaris als matins pel fet que està previst la seva difusió en directe i que hi ha molt de
mitjans per adreçar-se a l’Ajuntament i considera que només molesta a l’oposició el canvi
d’horari perquè una part dels regidors fan feina a Palma i anuncia que votaran a favor
Segueix el torn de debat amb la intervenció del portaveu del Partit Popular, qui vol recalcar
que si ha ha qualque dubte tècnic o jurídic amb aquest canvi d’horari es podrà resoldre i
destaca, tal i com ha fet el Sr. Aguiló, que a partir d’ara els plens es retransmetran en
directe. També argumenta que amb l’horari de vespre, la part de precs i preguntes del públic
es duu a terme molt tard, de la qual cosa s’han queixat diferents assistents.
Tanca el debat el Sr. Simarro qui vol agrair al Sr. Servera la seva assistència, el que
confirma que és una bona decisió el canvi d’horari. D’altra banda, diu que la transparència
és ser cada dia a l’Ajuntament i donar resposta a les demandes de la gent, i en aquest sentit
recalca que el fet de fer els plens al matí no resta transparència i posa com exemple el
Parlament autonòmic. Així mateix, assenyala que no hi ha precedent a retransmetre els
plens en directe, que l’equip de govern ha tengut aquesta iniciativa i que s’està fent feina en
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Pren la paraula el Sr. Jaume Bestard, que diu que la passa d’incorporar-se a l’equip de
govern ha vengut donada per la feina positiva feta fins ara. Diu que es conscient que
s’analitzarà amb lupa la seva gestió, però que també s’analitzarà la gestió de quatre anys
feta per l’anterior equip de govern.

la possibilitat que a més, es pugin fer preguntes en directe en el moment de la retransmissió.
Més a més, diu que l’anterior equip de govern no va celebrar cap ple extraordinari els
vespres i demana si això és també una falta de transparència i insisteix en que al vespre ve
poca gent.
Passats a votació, la Corporació, amb 8 vots a favor, 7 vot en contra i 1 abstenció,
ACORDA:
Primer.- Que la celebració de les sessions plenàries ordinàries es realitzi cada dos mesos, el
segon dimarts de cada mes imparell, a les 10 hores. El proper plenari ordinari és celebrarà
el 10 de març de 2020. Si aquest dia resultàs festiu, la sessió es celebraria el primer dia
hàbil següent, a les 10 hores. Que s'atorgui certa flexibilitat a les sessions plenàries de
manera que es pugui modificar o posposar en quant a dia o hora la celebració de les
sessions sempre per causa justificada i prèvia consulta i acord de tots els portaveus dels
grups polítics.
Segon.- Donar trasllat de l’acord a tots els Regidors de la Corporació i als Departaments
municipals afectats, pels seu coneixement i efectes.
Tercer.- Publicar el present Acord en el BOIB i a la seu electrònica de l’Ajuntament.
Tercer.- Modificació puntual del PGOU de Sóller de 1998, de correcció d’error
material als gràfics d’ordenació 0,3 de les façanes de la zona NV per no estar
dibuixades. Expedient 1883/2017.
Llegida la proposta per part de la Secretària s’obre el període d’intervenció i pren la paraula
la Sra. Pizá d’Unidas Podemos que anuncia que votaran a favor vistes les explicacions
donades a la corresponent comissió informativa.

El Sr. Jaume Mateu intervé i diu que estan d’acord amb la proposta.
El regidor del Pi, el Sr. Bestard que diu que s’ha de continuar amb aquesta línia i solucionar
errades semblants.
El Sr. Aguiló diu que queda clar que és un tema tècnic i que votaran a favor.
El Sr. Darder diu que es tracta d’una errada gràfica de les façanes per no estar dibuixades i
anuncia que votaran a favor.
Passats a votació, la Corporació, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Informar favorablement la Modificació puntual del PGOU de Sóller de 1998 de
correcció d'error material als gràfics d'ordenació 0.3 de les façanes de la zona NV per no
estar dibuixades.
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La Sra. Celià també diu que votaran a favor atès que es tracta d’una errada.

Segon.- Exposició pública durant un període de trenta dies (30 dies) en el BOIB, en un dels
diaris de major circulació i a la seu electrònica d'aquest Ajuntament, als efectes de que es
pugui consultar l'expedient i/o presentar les al·legacions que es considerin pertinents.
Tercer.- Enviar-lo al Consell Insular de Mallorca per l'emissió del seu informe preceptiu.
Quart.- Resolució de la unitat d’execució UEC9 (A,B,C.). Expedient 6664/2019
El punt quart de l’ordre del dia versa sobre l’aprovació inicial de la supressió d’una unitat
d’execució.
El Batle president dóna la paraula a la Sra. Catalina Pizá, d’Unidas Podemos qui comenta
no tenir res a dir.
La Sra. Celià intervé i demana un aclariment al Sr. Bestard respecte al punt de la
Romaguera, el Batle President pren la paraula i ofereix que un funcionari resolgui els
dubtes de la Sra. Celià i diu que el regidor acaba de començar i que ell era el responsable
fins ara. La Sra. Celià demana on comença i a on acaba el vial. El Batle President demana a
la Secretària que avisi a l’arquitecte municipal. Pren la paraula la Sra. Albertí, arquitecte
municipal qui respon que està grafiat al pla general del noranta set, que la unitat d’execució
preveia la seva cessió i que és un vial per vianants que ha donar continuïtat a un altra vial
que connectarà la part paral·lela del tramvia fins al port.
Resolts els dubtes i sense mes aportacions, es passa a votació amb el resultat següent, la
Corporació, per unanimitat, ACORDA:

Segon.- Exposició pública mitjançant anunci en el BOIB i a la direcció corresponent o el
punt d'accés electrònic municipal durant el període de vint dies (20 dies), als efectes de que
es pugui consultar l'expedient i/o presentar les al·legacions que es considerin pertinents.
Igualment, es donarà audiència a les persones propietàries afectades durant un termini
idèntic.
Quan són les 10:49 h, el Batle President aixeca la sessió, de la qual com a secretària estenc
aquesta acta.
Vist i plau

La secretària

El Batle-President

Carlos Simarro

Rosa Ripoll Coll
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Primer.- Aprovar inicialment la supressió de la unitat d’execució UEC 9 (A,B,C), carrer de
Sant Jaume, carrer de Romaguera de Sóller, prevista en el PGOU 98, d'acord amb l'article
73 de la llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears.

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 de 2020
i s’aprova per unanimitat
La secretària.
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