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Identificació de la sessió:

ACTA DEL PLENO
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 25 DE GENER DE 2022

Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. Batle President obre la sessió.
Desenvolupament de la sessió.

Número: 2022-0001 Data: 11/03/2022

1.- Actes sessions anteriors.
2.- Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Reguladora dels Preus Públics
del Poliesportiu Son Angelats. (Exp. 9825/21).
3.- Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Reguladora dels Usos del
Poliesportiu Son Angelats. (Exp. 53/22)
4- Moció presentada pel grup municipal PP, relativa a exigir el cessament del Ministre de
Consum.
5- Moció conjunta presentada pels grups municipals PSOE, MES i UNIDAS PODEMOS,
per a la millora de les instal·lacions del mercat municipal de Sóller.
6.- Moció presentada pel grup municipal PSOE, en relació a donar suport a la reforma
laboral.
7.- Moció presentada pel grup municipal PSOE, en relació a donar suport a l’aprovació de
la modificació número 3 del Pla Territorial Insular de Mallorca.
8.- Moció presentada pel regidor no adscrit Sebastià Aguiló, per a la pacificació del carrer
Jaume Torrens.
9.- Moció presentada pel grup municipal El PI, per a la creació d’aparcaments dissuasius a
la perifèria del nucli urbà de Sóller.
10.- Moció presentada pel grup municipal El PI, relativa a un sistema de finançament just
per a les Illes Balears.
11.- Precs i preguntes.

ACTA DEL PLENO

Ordre del dia:

Primer.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

S’aproven per unanimitat.
Segon.- Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Reguladora dels
Preus Públics del Poliesportiu Son Angelats. (Exp. 9825/21).
Per part de la secretaria es procedeix a la lectura del punt primer de l’ordre del dia que
consisteix en una modificació de l’Ordenança Reguladora dels preus públics del
poliesportiu de Son Angelats.
Pren la paraula el Sr. Miquel Nadal, regidor d’esports i fa un resum dels principals canvis
de les ordenances tant de la de preus com la d’usos del poliesportiu de Son Angelats,
d’acord amb el text redactat pel director del poliesportiu, Bernat Reynes. Vol destacar la
feina feta per aquest, així com per la gerent de Sóller 2010.
Obert el torn de debat, pren la paraula la Sra. Catalina Pizá d’Unidas Podemos i agraeix
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Es dóna compte dels esborranys d’actes pendents d’aprovació: ple extraordinari de 28
d’octubre de 2021 i ple ordinari de 9 de novembre de 2021.

l’exposició del Sr. Nadal i diu que tots els aclariments es varen fer en el sí de la comissió
informativa i anuncia el seu vot a favor.

Pren la paraula el Sr. Sebastià Aguiló i diu que a la comissió informativa es varen veure
sorpresos per la bona feina feta en les dues ordenances. Destaca el seu caire social i es
mostren satisfets pel fet que es reguli la publicitat i patrocini, la qual cosa anirà en benefici
dels que practiquen l’esport.
El portaveu del Partit Popular diu que sempre han lluitat pel poliesportiu i que l’objectiu era
fixar uns preus atractius i assequibles, així com obrir la possibilitat que, amb un únic
pagament, es puguin fer diferents activitats. Explica que s’ha apostat per les persones del
nostre municipi i destaca el tema de les persones vulnerables. Afegeix que l’equip de
govern està fent molt d’esforços en el tema de les energies renovables per abaratir els costs,
i que s’estan implantant les fotovoltaiques.
Tanca el torn d’intervencions el Batle President i es suma a totes les persones que han
dedicat temps i esforç per poder fer una ordenança moderna i adequada.
Passats a votació, el resultat de la mateixa és el següent, la Corporació, per unanimitat,
ACORDA:

Número: 2022-0001 Data: 11/03/2022

Intervé el Sr. Jaume Bestard, del Pi Proposta per les Illes, diu que l’Ordenança és un text
viu, que està molt ben redactada i que era una demanda de fa estona per part dels usuaris
tenir un «bonus» que permetés fer diferents activitats. Destaca també que s’ha ampliat 600
metres quadrats l’espai destinat a la pràctica d’esports. Conclou que l’esport repercuteix en
la salut i en el benestar de les persones. Agraeix la bona feina feta i diu que li donaran
suport.

Codi Validació: 5LHSKHG797HPR7M6CY4RYEHH3 | Verificació: https://soller.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 18

El Sr. Jaume Mateu es mostra satisfet per la feina feta. Diu que era una cosa necessària i la
valoració que en fan en general és positiva. D’altra banda i pel que fa als descomptes,
exposa que s’han inclòs col·lectius molt concrets com a polícia o protecció civil i demana si
es plantegen obrir aquests descomptes a altres col·lectius. A nivell econòmic diu que està
clar que el servei és deficitari, d’acord amb l’informe d’intervenció i demana si es passarà
aquest punt pel Consell d’Administració de Sóller 2010 i de quina manera han previst
cobrir o compensar aquest dèficit. Així mateix, es mostra content que s’hagin tengut en
compte col·lectius vulnerables perquè l’esport no ha de tenir barreres a nivell econòmic.
Finalment explica que es dóna marge a la Junta de Govern a autoritzar altres usos que no
siguin esportius i demana que s’informi si hi ha qualque acord en aquest sentit.

ACTA DEL PLENO

Intervé el Sr. Joan Carles Simó de Més per Sóller i diu que des del principi de la legislatura
ja han incidit en la necessitat de fomentar l’esport entre la població que no el practica.
Explica que han valorat el document que es presenta i diu que efectivament, era necessari
una revisió i remodelació de l’oferta del poliesportiu que contemplàs diferents sectors o
àmbits, si bé considera que s’hauria de fer una mica més d’esforç cap a fomentar l’esport no
federat. Conclou que la cultura i l’esport han de ser deficitaris per a que la societat tengui
un superàvit de felicitat i benestar.

Primer.- Aprovar provisionalment la Modificació de l’Ordenança reguladora dels preus del
Poliesportiu Son Angelats, d'acord amb el text que figura en l'expedient.
Segon.- Procedir al tràmit d'informació pública i audiència als interessats per un termini de
30 dies per a la presentació de reclamacions, mitjançant la publicació d'un extracte de la
mateixa al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al plafó d'anuncis de la Seu electrònica de
l'Ajuntament.
Tercer.- Finalitzat el període d'exposició pública i en el cas de que no hi hagi reclamacions,
s'entendrà definitivament aprovat l'acord provisional.

Explica la proposta el Sr. Miquel Nadal, regidor d’esports i diu que s’està estudiant ampliar
l’horari d’obertura del poliesportiu. També vol destacar un punt important per a les entitats
esportives que és el de la publicitat. El Sr. Nadal diu que si un club aconsegueixen un
espònsor, malgrat es pagarà a l’ajuntament la publicitat, s’estudiarà la manera de que això
pugui revertir en els clubs.
Obert el torn de debat, intervé el Sr. Joan Carles Simó i diu que la regulació dels espais i
usos pot donar suport a les transformacions de la societat, entesa en termes de mobilitat
social i valoren aquest aspecte positiu de l’ordenança i al mateix temps insisteix en que es
un text viu que es susceptible de canvis o aportacions en un futur.

ACTA DEL PLENO

Tercer.- Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Reguladora dels
Usos del Poliesportiu Son Angelats. (Expedient 53/2022).

Número: 2022-0001 Data: 11/03/2022

Quart.- Una vegada aprovada definitivament, es procedirà a la publicació íntegra del text
de l'Ordenança en el BOIB, requisit necessari per a la seva entrada en vigor.

Primer.- Aprovar provisionalment la Modificació de l’Ordenança reguladora dels usos del
Poliesportiu Son Angelats, d'acord amb el text que figura en l'expedient.
Segon.- Procedir al tràmit d'informació pública i audiència als interessats per un termini de
30 dies per a la presentació de reclamacions, mitjançant la publicació d'un extracte de la
mateixa al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al plafó d'anuncis de la Seu electrònica de
l'Ajuntament.
Tercer.- Finalitzat el període d'exposició pública i en el cas de que no hi hagi reclamacions,
s'entendrà definitivament aprovat l'acord provisional.
Quart.- Una vegada aprovada definitivament, es procedirà a la publicació íntegra del text
de l'Ordenança en el BOIB, requisit necessari per a la seva entrada en vigor.
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Sense més intervencions i passats a votació, el resultat de la mateixa és el següent, la
Corporació, per unanimitat, ACORDA:

Quart. Moció presentada pel grup municipal PP, relativa a exigir el cessament del
Ministre de Consum.
Per part de la secretaria es procedeix a la lectura del punt quart de l’ordre del dia que versa
sobre una moció presentada pel grup municipal Partit Popular.

El Sr. Jaume Mateu diu que aquesta moció no té cap sentit en el nostre municipi i basta
demanar quantes macro granges hi ha a Sóller, a Mallorca o a Balears. El regidor diu que
cap i que les macro granges perjudiquen al sector ramader extensiu, perquè és un sistema de
producció que té molt d’inconvenients, que el que han de fer és fer menys demagògia i
donar més suport al sector d'aquí.
Intervé el Sr. Jaume Bestard, del Pi Proposta per les Illes i diu que aquesta moció ens queda
molt enfora i que el nostre sector ramader no té res a veure amb el que és parla en aquesta
moció sobre les macro granges. No obstant, diu que a dia d’avui, la cadena alimentària no
es pot aturar i que la ramaderia extensiva a nivell de les Balears no pot cobrir totes les
necessitats. Anuncia per tot l’exposat la seva abstenció.
El Sr. Sebastià Aguiló, regidor no adscrit, diu que exactament hi ha 745.000 kilòmetres de
distancia de Sóller a Madrid i que aquest moció no repercuteix al nostre municipi.

Número: 2022-0001 Data: 11/03/2022

Intervé la Sra. Elvira Arbona de Més per Sóller i diu que la moció hauria de ser retirada
perquè el propi Partit Popular sempre ha demanat que es duguin a ple temes que afecten a
Sóller. Considera que la moció està plena de demagògia i que s’ha distorsionat el discurs
del Ministre per part del Partit Popular amb fins electoralistes. Suggereix que presentin
mocions en defensa del sector primari de Sóller i explica que un informe posa de manifest
que Sóller ha perdut la meitat de les seves explotacions agrícoles. Anuncia el seu vot
desfavorable.
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Obert el torn de debat, pren la paraula la Sra. Catalina Pizá d’Unidas Podemos i diu que
varen presentar una esmena a la moció que no s’ha acceptat per per de secretaria per temes
tècnics i en la qual s’explicava la tergiversació que s’ha fet d’aquesta moció per part del
Partit Popular amb fins partidistes i oportunistes. La regidora d’Unidas Podemos diu que el
fet que el Partit Popular presenti aquesta moció a tots els àmbits ha permès obrir un debat
sobre les macro granges i que la seva explotació pot suposar el maltractament animal.
Relata una sèrie de exemples de governants del Partit Popular que han fet declaracions en
contra de les macro granges. Demana que quan fan aquestes campanyes a nivell nacional
s’ajustin al seu territori i que Balears és una exemple en quant a ramaderia extensiva i vida
feliç dels animals. Conclou que confonen a la població i que el que va dir el Sr. Garzon és
que la carn de les macro granges es menys saludable que la d’una animal criat en extensiu.
Anuncia el seu vot en contra.

ACTA DEL PLENO

Intervé el Sr. Carlos Darder per defensar la moció i explica que el Ministre Garzón va fer
unes declaracions desafortunades que poden tenir conseqüències greus pel sector productiu
de la carn. El regidor exposa una sèrie de dades per demostrar la importància que té dit
sector. D’altra banda diu que les normes de benestar animal són les mateixes a tot Europa i
que s’estan posant en perill molts de llocs de treball.

Considera que la moció no té per finalitat debatre sobre les macro granges, sinó demanar la
dimissió d’un ministre per unes declaracions que al seu parer són desafortunades. No
obstant, diu que si miram a la hemeroteca hi ha hagut altres declaracions molt
desafortunades i llegeix alguns exemples. Diu que en aquests casos no es va demanar la
seva dimissió. Com a responsable de l'àrea d’agricultura i ramaderia dóna el seu suport a
tots aquests sectors i anuncia que optaran per una abstenció.

Cinquè. Moció conjunta presentada pels grups municipals PSOE, MES i UNIDAS
PODEMOS, per a la millora de les instal·lacions del mercat municipal de Sóller.
La Sra. Laura Celià explica que al mes d’octubre del 2021 es va presentar el projecte de
remodelació del mercat municipal. Segons la regidora ningú va pensar com es finançaria el
projecte sinó es rebia la subvenció de l’Estat que s’havia convocat. Explica que s’ha
desestimat el projecte per part de l’òrgan convocant perquè no s’ajustava a les bases de la
subvenció i que no és cert el que ha afirmat el Sr. Simarro que el Sr. Pedro Sánchez no ha
volgut remodelar el mercat de Sóller perquè governa el Partit Popular. Diu la Sra. Celià
que no tenen un pla B, perquè si així fos ja s’hauria explicat. Relata que des de Més per
Sóller el primer que feren fou parlar amb els comerciants del mercat, que varen recollir les
queixes que tenen de la gestió feta i li recomana al Sr. Batle que vagi a donar una volta pel
mercat. La portaveu de Més per Sóller diu que arrel d’escoltar els comerciants s’ha redactat
aquesta moció que pretén entre altres objectius, que es dugui a terme al constitució de la
Comissió mixta del mercat, que es convoqui una comissió informativa per a que
conjuntament, es decideixi que es farà al mercat i que els 400.000 euros que l’ajuntament ja
havia previst destinar a aquest projecte com a fons propis, es segueixin destinant a dit
projecte.

Número: 2022-0001 Data: 11/03/2022

Passats a votació, amb 7 vots a favor, 8 vots en contra i 2 abstencions, la moció queda
rebutjada.
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Tanca el torn d’intervencions el Batle President i vol desmentir que es faci demagògia.
Explica que ha sigut quasi vint anys el veterinari d’una granja i que sap molt bé de la
professionalitat dels pagesos, que les instal·lacions estan molt ben preparades i que es cuida
als animals. Diu que hi ha una llei nacional de benestar animal que obliga a fer les coses bé
i que en la majoria de casos, es fa bé. Explica que l’objectiu de la moció no és el tema de
les macro granges i que les declaracions del Ministre també afecten a Sóller, perquè tenim
producció d’animals. Opina que el discurs que va fer és que la carn espanyola és de mala
qualitat. En resposta al Sr. Mateu diu que Mallorca té granges grosses i que el mercat és el
que tria.

ACTA DEL PLENO

El portaveu del Partit Popular respon a les darreres intervencions i diu que no s’ha fet
demagògia i que els altres partits presenten mocions que no van referides al municipi de
Sóller, però que no es pot obviar que exportam a molts de països, que es crea 2,5 milions de
llocs de feina i que el Partit Popular només vol defensar el sector enfront a unes
declaracions d’un Ministre molt negatives.

Pren la paraula el Sr. Sebastià Aguiló i li diu a la Sra. Celià que no és cert que no es tenia
previst que farien si no s’atorgava la subvenció. Diu conèixer molt bé la realitat del mercat i
que si no hagués passat la problemàtica de la mala concessió a «Xitón» no s’hauria demorat
tant aquest tema. Explica que no s’han sumat a la moció perquè ja s’havia proposat al batle
treballar amb el tema del mercat i que aquest havia contestat que es posarien en marxa. El
Sr. Aguiló opina que el mercat municipal s’ha està morint, perquè els placers no estan
il·lusionats perquè es troben en una situació en la qual no hi ha concessió vigent, ni
manteniment i ara tampoc una reforma a la vista. No obstant, diu està d’acord amb
plantejar-se també el finançament de la reforma amb fons propis de la mateixa manera com
es va plantejar fer un aparcament. D’altra banda, està d’acord amb tots els punts de la
moció però li preocupa el punt tercer que fa referència a cercar fonts externes, perquè no
estaria a favor que els placers tenguessin que fer inversió en el projecte de reforma. El
regidor considera que una manera d’ajudar als placers seria treure la concessió d’una
manera ràpida i després fer la reforma.
Pren la paraula el Sr. Carlos Darder i diu que s’està fent joc polític amb el tema del mercat
perquè la subvenció s’ha denegat fa quinze dies, i que s’està llançant es missatge que no
volen fer la reforma. Segons el portaveu del Partit Popular sempre han apostat per la
reforma del mercat. Explica que s’ha denegat una altra subvenció a la plaça del mercat i
exposa la problemàtica en que es troba l’Ajuntament per preparar les sol·licituds de
subvencions i que després de fer un esforç tècnic es deneguen de manera injusta. Segons el

Número: 2022-0001 Data: 11/03/2022

El Sr. Bestard demana si saben quantes subvencions entren a l’Ajuntament, perquè la
realitat de l’Ajuntament és molt diferent i que es fan molt de projectes que al final queden
dins un calaix. Critica la manca de temps que atorguen per preparar els projectes i que no es
pot fer front a treure’ls així com es voldria. Opina que no es viable tenir un pla b i assumir
tots els projectes dels que es demanen subvencions. Diu que el seu partit està a favor del
projecte de reforma del mercat i que si es pot finançar molt millor. Explica que les
convocatòries es repetiran anualment i que cal tornar-ho a intentar.
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El Sr. Jaume Mateu diu que varen presentar una moció semblant a la Junta de Portaveus i
que l’han consensuada amb els altres dos grups municipals. El regidor del partit socialista
opina que si es presenten projectes sense tenir un finançament, almenys s’hauria de tenir
una planificació prevista per si aquest finançament no arriba, i que com s’ha vist, no han
contemplat cap «pla b» com ja ha passat amb altres projectes. Opina el Sr. Jaume Mateu
que és una llàstima perquè el mercat té moltes mancances que s’han d’abordar de la mà dels
placers i dels usuaris i que també, a part de dur endavant el projecte de reforma, s’han de
resoldre els problemes del dia a dia. Així mateix, li sorprèn que presentin un projecte
d’aparcaments per un total de 3 milions i mig d’euros amb finançament propi i que en canvi
el projecte del mercat, que ascendeix a 2,3 milions no es pugui assumir. D’altra banda,
critica que no s’hagi constituït aquesta legislatura la Comissió mixta del mercat i demana si
no tenen interès. Més a més, diu que no saben quines inversions faran perquè encara no han
aprovat els pressuposts del 2022 i que funcionen amb el pressupost prorrogat del 2020, i
considera que això és una anomalia que sorprèn molt. Recorda els punts que demana la
moció i espera el suport de la resta de grups municipals.

ACTA DEL PLENO

Pren la paraula la Sra. Catalina Piza d’Unidas Podemos i diu que l’objectiu comú és que la
reforma del mercat es dugui a terme, apel·la al sentit comú i espera que es sumin a la
moció.

Sr. Carlos Darder, l’anterior Corporació no va fer res al mercat i els regidors que tenen un
càrrec de director general i cobren més que el batle, el que fan es mirar cap una altra banda.

Passats a votació, el resultat de la mateixa és el següent, la Corporació, per unanimitat,
aprova la moció següent:
Primer: En el termini de quinze dies, l’Ajuntament de Sóller constituirà i convocarà la
Comissió mixta del mercat. També convocarà la Comissió Informativa Permanent de
Promoció Econòmica, Turisme, Agricultura, Ramaderia i Pesca, per tal de consensuar amb
els seus membres les actuacions de remodelació, el calendari i les condicions.
Segon: L’Ajuntament de Sóller destinarà una quantitat mínima de 400.000 euros del
pressupost de 2022 (previstos en el projecte de reforma presentat) a fer les millores de
l’edifici que s’acordin a la Comissió Mixta.
Tercer: En paral·lel l’Ajuntament de Sóller es compromet a reactivar el projecte de reforma
del Mercat municipal de Sóller, cercant noves fonts externes de finançament o amb recursos
propis.

Número: 2022-0001 Data: 11/03/2022

Tanca el torn d’intervencions el Batle President i diu que continua pensant que es fa un us
partidista de les subvencions i espera que a Sóller no li afecti el fet que governa el Partit
Popular. D’altra banda, diu que es sumaran a la proposta i que faran tot el possible perquè
s’arregli la problemàtica del mercat. Segons el Sr. Batle, hi ha molt de malestar entre els
ajuntaments per la manera en que es plantegen les subvencions i que es fa l’esforç de
redactar els projectes aturant l’Ajuntament i després les ajudes no arriben. Convida a tots a
sumar davant una propera convocatòria.
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Pren la paraula el Sr. Jaume Mateu i diu que el que no es pot fer es seguir consignes de
partit, quan la seva gestió no s’ha fet com toca en el tema de les subvencions. D’altra banda,
diu que el Sr. Bestard sap perfectament la feina que s’ha fet per desbloquejar el tema del
defensora i de les ajudes que venen de la Conselleria. Diu que el centre de dia és un bon
exemple de mala gestió, que si no haguessin «pardalejat» ara estarien les obres fetes i
demana si això es culpa d’en Pedro Sánchez. Exposa tota una sèrie d’actuacions que s’han
fet o es faran al municipi amb fons provinents del Consell i del Govern, així com les
subvencions per a serveis socials provinents de l’IMAS. Demana que votin a favor de la
moció perquè és bo pel poble i que convoquin les comissions. Es dirigeix al Sr. Darder i li
diu que els fets i la realitat del carrer els desmenteixen i que ja es ben hora de posar-se a fer
feina pel poble.

ACTA DEL PLENO

Per al·lusions demana la paraula la Sra. Laura Celià i diu està impactada pel discurs del
portaveu del partit popular, que benvinguts al món real, que ara per sort arriben diners. Li
demana al Sr. Bestard que es pensava que era governar. Segons la Sra. Celià el que s’ha
criticat no és que el projecte hagi quedat dins un calaix, sinó que el Sr. Batle quan va sabre
que li havien denegat la subvenció no va dir que tenia una alternativa de finançar els
projecte amb fons propis o que tornarien a demanar una subvenció. Segons la Sra. Celià
l’única font d’informació que tenen com a oposició és la premsa perquè no es convoquen
comissions informatives, i que si el Batle diu que no sap com farà el mercat, el que han fet
es presentar una moció amb alternatives. D’altra banda, li diu al Sr. Darder que les
subvencions no es deneguen per motius polítics sinó que les fan tècnics amb la mateixa
vàlua que els tècnics de la casa i que tal i com s’ha demostrat amb el centre de dia, quan
està en les seves mans fan el possible per ajudar a l’Ajuntament i al poble de Sóller.

Quart: L’Ajuntament de Sóller acordarà un manteniment periòdic de l’espai per part de la
Brigada municipal i les incidències a resoldre es treballaran en el marc de la Comissió
Mixta”.

El Sr. Gabriel Suau del grup municipal Més per Sóller diu que han mirat la moció i que
coincideix amb l’exposició de la companya d’Unidas Podemos, en el sentit que té aspectes
claus en relació als quals no poden estar en desacord i que apel·la a grups amb
representació a Madrid. D’altra banda, considera que no queda enfora malgrat apel·la a
aspectes estatals perquè afecta a les persones assalariades del municipi. Exposa els punts
que suposen un avanç, com l’increment del salari mínim interprofessional o que ataca la
temporalitat, però d’altra banda, considera que hi ha altres aspectes que s’han de millorar,
com és el fet que en certs aspectes encara sigui prioritari els convenis d’empresa i que el
que seria desitjable és fer una derogació expressa de la llei del 2012. Explica una sèrie de
dades sobre la contractació a les Illes Balears al 2021 i pel que fa a Sóller, s’enregistraren
364 indefinits i 2.708 contractes temporals que serien un 78 per cent del total. Anuncia el
seu vot favorable a la proposta.
El Sr. Jaume Mateu agraeix el suport.
El Sr. Jaume Bestard explica que aquesta reforma està consensuada i malgrat queden
«flecos», tota millora cap els drets dels treballadors és important. També destaca que
s’haurien de fer més convenis d’àmbit estatal i no tant sectoritzats.
Pren la paraula el Sr. Sebastià Aguiló i exposa que ara si tenim una moció que afecta als
sollerics, malgrat està a 745.000 kilòmetres. Explica que se l’han estudiada molt bé amb el
seu equip de feina. Argumenta que la temporalitat és innata a l’economia si bé és cert que
cal tallar alguns abusos que es fan a compte d’aquesta i que la precarietat laboral està
lligada als cicles econòmics. Diu que fins ara l’ordenament jurídic laboral havia una més
bona autonomia a l’hora de pactar i aprovar lleis, convenis i pactes; si bé ara, el fet de ser
membre de la Unió Europea i a causa de la Covid-19, estam subjectes a unes polítiques que
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Intervé la Sra. Pizá d’Unidas Podemos i diu que s’han derogat part de les nefastes mesures
de la llei del partit popular, i que es sumaran a la moció però que personalment opina que
s’hauria d’haver anat més enllà.
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Pren la paraula el Sr. Jaume Mateu i diu que es necessari posar en valor el que s’està fent
amb la reforma laboral. Relata que la crisis causada per la pandèmia ha demostrat que el
més important són les persones i que, per aquest motiu, era important que s'abordàs una
reforma laboral que avançàs en drets i solucionàs certs problemes com la durada de les
contractacions i l’alta temporalitat. Considera que era important fomentar la contractació
indefinida i limitar els contractes temporals, especialment a col·lectius més vulnerables.
D’altra banda, diu que es recupera la negociació col·lectiva i que partint de l’experiència
dels ERTOS, es generalitza una nou mecanisme pels casos de situacions no previstes durant
crisis econòmiques, sense que això impliqui una pèrdua de llocs de feina. Finalment diu que
el que es demana és que l’Ajuntament es sumi a la proposta, de manera que es pugui seguir
avançant en temes laborals.

ACTA DEL PLENO

Sisè. Moció presentada pel grup municipal PSOE, en relació a donar suport a la
reforma laboral.

es decideixen a Brussel·les, per poder rebre fons europeus. Explica que recolzaran la moció
perquè consideren que la reforma aporta cohesió i protecció al mercat laboral, formació i
estabilització així com promoció econòmica per acompanyar la transició verda i digital del
país, i també la conciliació familiar que és molt important.
Intervé el Sr. Carlos Darder i diu que el Partit Popular sempre ha estat a favor de l’equilibri
entre els drets dels treballadors i el de les empreses, que cal posar-se d’acord i cercar un
consens, que l’Ajuntament és un bon exemple perquè aquesta legislatura han aprovat la
carrera professional. Posa en valor la feina feta per part de l’equip de govern respecte al
treballadors de la casa. Anuncia el seu vot a favor.

Setè. Moció presentada pel grup municipal PSOE, en relació a donar suport a
l’aprovació de la modificació número 3 del Pla Territorial Insular de Mallorca.
Pren la paraula el Sr. Jaume Mateu i diu que es tracta de donar suport a la modificació
número 3 del Pla Territorial Insular de Mallorca. A continuació explica els seus
antecedents, i diu que aquest es va aprovar al 2004 i que amb posterioritat s’han duit a
terme una sèrie de modificacions amb la finalitat d’eliminar els excessos urbanístics que
preveia la redacció originària. Segons el Sr. Mateu, la modificació número tres el que es fa
és desclassificar els falsos urbans. En definitiva, diu el regidor del partit socialista que
aquesta modificació va en la línia d’una ordenació del territori moderna i actual, que s’estan
treballant amb estratègies de sostenibilitat ambiental i preservació del paisatge que són molt
importants. Opina que el territori és un espai limitat a les nostres illes i que conservar-lo ens
dona un plus de qualitat de vida i d’oportunitats econòmiques perquè el paisatge és un dels
principals recursos turístics que tenim. Segons el Sr. Mateu es tracta de sumar-nos i
encoratjar al consell a seguir treballant en aquesta línia de protecció.
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Primer: Donar suport a la reforma laboral acordada entre els agents socials per a impulsar la
creació d’ocupació estable i de qualitat, i per a tallar la precarietat i la desocupació al nostre
país.
Segon: Contribuir amb el seu suport parlamentari a potenciar la contractació indefinida
enfront de la temporalitat a través del contracte indefinit i del foment del contracte fix
discontinu, així com donar suport a la recuperació de la negociació col·lectiva per a
augmentar els drets dels treballadors i treballadores i millorar els salaris, que permeti
restablir l’equilibri entre empreses i persones treballadores.
Tercer: Donar suport al mecanisme XARXA de Flexibilitat i Estabilització de l’Ocupació,
que serà l’alternativa a l’acomiadament, com a forma de flexibilitat interna de les empreses.
Quart: Confirmar amb el suport parlamentari a l’acord aconseguit, l’aposta per la ultra
activitat indefinida i la formació dels treballadors i treballadores com a manera de crear un
marc laboral adaptat a les necessitats del segle XXI.
Cinquè: Defensar el diàleg com a eina per obtenir acords com el reeixit amb els agents
socials entorn de la reforma laboral, per sobre d’ideologies, i que permeten avançar cap a
una recuperació justa perquè Espanya continuï creixent.

ACTA DEL PLENO

Passats a votació, el resultat de la mateixa és el següent, la Corporació, per unanimitat,
aprova:

Intervé la Sra. Pizá d’Unidas Podemos i anuncia el seu suport perquè estan a favor de
protegir el territori dels especuladors.
La Sra. Laura Celià diu que com a partit formen part de l’equip que està fent feina al
govern, i que políticament aquesta modificació s’ha negociat amb els tres partits que
conformen el pacte del Consell i vol posar en valor la feina del seus companys negociant
aquesta modificació del pla territorial. Afegeix que Més és un partit proteccionista amb el
territori i per tant, creu que és una victòria col·lectiva que s’hagi rebaixat la edificabilitat de
Mallorca.

Intervé el Sr. Carlos Darder i diu està d’acord amb l’exposició feta pel regidor d’urbanisme
i, atès que s’ha assessorat amb la part jurídica i tècnica de la casa, es sumaran a la seva
postura i no li donaran suport.
Passats a votació, amb 8 vots a favor, 8 vots en contra i 1 abstenció la moció queda
rebutjada (pel vot de qualitat del Batle President).
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Pren la paraula el Sr. Sebastià Aguiló i diu que Sóller té una orografia peculiar, que el pla
territorial és competència del Consell de Mallorca i que aquesta modificació està
condicionada als objectius de l’agenda 2030. Al regidor no adscrit li preocupa que a l’hora
de protegir el territori es limiti un creixement sostenible tant urbanístic com econòmic i
això afecti al increment del preu de l’habitatge. Considera que és un tema molt tècnic i que
no han tingut temps material d’estudiar-lo, per aquest motiu anuncia que s’abstendran.

ACTA DEL PLENO

El Sr. Jaume Bestard diu que hi ha aspectes que no els veuen clars. Explica que a Sóller
s’han vist afectades unes unitats d’execució que ara han quedat desclassificades. Afegeix
que també es veu afectada l’edificabilitat de les parcel·les i que els tècnics municipals estan
estudiant com afectarà al nostre municipi. El regidor planteja la possibilitat de presentar-hi
al·legacions i anuncia que no li donaran suport.

Pren la paraula el Sr. Sebastià Aguiló i vol en primer lloc explicar el concepte de moció i
les seves conseqüències jurídiques. Diu el regidor que es tracta de propostes de resolució no
legislatives que no tenen efectes jurídics vinculants i que la força de la moció és més bé
d’índole política, atès que reflecteix la voluntat de la cambra sobre la qüestió plantejada. Pel
que fa al contingut de la moció, explica que el carrer Jaume Torrens és un dels carrers
comercials més importants del Port. Relata el Sr. Aguiló que aquesta moció l’ha presentada
a requeriment i en recolzament de l’associació de comerciants de l’esmentat carrer i de la
junta gestora de veïnats del port de Sóller. Si bé, diu que també la presenta com a regidor de
turisme i promoció econòmica. Segons el regidor no adscrit, la finalitat de la moció és
evidenciar l’error que s’ha pogut cometre i esperar que pugui esser esmenat. Considera que
la moció no pretén fer cap polèmica ni aturar la construcció dels pisos de Jaume Torrens,
sinó que l’objectiu és arribar a un acord tant a nivell tècnic com a nivell de la propietat,
beneficiari per a tots.
Intervé la Sra. Pizá d’Unidas Podemos i diu que el seu vot serà favorable perquè el futur
sempre hauria d’anar en la línia de la pacificació dels espais públics i que aquesta
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Vuitè .- Moció presentada pel regidor no adscrit Sebastià Aguiló, per a la pacificació
del carrer Jaume Torrens.

Pren la paraula el Sr. Jaume Mateu i diu que és un cas en el que la realitat urbanística xoca
amb el sentit comú de les persones que viuen al Port. Considera que qualque cosa ha fallat o
no s’ha fet bé. Diu que és un tema complexe però que el que és cert és que aquesta reflexió
arriba tard i que era abans de la llicència quan es tenia un cert marge de maniobra per
discutir aquestes coses. Explica el regidor que la llicència és una acte reglat, el que vol dir
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Pren la paraula la Sra. Laura Celià i diu que és un tema molt complex jurídicament i que vol
que quedi clar quin és el seu posicionament. Diu que es solidaritzen amb els veïns de Jaume
Torrens i entenen i comparteixen la seva preocupació. Torna a incidir en la complexitat del
tema i que per aquest motiu han demanat assessorament a Palma. Exposa que podrien fer
populisme i treure un rèdit electoral d’aquest tema. No obstant, diu que són un partit
responsable i que volen fer les coses bé i que consideren que si l’equip de govern hagués fet
les coses bé quan tocava, ara no estaríem davant aquest tessitura. Manifesta el seu suport als
veïnats i comerciants del carrer de Jaume Torrens. D’altra banda, demana al Sr. Aguiló que
expliqui quin va esser el seu vot el dia que la Junta de Govern va donar la llicència perquè
aquell era el moment en que havia marge de negociació i no ara, que la llicència està
concedida. Opina que el Sr. Aguiló va votar a favor de donar la llicència sense revisar bé la
documentació, perquè d’haver-ho revisat ho hauria aturat com ho està fent ara. D’altra
banda, vol recordar que quan l’equip de govern va decidir llevar les comissions
informatives d’obres com a oposició, s’hi varen oposar i que en aquest moment cap
membre de l’equip de govern, inclòs el Sr. Aguiló, lis varen donar suport, amb la qual cosa,
segons la Sra. Celià, han perdut una via de fiscalització prèvia de les llicències d’obra que
s’estan donant. Per tot l’exposat, demana al Sr. Aguiló perquè ve ara amb aquesta proposta.
Opina la Sra. Celià que és per un tema electoral i perquè vol posar distància amb un equip
de govern amb el que moltes vegades no s’hi sent còmode. Li recorda que el marge de
maniobra política el té amb la negociació interna amb els socis de govern, no duent
mocions i que pot fer molt més que una declaració d’intencions en forma de moció. En
quant al contingut de la moció, diu que hi ha uns fets objectius. Per una banda, un acord de
junta de govern de l’any 1995 que estipula que el carrer és «peatonal», si bé per damunt
d’això a l’any 1998 s’aprova un pla general que classifica el vial de Jaume Torrens com a
una via urbana de circulació restringida a veïnats, vehicles de serveis i emergències,
malgrat havia una classificació més restringida que és de vial «peatonal». Explica que al
pla general està per damunt un acord de Junta de Govern, si bé diu que qui té els juristes i
els experts en urbanisme és l’equip de govern. Segons la regidora de Més la llicencia
d’obres ja està donada i que malgrat es revisi el pla general això no podrà tenir efectes
retroactius damunt la llicència. Segons la Sra. Celià si es negocia amb el promotor unes
modificacions en el transcurs de les obres, aquest cost l’hauria d’assumir l’Ajuntament.
Finalment, proposa modificar la moció en el sentit que sigui la Junta de Govern que acordi
iniciar la revisió de l’expedient.

ACTA DEL PLENO

pacificació al seu parer no existeix en aquest carrer. Considera que si un espai fa més de
trenta anys que és «peatonal», malgrat no s’hagin fet les passes per reconèixer-ho, no és
lògic que es doni un permís d’obra d’entrada de vehicles, quan havia una altra solució que
era fer l’entrada del pàrquing pel passeig de davant. Diu que aquesta polèmica ve d’enfora i
que no s’ha fet res. Espera que s’escoltin els seus drets i que l’espai sigui al final declarat
«peatonal». Acaba la seva intervenció manifestant tot el seu suport a la moció així com
també, a l’associació de veïns i comerciants del carrer Jaume Torrens que es poden veure
afectats.

Intervé el Sr. Carlos Darder. El portaveu del Partit Popular diu que a l’any 1998, l’equip de
govern que hi havia va decidir que aquest carrer fóra d’accés de trànsit restringit, però que
el Partit Popular sempre ha opinat que ha de ser «peatonal» i que s’han de fer les passes
perquè així sigui. Explica que quan arriba una llicència d’obres a la Junta de Govern és
perquè està avalada per tècnics i jurídics. Diu que s’ha intentat parlar amb la promotora i
que creuen que s’ha de seguir intentant negociar. Torna a posar de manifest que lis sap greu
que a dia d’avui no sigui peatonal.
La Sra. Celià respon al Sr. Aguiló que no li qüestioni si ella llegia i estudiava els expedients
que anaven a Junta de Govern quan en formava part. Matisa que només li ha demanat al Sr.
Aguiló si aquell dia va assistir a la Junta de Govern que va atorgar la llicència, perquè
podria haver dit el Sr. Aguiló que aquell dia no va assistir i per tant considerar-se legitimat
per presentar aquesta moció. Diu que és evident que és una patata calenta però que el marge
d’acció la té l’equip de govern. D’altra banda, pel que fa al pla general d’ordenació urbana
diu que es va aprovar a l’any 1998, després de resoldre mils d’al·legacions i que cap d’elles
demanava que Jaume Torrens fóra «peatonal», que fins i tot el Partit Popular no hi va votar
en contra. Li demana al Sr. Darder si sap qui era el representant del Partit Popular. Respon
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El Sr. Aguiló respon a la Sra. Celià que ningú ha dit que sigui fàcil però que almenys s’ha
d’intentar. Diu que va a totes les Juntes de Govern sense tenir dedicació exclusiva. D’altra
banda diu tenir confiança amb el regidor de l’àrea i dels tècnics, i que no hi ha temps
material de mirar «fil per randa» tots els expedients que s’aproven per Junta de Govern.
També està en desacord de les acusacions de cercar un rèdit electoral i diu que no ha anat a
cercar a ningú, que sempre intenta ajudar a tothom i que si hi ha un error s’ha de poder
esmenar. Diu que malgrat sabia que personalment seria criticat està content d’haver-la
presentat i que no la retirarà perquè era de justícia dur-ho a ple per donar veu als veïnats del
Port.

Codi Validació: 5LHSKHG797HPR7M6CY4RYEHH3 | Verificació: https://soller.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 18

Pren la paraula el Sr. Jaume Bestard i li respon a la Sra. Celià que cada setmana tots els
expedients de llicències que han de ser aprovats per la Junta de Govern es passen als
membres de la comissió informativa d’obres. Matisa que des de que és responsable de
l’àrea d’urbanisme, no s’han pronunciat de cap expedient, llevat de quan va sorgir la
polèmica dels veïnats arran de l’aparcament de la Gran Via. Explica que no hi ha cap
problema de veure i revisar les llicències, perquè és un assumpte públic. D’altra banda, diu
que s’ha reunit amb el promotor i els veïnats a peu d’obra, però com que concedir una
llicència és un acte reglat i si s’ajusta a norma s’ha de concedir, l’equip de govern no pot fer
certes accions i anar contra els informes tècnics. Explica que s’està mirant de negociar el
canvi d’entrada de l’aparcament i que s’està també estudiant fer la modificació puntual del
planejament per a què el carrer Jaume Torrens sigui «peatonal». Per tot l’exposat, diu que
no donaran suport a la moció.

ACTA DEL PLENO

que si no va en contra de la legalitat, en principi no es pot denegar, però si que es podria
haver suspès el planejament abans de donar la llicència o bé, negociar amb el promotor una
solució que no implicàs carregar-se el carrer de Jaume Torrens. Considera que la moció és
una mica estranya perquè parla d’iniciar un expedient, quan realment una moció és una
declaració d’intencions. Vol que quedi clar el seu posicionament: que estan en contra de
que passin cotxes per Jaume Torrens i que donen suport als veïnats. Reclama a l’equip de
govern a cercar una solució al problema. Diu que donaran suport a la moció perquè estan a
favor de la filosofia de què no passin cotxes per aquest carrer.

Passats a votació, el resultat de la mateixa és el següent, la Corporació, per majoria de 9
vots a favor (Regidor no adscrit, Unidas Podemos, PSOE i MES per Sóller), 8 en contra (PP
i EL PI) i cap abstenció, ACORDA:
Iniciar un expedient de revisió d’ofici de la llicència atorgada mitjançant la seva declaració
de lesitivitat a l’empara de l’establert a l’article 107 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, i si
així procedeix, rectificar l’errada existent en el PGOU de Sóller qualificant correctament el
carrer Jaume Torrens”.

Número: 2022-0001 Data: 11/03/2022

Pren la paraula el Sr. Batle i diu que el pla general es va fer a l’any 1998 i que s’hauria de
pensar de fer-ne un de nou perquè han canviat molt les coses. Explica el Sr. Batle que si un
particular vol demanar una llicència presenta un projecte que és informat pels tècnics
municipals sobre si s’ajusta o no a la norma i que si s’ajusta la part política no té massa
marge, que la Junta de Govern el que sempre corrobora és que quan es dona una llicència
compta amb els informes tècnics i jurídics favorables. A part del tema tècnic diu que
políticament volen el carrer de Jaume Torrens i altres «peatonals». Diu que si es poden fer
les obres ells no poden incórrer en una il·legalitat ni posar en risc a l’ajuntament a pagar
una indemnització. Explica que s’han reunit amb representants del carrer de Jaume Torrens
i que ell com a Batle, es va comprometre a parlar amb el promotor per mirar de canviar
l’entrada del pàrquing així com a fer una modificació del planejament. També de posar un
piló per restringir l’accés als veïnats i que no quedi obert a tothom. Finalment també es va
comprometre a mirar i revisar amb una advocat dels veïnats la llicència. Es dirigeix al
públic i diu que la voluntat és que sigui «peatonal» i que han sigut els primers sorpresos.

ACTA DEL PLENO

la Sra. Celià que era el pare del Sr. Darder. Diu la Sra. Celià que els veïnats han plantejat
una possible argument on aferrar-se, una suposada errada material del pla general, i
demana si s’ha demanat un informe tècnic o jurídic sobre si efectivament, hi ha una errada
material.

Pren la paraula el Sr. Jaume Bestard per defensar la moció presentada pel seu grup
municipal i diu que versa sobre els aparcaments dissuasius mitjançant la compra de solars.
Explica que una vegada que són de titularitat publica la tramitació és més ràpida per poder
fer hi un aparcament.
Intervé la Sra. Pizá d’Unidas Podemos i diu que el seu partit ja va presentar una moció en
aquest sentit i procedeix a la lectura de la mateixa. Per tant diu que al 2019 ja fou aprovada,
i critica que dos any i mig després no s’hagi fet res per part de l’equip de govern. Diu que
votaran a favor de la moció però critica que les mocions no tenguin un seguiment.
El Sr. Gabriel Suau de Més per Sóller es mostra sorprès pel fet que hi ha punts de la moció
dels que no en tenien coneixement.
Per part de secretaria diu que ha sigut una errada en la tramesa de la documentació.
El Sr. Suau no entén tampoc que es torni a dur a plenari una moció quan ja es va aprovar
una molt semblant, tal i com ha posat de manifest la Sra. Pizá. Pel que fa al tema de la
moció, diu que llegits ara tots els punts li donaran suport, però demana que les mocions
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Novè.- Moció presentada pel grup municipal El PI, per a la creació d’aparcaments
dissuasius a la perifèria del nucli urbà de Sóller.

aprovades no quedin dins un calaix i vagin més enllà. Recorda diferents iniciatives de
l’equip de govern sobre aquest temàtica, el projecte del Cingle al 2020 que va quedar aturat
així com també el del carrer de Cetre al 2021 que també va quedar aturat i que ara també ha
sortit la proposta de poder aparcar davant guals. Demana que donin informació sobre tot
això en comissions informatives. Anuncia el seu suport a la moció.

Tanca el torn d’intervencions el Sr. Bestard i li diu a la Sra. Pizá que han fet feina perquè
s’havia trobat un solar a Biniaraix i que a una reunió a Palma se lis va contestar que no es
podia fer de cap manera allà. Considera que la Sra. Pizá ha fet un missatge populista. Li
diu que estan fent feina i la convida a venir a l’Ajuntament a parlar amb els tècnics i així
tendrà coneixement de la problemàtica que tenim.
Passats a votació, la Corporació, per unanimitat, ACORDA:
Primer: Instar a l’equip de Govern de l’Ajuntament de Sóller a analitzar la possible
convocatòria d’un concurs d’adquisició de terrenys urbans o rústics situats a la perifèria del
casc antic, perquè el municipi pugui comptar amb espais per poder-hi realitzar un o
diversos aparcaments.
Segon: Instar a l’equip de govern de l’Ajuntament de Sóller a encarregar una modificació
de les Normes Subsidiàries per a qualificar i obtenir la força jurídica preceptiva per adquirir
terrenys a fi i efecte d’acollir un o diversos aparcaments a la perifèria del casc antic.

Número: 2022-0001 Data: 11/03/2022

Intervé el Sr. Carlos Darder i respon per al·lusions a la Sra. Celià sobre la seva afirmació
que el Partit Popular no va votar en contra del pla general. El portaveu diu que se li ha
comunicat que el Partit Popular va votar en contra i que cercarà l’acta del ple. Així mateix
informa que es varen reunir amb la Sra. Catalina Cladera per tractar el tema de la
problemàtica de manca de sòl al nostre municipi i que altres pobles es troben en la nostra
mateixa situació. Segons el regidor del Partit Popular s’ha demanat via Mancomunitat al
Consell que esmeni aquesta manca de terrenys a la Serra de Tramuntana, perquè no hi ha
cap legalitat que permeti a les afores crear aparcaments dissuasius, i que seria necessari que
el Consell de Mallorca fes el canvi d’ús. D’altra banda, respon al Sr. Suau que el Partit
Popular va votar a favor de l’aparcament de Cetre i que el tema dels guals permanents està
sotmès a participació. Exposa que el seu partit està a favor dels aparcaments i que el 80%
dels mateixos els ha fet el Partit Popular.
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El Sr. Aguiló diu que efectivament, tal i com ha explicat el Sr. Bestard la idea ha sigut
trobar aparcaments dissuasius com a manera de pacificar el poble. Diu que és curiós que
aquesta proposta vengui a continuació de la moció de Jaume Torrens i que l'objectiu al final
es treure els vehicles del centre i que benvinguda sigui la moció si al final s’aconsegueix
dur endavant el pàrquing de Biniaraix.

ACTA DEL PLENO

El Sr. Jaume Mateu diu que és un tema de debat recurrent, que veu bé la moció però que
per part de l’equip de govern hi ha una contradicció de models entre els macro aparcaments
del Sr. Simarro o la idea de micro aparcaments dissuasius, que ell considera que és la via
més correcte. Respecte a la moció, li pareix correcte el primer punt que parla de fer un
concurs per adquirir aparcaments. Pel que fa al segon punt li pareix també correcte, però
espera que després de la moció s’obre el corresponent inici d’expedient de revisió del pla
general per cercar espais per fer aparcaments. En tot cas, demana que si s’aprova la moció
que es faci efectiva. D’altra banda, diu que li consta que el Consell Insular està fent feina
amb el tema dels aparcaments dissuasius.

Tercer: Instar al Govern de les Illes Balears i al Consell Insular de Mallorca a adoptar els
canvis normatius que siguin necessaris perquè no hi hagi impossibilitat territorial o
urbanística per implantar aparcaments a la perifèria dels cascs antics.
Desè.- Moció presentada pel grup municipal El PI, relativa a un sistema de
finançament just per a les Illes Balears.

Intervé el Sr. Jaume Mateu i diu que en termes generals estan d’acord amb l’esperit de la
moció, llevat del tema del concert econòmic i que precisament recull l’estratègia de
negociació que ara mateix té la Comunitat Autònoma amb el govern central. Anuncia el seu
suport a la moció.
El Sr. Aguiló anuncia el seu suport.
Pren la paraula el Sr. Carlos Darder diu que el Partit Popular està cansat de demanar que es
llevi l’Impost de successions i donacions. Pel que fa a la moció diu està d’acord i que la
Sra. Armengol pareix que no acaba d’aconseguir el que es mereixen els illencs.
El Sr. Jaume Bestard diu que no accepta modificar la moció perquè el concert econòmic és
cabdal per aquesta terra. Li respon al Sr. Mateu que els números són els que són i que
necessitam més a la nostra terra.
Passats a votació, la Corporació, per majoria absoluta amb 15 vots a favor (PP, MES,
PSOE, PI i Regidor no adscrit), cap vot en contra i 1 abstenció (Unidas Podemos),
ACORDA:
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Pren la paraula la Sra. Elvira Arbona i diu que com a partit nacionalista d’esquerres sempre
han defensat la plena sobirania de les Illes Balears i que ho seguiran fent en diferents
àmbits. D’altra banda, vol recordar que Més per Mallorca es va sumar a la proposta del Pi
d’anticonstitucionalitat del règim especial de Balears, demostrant que malgrat les
diferències ideològiques amb un partit de centre dreta, com es el Pi, quan es tracta de
defensar els interessos de la nostra gent no tenen cap problema amb sumar i donar suport
per tenir una veu comuna per defensar els que ens mereixem com a ciutadans de les Illes
Balears. Per tot l’exposat, anuncia el seu vot a favor per tal d’instar al govern de l’Estat a
revertir la situació injusta d'infrafinançament de les Illes.
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La Sra. Pizá diu que no estan d’acord amb el darrer punt que fa referència al concert
econòmic perquè veuen impossible que es pugui aplicar. Per aquest motiu, proposa una
esmena d’aquest punt en el sentit següent: «instar al govern de l’Estat a revisar la proposta
del sistema de finançament i obrir la porta a una increment de l’autonomia fiscal de les
comunitats autònomes». La resta de punts lis semblen bé.

ACTA DEL PLENO

El Sr. Bestard intervé i diu que és una moció recurrent però necessària, que s’ha de tenir en
compte la insularitat i que no es pot estar a la coa de la inversió estatal. Considera que
afecta a tots els municipis en el seu dia a dia, per tot això, demana el suport a la resta de
membres de la Corporació.

S’obre el punt de precs i preguntes amb la intervenció de la Sra. Celià qui demana a la
regidora d’hisenda quantes persones han demanat el fraccionament de tributs i si té les
dades diferenciades de qui ho ha presentat telemàticament i qui hi ho ha fet de manera
presencial.
Respon la Sra. Andrea Pomar que està funcionant molt bé, si bé diu no tenir encara les
dades però que les cites prèvies s’estan donant amb eficàcia i que se’n fa difusió als
setmanaris.
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Onzè.- Precs i preguntes.

ACTA DEL PLENO

Primer: Instar al Govern de l’Estat a canviar la proposta de revisió del sistema de
finançament i obrir la porta a estendre el sistema de concert econòmic a comunitats
autònomes com les Illes Balears.
Segon: Instar al Govern de l’Estat a garantir el principi d’ordinalitat en qualsevol
modificació o revisió del sistema de finançament de les comunitats autònomes i a dotar-les
de més capacitat normativa tributària.
Tercer: Instar al Govern de l’Estat que a qualsevol modificació o revisió del sistema de
finançament de les Comunitats Autònomes el pes de la insularitat s’amplii i es tengui en
compte la superpoblació, la població flotant i els índex de preu regionals. I que, en
qualsevol cas, els criteris que s’estableixin siguin mols més objectius i transparents.
Quart: Instar al Govern de l’Estat a que la futura revisió del sistema es tengui en compte
que hi ha comunitats autònomes com les Balears que acumulen una part important del seu
deute, com a conseqüència d’un infrafinançament històric que l’Estat hauria de condonar i,
com a mínim, tenir en compte al sistema les despeses financeres generades per aquest
deute.

La Sra. Andrea Pomar diu que en el traspàs de dades dels padrons a l’ATIB aquesta ha
tingut problemes informàtics i per aquest motiu ara per ara només es pot fraccionar l’IBI,
però que espera que això es solucioni en breu i que es puguin també fraccionar altres.
Demana el Sr. Joan Carles Simó si ja és té coneixement del cost total del centre jove.
Respon el Batle que no té les dades però que les demanaran.
La Sra. Elvira Arbona mostra una foto d’un paretó al camí de s’ermita i demana si l’ha fet
l’Ajuntament, ho demana pel tema estètic.
Respon el Sr. Juan Ruiz qui diu que aquest marge l’ha fet l’empresa Amer donant
continuïtat al que ja hi havia.
El Sr. Carlos Darder diu que està fet amb pedra natural i que tal i com diu el Sr. Ruiz s’ha
donat continuïtat al que ja hi havia i que no hi ha cap element artificial.
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La Sra. Celià i diu que hi ha persones que demanen si es pot fraccionar altres imposts que
no sigui l’IBI.

El Sr. Suau demana per l’ascensor del Museu de Ciències.
Respon el Sr. Jaume Bestard i diu que havia una empresa interessada però que amb la
pujada de preus dels materials, ascendia a més dels 30.000 euros de la subvenció que té
atorgada l’Ajuntament i que el cap dels serveis tècnics s’ha de tornar a mirar si es cercava
una altra empresa o és negociava amb l’actual.
Intervé el Sr. Jaume Mateu demana on son els bancs de plaça que falten.
Respon el Sr. Juan Ruiz i diu que són al solar de la brigada per restaurar-los.

La secretària

Carlos Simarro

Rosa Ripoll Coll

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

Davant meu
la secretària
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Vist i plau
El Batle President

ACTA DEL PLENO

Quan són les 13:47 hores, s’aixeca la sessió per part del Sr. Batle President, de la qual com
a secretària estenc aquesta acta.

La secretària.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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S’ha donat compte al Ple, a la sessió ordinària de dia 8 de març de 2022,
i s’aprova per unanimitat.

