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ACTA  DE  LA  SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA  URGENT  DEL  PLE  DE  4  DE
JULIOL DE 2014

Identificació de la sessió

Caràcter: Extraordinari urgent
Data: 4 de juliol de 2014
Horari: de 09:35 h a 10:00 h.
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament de Sóller
Convocatòria: primera i única

A la ciutat de Sóller, quan són les nou hores i trenta-cinc minuts del dia quatre de juliol
de  dos  mil  catorze,  es  reuneixen a la  sala  de  sessions  d’aquest  Ajuntament,  prèvia
convocatòria realitzada a aquest efecte en els termes legalment establerts, els membres
integrants  de  l’Ajuntament  en  Ple  que  a  continuació  es  relacionen,  en  sessió
extraordinària urgent, sota la presidència del Sr. Batle, i assistits per mi, la secretària
accidental.

Assistents (17)
Carlos Simarro Vicens, batle-president

Tinents de Batle
Gabriel Darder Matas, 1r tinent de batle 
Miguel Bestard Pérez, 2n tinent de batle
Mar Castañer Lozano, 3a tinenta de batle
Catalina Pomar Catany, 4a tinenta de batle
Antonio Torres Manrique, 5e tinent de batle

Regidors presents
Andrea Pomar Capó
Antonio Arbona González
Joan Ruiz Mesquida
Josep Lluís Colom Martínez
Àgueda Quiñonero Banegas
Julià Carles Coll Conesa 
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Javier Moragues Arnal
Mª Cruz Enseñat Alemany
Miquel Gual Pons
Jaume Servera Servera 
Catalina Esteva Jofre

• Catalina M. Enseñat Colom, secretària accidental

Tot seguit,  per la batlia-presidència, es declara oberta la sessió i es passen a despatxar
els assumptes que figuren  en l’ordre del dia, que són  els següents: 

PRIMER.-  DECLARACIÓ  DEL  CARÀCTER  URGENT  DE  LA
CONVOCATÒRIA.

S’acorda,  per  majoria  absoluta de 15 vots a  favor (PP,  PSOE i  Sr.  Gual  d'ExM),  2
abstencions (PxS i Sr.  Servera d' ExM), i en votació ordinària, la declaració d’urgència
de la convocatòria. 

SEGON.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE PROLONGACIÓ
DE LA CARRETERA MA-2121 FINS EL CARRER DE SANT JAUME 

Per secretaria, es fa lectura de la proposta, que ha estat informada favorablement per la
CIP d'Activitats, Obres i Urbanisme.
Intervé primerament la Sra. Catalina Esteva, qui  explica i defensa el seu vot particular,
presentat a la CIP d'Activitats, Obres i Urbanisme, que es reprodueix a continuació:
Demana que el projecte contempli tots els serveis propis d'un carrer que s'obri de
nou.
Defensa el seu vot dient que s'està parlant d'un carrer amb subvenció del Consell i que
segurament acabarà sent urbà, per la qual cosa troba que ha de tenir tota l'estructura
base pels serveis de clavegueram, aigua potable, electricitat, telefonia, etc. 
El Sr. Gual diu que està en contra d'aquest vot particular, ja que no es crea cap dret
urbanístic i no hi ha necessitat d'haver-hi els serveis que demana, ja que els terrenys que
confrontaran amb el nou carrer seran  rústics i,  per tant,  no s'ha d'incloure una  costosa
dotació de serveis pensant en un hipotètic futur urbanístic que, en tot cas, i en el seu
moment, s'ha de veure en quina part hauran de col·laborar els propietaris.
El Sr. Colom diu que el seu grup s'abstindrà ja que, malgrat sigui una proposta positiva,
no es pot ampliar el pressupost.
Efectuada la  votació d'aquest  vot  particular,  queda rebutjat  per  un vot a  favor (Sra.
Esteva), 10 vots en contra (9 del PP i 1 del Sr. Gual d'ExM), 6 abstencions (5 del PSOE
i 1 del Sr. Servera d'ExM), i en votació ordinària.

Tot seguit, es passa a debatre la proposta d'acord.
La Sra. Esteva diu que, a la fi s'ha arribat a l'obertura del carrer de Sant Jaume, però
que és una pena que no es faci be. Diu que tots saben que acabarà sent sol urbà, ja que
està previst a la revisió del PGOU. Creu que la seva petició era sensata, ja que només es
tracta  de  deixar  uns  tubs  preparats.  Remarca  que  només  demanava  la  inclusió  dels
serveis bàsics per no haver de tornar obrir el carrer en un futur. Recorda que el seu grup
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mai s'ha oposat al projecte però diu que, sense la dotació dels serveis bàsics, no pot
votar a favor. 
El Sr. Gual diu que el seu grup donarà  suport a la proposta d'acord però que la proposta
de la Sra. Esteva implica fer arquetes, posar tubs, i que encara no es sap com anirà la
demanda. A més, diu que no és sol urbà i que encariria el pressupost. 
El Sr. Colom manifesta  que avui és un dia per estar contents, ja que es tracta d'una
obertura de carrer molt reclamada i necessitada, des de fa més de 50 anys. Diu que és un
vial molt necessari i que es tracta d'una passa més, que ja és la definitiva. Manifesta  que
s'ha d'agrair als propietaris que, de forma voluntària, van cedir els terrenys. També diu
que hi  ha hagut  expropiacions.  Troba  que  s'han de seguir  fent  les  passes  per  anar
endavant. Manifesta que el pressupost és molt ajustat i que, si s'hagués de modificar,
potser  seria el doble. Acaba dient que es tracta d'un fet històric. 
El Sr. Bestard manifesta que fa molt de temps que s'intenta dur a terme aquesta obertura
de carrer i que s'ha d'aprofitar l'ocasió sense posar entrebancs, ja que ajudarà a millorar
la circulació. 
Finalment,  el  Sr.  Batle  diu  que  es  congratula  d'aquest  fet  i  dona  l'enhorabona  als
regidors  que  han  intervingut,  així  com  als  tècnics  i  funcionaris  encarregats  de  la
tramitació.  Lamenta que no hi  hagi  unanimitat  en l'aprovació final  d'aquest  projecte
històric.

Efectuada la votació, resulta el següent:
Atès que el projecte de prolongació de la carretera MA-2121 fins el carrer de  Sant
Jaume,  redactat  pels  serveis  tècnics del  Consell  Insular  de Mallorca,  en virtut  de la
cooperació tècnica entre ambdues administracions,  fou aprovat  inicialment per acord
plenari  en data 4 de febrer de 2014. 
Atès que durant el termini d'exposició pública del mateix (BOIB núm. 29, de 1-03-14),
no hi hagut al·legacions. 
Atesos els informes emesos pels Serveis Tècnics municipals  i l'Assessoria Jurídica. 
Atès el dictamen favorable de la CIP d'Activitats, Obres i Urbanisme, la Corporació, per
majoria absoluta de 16 vots a favor (PP, PSOE, ExM), una abstenció (PxS), i en votació
ordinària,   ACORDA:
 Primer.- Aprovar definitivament el projecte de prolongació de la carretera MA-
2121 fins el carrer de Sant Jaume.

Segon.- Publicar-ho en el BOIB.
 

I  no  havent-hi  altres  assumptes  per  tractar,  s’aixeca  la  sessió,  a  indicació  de  la
presidència, quan són les deu hores, signant aquesta acta el Batle-president i aquesta
secretària accidental, que ho certifica.       

Vist i plau
            El Batle

Carlos Simarro Vicens Catalina M. Enseñat Colom
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Que es doni compliment al que s’ha acordat.
 Sóller, 4 de juliol de 2014 
  El Batle                              Davant meu

                   La secretària acctal.
                                                                                                

S’ha donat compte al Ple, a la sessió 
              ordinària de 5 d'agost de 2014,                                                                            

 i s'aprova, per 
 La secretària accidental

Catalina M. Enseñat Colom 
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