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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 10 D’ABRIL DE 2019
Identificació de la sessió:
•
•
•
•
•
•

Caràcter: extraordinari
Data: 10 d’abril de 2019
Inici: 9:30
Finalització: 10:10
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament de Sóller
Convocatòria: primera i única

Batle – President
Jaume Servera Servera,
Tinents de Batle
Josep Lluís Colom Martínez, 1r tinent de batle
Laura Celià Gelabert, 2a tinenta de batle
Jaume Mateu Lladó, 3r tinent de batle
Maria Cruz Enseñat Alemany, 4a tinenta de batle
Catalina Esteva Jofre, 5a tinenta de batle
Regidors:
Andreu Lluís Castanyer Xumet
Vicenç Pérez Bru
Josep Lluís Puig Nigorra
Carlos Simarro Vicens
Gabriel Darder Matas
Joan Ruiz Mesquida
Catalina Maria Pomar Catany
Andrea Pomar Capó
Mar Castañer Lozano
Jaume Bestard Matas
Susana Sina Zamora
Absents:
Cap
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Batle
Data Signatura: 24/05/2019
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Assistents

Secretària:
Francisca Ana Cortés Got
Ordre del dia:
Primer i únic.- Proposta d’aprovació dels Pressuposts Generals de l’Ajuntament de
Sóller per a l’any 2019. Expedient 1869/2019.
Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. Batle President obre la sessió.
Desenvolupament de la sessió
Primer i únic.- Proposta d’aprovació dels Pressuposts Generals de l’Ajuntament de
Sóller per a l’any 2019. Expedient 1869/2019.
Per Secretaria, es procedeix a la lectura de la proposta d’acord.

- Sr. Josep Lluís Colom, Regidor d'Hisenda i Especial de Comptes que comença
la seva intervenció fent una introducció segons la proposta llegida per la
Secretària. Indica que aquests pressuposts ja han estat comentats a Comissió
Informativa, ja se varen anar explicant ses circumstancies d’enguany amb idea de
donar continuïtat al que era sa situació econòmica de s’Ajuntament.
Indica també que s’incorporen a n’aquests pressuposts es de Sóller 2010 i els de
s’Empresa Funerària, consolidant així es pressuposts totals. Són uns pressuposts
per primera vegada amb superàvit. Tots els altres estaven al limit igual tant de
despeses com d’ingressos. Ses dades que tenim des pressuposts de
s’Ajuntament son de 15000000.-€ de despeses i 17.800000.-€ d’ingressos.
Segueix indicant que es pressuposts compleixen sa normativa vigent, amb
s’increment que es planteja des de s’Estat per donar compliment a nes Pla
Econòmic Financer, tant a nes Capítol 1 i donant resposta sobretot a s’increment
des capítol 2, plantejant un capítol 6 d’acord amb sa capacitat d’inversió des
Municipi, incorporant ses subvencions o ingressos d’altres administracions que es
puguin tenir.
Per tant, es un pressupost necessari per donar continuïtat a s’economia municipal.
Manifesta que saben que tenen un escenari (eleccions) a on normalment no son
moltes vegades que es puguin plantejar pressuposts, però havien de donar
compliment i dur endavant aquests pressuposts el més real possible, generant un
superàvit que se sumarà als anteriors. S´ha plantejat un pressupost real, cenyit a
s’economia municipal, es cert que ens trobam davant dos escenaris que poden
modificar es plantejament econòmic a nivell estatal arran de les dues eleccions
properes, estatals, autonòmiques, europees i locals i que saben que hi ha tota una
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El Sr. Batle President dóna la paraula al:

serie de propostes per reconduir unes lleis que els condicionen.
Segueix: dins aquesta legislatura s’han fet 5 pressuposts, en quatre anys se’n han
aprovat cinc, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019.
Finalitza agraint sa feina feta a Serveis Econòmics, en especial a Intervenció i a
s'Interventora. També sa feina feta dels departaments. Agraeix també sa
consideració per part de tots es regidors des planejaments que s’han fet i a tots es
membres de sa Comissió d’Hisenda.
Situació positiva que dona possibilitat de plantejar modificacions, de fet, ja s’ha fet
altres vegades.
Demana sa conformitat dels polítics a n’aquets pressuposts, a pesar que puguin
manifestar el que considerin, finalitzant indicant que els pressuposts son ajustats a
sa realitat remarcant el superàvit.
- Sr. Jaume Bestard, Portaveu del PI Indica el següent: Per part de la Proposta
per les Illes en quant a la despesa 2018-2019 ens trobam davant una línia molt
prima i ja li varem comentar a sa Comissió Informativa i es podria arribar a donar
un altre pla d’ajustament Econòmic. Tampoc comparteix sa part de tributs que
també ja han comentat, en quant a s’IBI es podria rebaixar el tipus impositiu, ho
venen demanant a cada exercici.
Per tant, no donarà suport a n’aquets pressuposts.

- Sr. Carlos Simarro, Portaveu de PP: No li ha quedat clar que són sostenibles.
Creu que és una falta de respecte cap a unes eleccions properes intentar aprovar
es pressuposts abans d’eleccions. El correcte hauria estat presentar-los a temps,
mes de novembre o deixar-los per el nou equip de govern. A més tenguent en
compte que tant ell (Pep Lluis) com es Batle ja no hi seran. En quant a ses
despeses de personal, tenen es total però no es detall, productivitat, etc. Li crea
curiositat, es capítol d’Estudis i feines tècniques, cridar especial atenció Medi
ambient 46253,89.-€, pensa que o son feines que ja estan fetes o no entén tanta
precisió.
- Sr. Pep Lluis Colom: Ja va sortir a Comissió. Son estudis de relacions
contractuals que provenen des contractes que hi ha. S´ha calculat amb es
contractes existents del 2018 i per això s’han posat aquestes dades. Estudis es
una nomenclatura, per exemple s’inclou es contracte amb Natura Parc. Es sa
facturació que sa presenta , el que està establert.
- Sr. Carlos Simarro: Insisteix en que crida s’atenció per que són 500000.-€.
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- Sra. Susana Sina, Portaveu de Guanyen Sóller: Entenen sa dificultat que
presenta fer un pressuposts, agraeix que tots aquests anys s’hagin presentat a
cada exercici per tirar endavant. Destaca sa part d’Inversions, que s’hagi millorat
tot el social i també es superàvit que és important, a pesar de que el problema
sigui que no els podem emplear en tot el que voldrien fer per les restriccions.
Dona s’enhorabona, com bé ha dit en Pep Lluís a Intervenció per que no és una
feina fàcil. Sempre trobaríem coses a millorar, però s’han de prioritzar coses, per
tant, donaran suport.

- Sr. Pep Lluís Colom: No esperaven altra cosa, és sa veritat (Sr Simarro). L’he
escoltat molt atentament, per que el té com una persona que sap de què parla, a
més té un bagatge prou suficient per entendre un poc ses circumstancies que es
van plantejant a nivell de s’economia municipal. Vostè diu no li donarem suport,
d’acord, però ja quan es van fer ses Comissions Informatives vaig dir que ens
trobàvem amb una situació que no eren els escenaris normals, és una situació
diferent, amb una casuística diferent, amb un Pla Econòmic Financer que
plantejava una serie de dubtes, inconvenients marcats per sa despesa i que per
donar seguretat, cobertura legal, màxima transparència, màxima responsabilitat
per part d’aquest equip de govern, s’havien de plantejar es pressuposts. Es
plantejament hagués pogut esser abans però des de que es van tenir liquidacions,
estimacions i amb sa casuística diferenciada d’altres anys, s’ha estat fent feina per
plantejar uns pressuposts el més transparents i correctes possibles.
Fa referencia a ses dubtes sobra sa partida Estudis, és una nomenclatura que
dona cobertura a ses relacions contractuals externes que no pot fer s’Ajuntament,
contractes que venen de fa molts d’anys, per tant, s’intenta donar continuïtat, no
entén per que dubtes aquí.
Comprèn que estan en precampanya electoral i que ha de fer sa seva intervenció i
de cara a futures eleccions, possibilitat de que entrin noves forces polítiques i que
poden introduir noves propostes, per donar necessitat a nes Pla Econòmic
Financer i màxima transparència es pressupost s’ha d’aprovar.
Ës cert i ja s´ha fet a altres exercicis com ells el 2015, intentar reconduir partides i
fer modificacions i ells tendran la possibilitat de fer modificacions.
Seria molt bona notícia com a ciutadà, perquè com bé ha dit el Sr. Simarro, ell no
hi serà a les properes eleccions, que les properes corporacions poguessin
plantejar modificacions pressupostaries i totes ses forces polítiques pensa han de
fer feina amb aquest aspecte. S’Equip de Govern pensa que era necessari
presentar els pressuposts, abans era molt difícil, perquè estaven amb estimacions
i en veure si entraven o no entraven din es Pla Econòmic Financer. En quant a
contestar s'intervenció feta per el Sr. Bestard, és cert, està molt ajustat, però és
àgil, vàlid i amb possibilitat de modificar amb les futures corporacions. Era
responsabilitat d’aquest equip de govern i de compliment plantejar aquest
pressuposts.
Sense més intervencions es passa a votació i resulta el següent:
La Corporació, per majoria, amb 10 vots a favor, 6 vots en contra i 1 abstenció,
ACORDA:
1.- Aprovar el Pressupost propi de la corporació i els estats de previsió de
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A aquestes altures no es poden fer pressuposts, s’hauria d’haver fet es mes de
novembre.
Demana que no els presenti, que esperi i el nou govern ja els presentarà. No
s’havia fet mai.
No tendran es suport.

despeses i ingressos de l’entitat pública empresarial Sóller 2010 i l’Empresa
Funerària S.L. El resum dels quals per capítols es el següent:
INGRESSOS

CAPITO
L
CONCEPTE
A) OPERACIONS CORRENTS
1
Imposts directes
2
Imposts indirectes
3
Taxes i altres ingressos
4
Transferències corrents
5
Ingressos patrimonials
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6
Alienació inversions reals
7
Transferències de capital
C) OPERACIONS FINANCERES
8
Variació d'actius financers
9
Variació de passius financers
TOTAL

PROPI
17.297.443,17
8.363.075,82
401.074,39
3.748.847,12
4.521.201,85
263.243,99
480.000,00
0,00
480.000,00
0,00
0,00
0,00

SOLLER 2010
3.124.867,44
0,00
00
3.124.867,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

FUNERARIA
225.980,00
0,00
0,00
225.980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

17.777.443,17

3.124.867,44

225.980,00

PROPI
12.446.918,21
6.296.464,32
5.514.956,40
69.897,78
565.599,71
0,00
1.034.000,00
840.000,00
194.000,00
1.436.314,60
0,00
1.436.314,60

SOLLER 2010
2.781.744,54
1.419.489,11
1.290.884,12
71.371,31
0,00
0,00
135.000,00
135.000,00
0,00
208.122,90
0,00
208.122,90

FUNERARIA
225.980,00
104.743,00
121.237,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14.917.232,81

3.124.867,44

225.980,00

TOTAL
CONSOLIDAT:21.128.290,61

CAPITO
L
CONCEPTE
A) OPERACIONS CORRENTS
1
Remuneracions de personal
2
Compra de bens corrents i serveis
3
Interessos
4
Transferències corrents
5
Fons de contingència
A) OPERACIONS DE CAPITAL
6
Inversions reals
7
Transferències de capital
C) OPERACIONS FINANCERES
8
Variació d'actius financers
9
Variació de passius financers
TOTAL
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DESPESES

TOTAL CONSOLIDAT: 18.268.080,25

2.- Aprovar les normes de personal que es preveuen en els esmentats
pressuposts.
3.- Aprovar el Projecte de les Bases Generals d’execució del pressuposts per l’any
2019.
4.- Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor dins
l’exercici a que es refereix, una vegada que s’hagi complit el que disposa l’article
112.3 de la Llei 7/ 85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i
també l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març. Que aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

I sense més assumptes a tractar, el Sr. batle aixeca la sessió de la qual com a
secretària estenc aquesta acta
Vist i plau

La secretària

Jaume Servera Servera

Francisca Ana Cortés Got

Que es doni compliment al que s’ha acordat.
Sóller, 10 d’abril de 2019
El batle

Davant meu
la secretària
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El Batle-president

