
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 17 DE MAIG DE 2018

Identificació de la sessió:

• Caràcter: extraordinari  
• Data: 17 de maig de 2018
• Inici: 9:20
• Finalització: 10:30
• Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament de Sóller
• Convocatòria: primera i única

Assistents (16)

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
Gabriel Darder Matas
Joan Ruiz Mesquida
Maria del Mar Castañer Lozano
Catalina Maria Pomar Catany
Andrea Pomar Capó
Jaume Bestard Matas
Susana Sina Zamora

Absents: 
Carlos Simarro Vicens



Secretària:
Rosa Ripoll Coll 

Ordre del dia:

Primer i únic.- Proposta d’aprovació dels pressuposts generals de l’Ajuntament de Sóller 
per a l’any 2018. Expedient 2430/2018.

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 2018. Expedient 2430/2018.

Per Secretaria, es procedeix a la lectura de la proposta d’acord, dictaminada favorablement 
per la CIP Ajuntament d’Hisenda i Especial de Comptes de data 10 de maig de 2018 . 

El  Sr.  Batle  President  dóna  la  paraula  al  Sr.  Josep  Lluís  Colom,  Regidor  d'hisenda  i 
especial de comptes que comença la seva intervenció posant de relleu que l’expedient ha 
sigut objecte de diferents comissions informatives. A continuació, procedeix a exposar el 
seu contingut, així explica que el total consolidat del pressupost ascendeix a vint-i-un milió 
d’euros i enumera per capítols les principals modificacions respecte al pressupost de 2017. 
Destaca un increment tant d’ingressos com de despeses al volant dels set-cents seixanta- 
vuit  mil  euros o la  creació d’un fons per  contingències.  D’altra  banda i  pel  que  fa  al  
personal,  destaca l’acord aconseguit  a nivell  sindical que ha fet possible  un augment i  
homologació  dels  salaris  de  policia  i  del  personal  de  neteja.  Remarca  la  dificultat  de 
confeccionar uns pressuposts dins dels condicionants que suposa el Pla d’ajustament si bé 
considera  que  les ratios  econòmiques  són  molt  positives  la  qual  cosa  permetrà  a 
l’Ajuntament  fer  inversions  sostenibles.  Destaca  que  l’endeutament  a  baixat  un  30%. 
Finalitza la seva intervenció demanant el suport dels regidors. 

Pren la paraula la Regidora de Guanyem Sóller, la Sra. Susana Sina qui considera que al 
pressupost que s’ha presentat hi ha aspectes tant positius com negatius. Comença recalcant 
quin  son  al  seu  parer  els  aspectes  positius  i  destaca  les  pujades  salarials  a  diferents 
col·lectius com el de policia o el personal de neteja, l’augment del pressupost destinat al  
pla municipal de drogues, la inversió prevista en parcs infantils, la creació d’un fons de 
contingència  i  la  reducció  del  deute  municipal.  D’altra  banda,  mostra  la  seva 
disconformitat  a certes partides com la  destinada al  manteniment de les escoles que la 
considera insuficient. Segons la regidora no són uns pressuposts dolents i avança que no 
s’hi oposaran. 

A continuació intervé el regidor del Pi – Proposta per les Illes qui diu no compartir el 
model  econòmic de  l’equip de  govern.  Posa  de  manifest  que  la  baixada  de  la  partida 



destinada a les subvencions de l’IBI del capítol 4, demostra que el plantejament fet per 
l’equip de govern ha sigut erroni i opina que el més idoni és rebaixar la carrega impositiva 
a  tots  els  ciutadans  del  municipi  i  no  només  a  certs  col·lectius.  Critica  l’estat  de 
conservació i manteniment en que es troben els edificis municipals i posa com exemple els 
balcons de l’edifici consistorial o les deficiències de l’edifici de l’antic hospici. Pel que fa  
al tema educatiu diu que malgrat hi ha competències que no son de l’Ajuntament s’hauria 
de  fer  el  possible  per  destinar  més recursos  dins  el  pressupost  al  manteniment  de  les 
instal·lacions.  D’altra  banda  mostra  la  seva  preocupació  per  la  problemàtica  de  la 
reubicació i el futur de l’escola de ses Marjades. Per tot l’exposat, anticipa que no donaran 
suport a la proposta. Finalment posa palès la necessitat de dotar d’una estructura a nivell de 
personal a  l’entitat Sóller 2010.

Pren la paraula la regidora del PP, la Sra. Andrea Pomar agraeix la feina feta als serveis 
econòmics destacant la complexitat que sempre suposa redactar un pressupost municipal. 
La regidora del PP comença la seva intervenció criticant el fet que s’hagi inclòs dins venta 
de patrimoni l’edifici que estava destinat al CEIP ses Marjades. Segons la regidora del PP,  
hi  ha  una  trentena  de  pares  que  volen  aquest  model  educatiu  d’ecoescola  i  que 
l’Ajuntament els  hi  ha de donar una solució. Conclou la seva exposició anticipant que 
votaran  en  contra  dels  pressuposts  atès  que  els  informes  de  la  Intervenció  són 
desfavorables.

Contesta a les intervencions el regidor d’Hisenda i realitza una sèrie de puntualitzacions. 
Pel que a la intervenció de la Sra. Susana Sina, li agraeix la seva implicació i col·laboració  
en  les  diferents  comissions  informatives  intentant  trobat  solucions  i  sumar  esforços. 
Remarca que s’han augmentat les partides destinades al manteniment de les instal·lacions 
dels centres escolars i que la renovació i reforma de les infraestructures és competència de 
l’IBISEC, no obstant, anticipa que hi ha damunt la taula un document de feina amb aquesta  
entitat per poder donar solució a les necessitats dels centres educatius que ha traslladat el  
Consell  escolar  municipal.  Així  mateix  destaca  que  s’han  incrementat  les  partides 
destinades a manteniment de les diferents àrees de gestió. 
D’altra banda, es mostra sorprès per l’afirmació del Sr. Bestard relativa a que el Pi no està  
d’acord amb el model econòmic de l’equip de govern. Critica que aquestes  manifestacions 
es facin per primera vegada en el plenari i no en les diferents comissions d’hisenda, fòrum 
adient per debatre solucions i fer propostes al pressuposts. 
Pel que fa a les subvencions de l’IBI, recorda que es va habilitar una partida econòmica 
destinada aquesta finalitat, de manera pionera respecte a altres municipis i ja es va posar de 
manifest que podia estar dimensionada pel fet de no tenir cap precedent d’aquest tipus de 
subvenció al municipi, motiu pel qual, les bases de la subvenció de l’IBI seran objecte de 
revisió i es podran fer per part de l’oposició, les aportacions que es considerin. 
En quant a la venta de patrimoni diu que son intencions que es plasmen a un pressupost  
que  a  vegades  no  s’acompleixen,  es  una  mera  estimació  que  es  vincula  a  partides 
d’inversió de futur i no a inversions urgents que es vinculen a fons propis. 
Finalment i pel que fa a Sóller 2010 destaca que s’ha creat una partida dins els capítol 1 
destinada a la incorporació d’un tècnic de gestió i administració de l’entitat atès que pel 
volum  de  negoci  l’entitat  Sóller  2010  necessita  d’una  figura  anàloga  a  un  secretari 
interventor. 
Respon  al  PP i  diu  entendre  al  seu  vot,  motivat  en  els  informes  desfavorables  de  la 



intervenció,  manifesta  que  el  desig  de  l’equip  de  govern  seria  poder  presentar  un 
pressupost amb informes favorables per part de la intervenció, no obstant reconeix que les 
necessitats existents de certs capítols com és el capítol 1 destinat a despeses de personal, o  
el capítol 4, fan que sigui difícil en el context del pla d’ajust. 
Conclou la seva intervenció remarcant que son uns pressuposts molt treballats i acurats que 
intenten plasmar una foto real de l’economia de l’Ajuntament de Sóller.

Torna a intervenir la Sra. Susana Sina i malgrat les explicacions del regidor d’hisenda es 
reitera en la insuficiència de l’assignació destinada al manteniment de les infraestructures 
de les escoles públiques i sol·licita l’accés al document de feina amb la conselleria per tal 
de solucionar aquesta problemàtica. 
Es reitera també amb l’ha assenyalat sobre l’escola de ses Marjades. Segons la regidora de 
Guanyem  Sóller  només  que  s’hagi  inclòs  com  a  venta  de  patrimoni  ja  implica  una 
possibilitat que això es materialitzi i que l’edifici no es pugui destinar a l’escola o a una 
altra finalitat pública. D’altra banda, critica que els pares no tenguin encara una resposta  
per part de la Corporació sobre la seva futura ubicació. 

Pren la paraula el Sr. Bestard i es reitera en que no comparteix el model econòmic de 
l’equip  de  govern.  Pel  que  fa  a  l’IBI  critica  que  no  s’hagi  realitzat  una  rebaixa  del  
coeficient  de  la  qual  se’n  puguin  beneficiar  tots  els  ciutadans.  Finalment  considera 
insuficient un augment de vint mil euros a la partida de manteniment i demana quan es 
durà a terme la contractació del tècnic de Sóller 2010.  

Intervé la Sra. Pomar, regidora del PP, insisteix en demanar pel futur de l’escola de ses 
Marjades i quina es la solució de l’equip de govern per donar continuïtat al projecte

Respon a les darreres intervencions el regidor d’hisenda, el Sr. Colom i torna a repetir que 
la venta de l’edifici que estava destinat a ses Marjades es un mera previsió i que no ha 
sortit ni tan sols a subhasta, es tan sols una proposta dins el capítol 6 d’inversions. L’edifici  
requereix  d’una  inversió  molt  gran  i  el  principal  impediment  és  que  una  possible 
rehabilitació no garanteix que l’edific pugui complir amb la normativa.

Sense més intervencions es passa a votació i resulta el següent:

La  Corporació,  per  majoria,  amb  9  vots  a  favor,  6  vots  en  contra  i  1  abstencions,  
ACORDA: 

Primer.- Aprovar el pressupost propi de la corporació i els estats de previsió de despeses i 
ingressos de l'entitat pública empresarial Sóller 2.010 i l'Empresa Funerària Municipal S.L.. 
El resum dels quals per capítols es el següent:

INGRESSOS

CAPIT
OL CONCEPTE PROPI SOLLER 2010 FUNERARIA



A) OPERACIONS CORRENTS 16.901.295,91 3.307.817,44 250.000,00
1 Imposts directes 7.716.125,84 0,00 0,00
2 Imposts indirectes 835.000,00 00 0,00
3 Taxes i altres ingressos 3.864.366,14 3.307.817,44 250.000,00
4 Transferències corrents 4.258.078,18 0,00 0,00
5 Ingressos patrimonials 227.725,75 0,00 0,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL 822.907,38 0,00 0,00
6 Alienació inversions reals 659.903,96 0,00 0,00
7 Transferències de capital 163.003,42 0,00 0,00

C) OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00 0,00 0,00
9 Variació de passius financers 0,00 0,00 0,00

TOTAL 17.724.203,29 3.307.817,44 250.000,00

TOTAL 
CONSOLIDAT:21.282.020,73

DESPESES

CAPIT
OL CONCEPTE PROPI SOLLER 2010 FUNERARIA

A) OPERACIONS CORRENTS 14.797.295,91 2.717.760,55 250.000,00
1 Remuneracions de personal 5.697.526,82 1.367.854,13 102.743,00
2 Compra de bens corrents i serveis 7.527.999,05 1.276.809,00 147.257,00
3 Interessos 801.740,04 73.097,42 0,00
4 Transferències corrents 745.030,00 0,00 0,00

       5         Fons de contingència 25.000,00 0,00 0,00
A) OPERACIONS DE CAPITAL 1.376.907,38 407.000,00 0,00

6 Inversions reals 1.182.907,38 407.000,00 0,00
7 Transferències de capital 194.000,00 0,00 0,00

C) OPERACIONS FINANCERES 1.550.000,00 183.056,89 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00 0,00 0,00
9 Variació de passius financers 1.550.000,00 183.056,89 0,00

TOTAL 17.724.203,29 3.307.817,44 250.000,00

TOTAL CONSOLIDAT:21.282.020,73

Segon.-  Aprovar les normes de personal que es preveuen en els esmentats pressuposts.

Tercer.- Aprovar el Projecte de les Bases Generals d’Execució del Pressuposts per a l’any 
2018.



Quart.-  Aquest  acord  aprovatori  serà  considerat  com  a  definitiu  si  no  es  produeixen 
reclamacions  en  contra  durant  el  termini  d’exposició  publica,  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’art. 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 

El Batle-president 

Jaume Servera Servera                                                                         Rosa Ripoll Coll 

Que es doni compliment al que s’ha acordat. 
Sóller, 17 de maig de 2018 

El batle                                    Davant meu 
                                                 la secretària 


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Sóller
	2018-07-10T09:21:11+0200
	Sóller
	ROSA ISABEL RIPOLL COLL - DNI 43121081Z
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Sóller
	2018-07-10T13:15:11+0200
	Sóller
	SERVERA SERVERA, JAUME (FIRMA)
	Ho accepto




