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

Identificació de la sessió:

• Caràcter: extraordinari
• Data: 17 de juliol de 2018
• Inici: 9:22
• Finalització: 9:35
• 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
Andrea Pomar Capó
Catalina Maria Pomar Catany
Jaume Bestard Matas
Susana Sina Zamora



Absents 
Carlos Simarro Vicens

Secretària:
Rosa Ripoll Coll 

Ordre del dia:

Primer  i  únic.  Resolució  de  les  al·legacions  presentades  i  aprovació  definitiva  del 
pressupost general de l'Ajuntament de Sóller per a l'exercici 2018.

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

Desenvolupament de la sessió.

Primer i  únic.  Resolució  de  les  al·legacions  presentades  i  aprovació  definitiva  del 
pressupost general de l'Ajuntament de Sóller per a l'exercici 2018.

Per part de la secretària es procedeix a la lectura del punt primer i únic de l’ordre del dia. El 
Sr. Batle President dóna la paraula al Sr. Josep Lluís Colom, Regidor d'hisenda i especial de 
comptes qui procedeix a explicar el contingut de la proposta. El Sr. Colom exposa que es 
tracta  de  l’aprovació  definitiva  del  pressupost  general  de  l’Ajuntament  per  a  l’exercici 
2018.  Recorda  els  antecedents  de  l’expedient,  això  és,  l’aprovació  provisional  del 
pressupost i  de la  plantilla  que compren tots  els llocs de feina reservats  al  personal  de 
consistori.  Així  mateix,  explica  que  l’expedient  ha  sigut  objecte  de  negociació  en  les 
diferents meses negociadores i que avui es tracta de resoldre les al·legacions que s’han 
presentat envers d’aquesta aprovació provisional durant el termini d’exposició pública. 

Intervé el Sr. Bestard. El regidor del Pi-Proposta per les Illes diu no compartir el model 
econòmic  de  l’equip  de  govern,  tal  i  com ja  ho  va  manifestar  en  el  ple  d’aprovació 
provisional. Recalca que s’han presentat al·legacions i queixes, la qual cosa és un reflex de 
la gestió de l’equip de govern. Per tot això anuncia que no li donaran suport. 

Passats a votació resulta el següent:

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

Primer.- Desestimar els escrits d'al·legacions presentats per:

 —  Núm. de registre d'entrada: 2018-E-RC-3544 (24-05-18). Nom i llinatges: M.ª Delia 
Clar Barceló.
—  Núm.  de  registre  d'entrada:  2018-E-RC-3549  (25-05-18).  Nom i  llinatges:  Catalina 
Cardell Batle i 11 més.
— Núm. de registre d'entrada: 2018-E-RC-3589 (28-05-18). Nom i llinatges: Grup Sindical 
SPPME.
— Núm. de registre d'entrada: 2018-E-RC-3861 (06-06-18). Nom i llinatges: Xesca Darder 
Aguilar.



—  Núm.  de  registre  d'entrada:  2018-E-RC-3961  (11-06-18).  Nom  i  llinatges:  Adolfo 
Marcelino Caballero Rullán i 18 més.
Resultant fora de termini les que a continuació es ressenyen: 
—  Núm. de registre  d'entrada:  2018-E-RC-3307 (15-05-18).  Nom i  llinatges:  Juan José 
Palou Salvá
—  Núm. de registre  d'entrada:  2018-E-RC-4282 (25-06-18).  Nom i llinatges:  Rosa Ana 
Rullán Palenzuela.

L'esmentada desestimació ve fonamentada en els informes que consten en l'expedient.

Segon.- Restablir el complement específic de la plaça núm.70 al seu estat anterior, així com 
les funcions associades a l'increment aprovat inicialment,  de tal  manera que es proposa 
l'aprovació de la reducció de dit complement, passant de 10.812,62€ anuals a 8.812,62€ 
anuals, així com també es redueixen les seves funcions, aprovant la restitució de les seves 
tasques quant a les normes de personal, restant tal i com es relaciona a continuació:

Administratiu cap promoció econòmica i turisme:

1.Coordinar les competències pròpies de la regidoria de Promoció Econòmica i Turisme.
2.Tramitar i coordinar les activitats relatives a manteniment i usos de les platges.
3.Supervisar els temes de seguretat a les platges.
4.Gestionar els distintius de qualitat per a empreses turístiques.
5.Organitzar i tramitar la realització de Fires de Promoció Econòmica i Turisme.
6.Relacions amb la Conselleria de Comerç i de Turisme, per a la promoció econòmica i 
empresarial.
7.Coordinació del treball de les Oficines d'Informació i Turisme.
8.Recepció i tramitació de queixes o reclamacions en matèria de comerç o turisme.
9.Qualsevol  altre  necessari  per  el  bon funcionament  de  les  competències  pròpies  de  la 
regidoria de Promoció Econòmica i Turisme.

Tercer.- Aprovar  definitivament  el  Pressupost  General  de  l'Ajuntament  de  Sóller 
corresponent a l'exercici 2018 i publicar l'aprovació definitiva en el BOIB, el resum per 
capítols del mateix tal i com estableix l'article 150.3 de la Llei 39/88 Reguladora de les 
Hisendes Locals.

Quan són les 9:35, s’aixeca la sessió per part del Sr. Batle President, 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 juliol de 2018

El batle                                    Davant meu 
                                                 la secretària 

S’ha donat compte al Ple, a la sessió ordinària de dia 9 d’octubre de 2018,
i s’aprova per 
La secretària.
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