
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 18 DE JULIOL DE 2017

Identificació de la sessió:

• Caràcter: extraordinari  
• Data: 18 de juliol de 2017
• Inici: 13:07
• Finalització: 13:35
• Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament de Sóller
• Convocatòria: primera i única

Assistents 

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
Àgueda Quiñonero Banegas
Josep Lluís Puig Nigorra
Carlos Simarro Vicens
Gabriel Darder Matas
Joan Ruiz Mesquida
Catalina Maria Pomar Catany
Andrea Pomar Capó
Jaume Bestard Matas
Susana Sina Zamora

Absents: 

Maria del Mar Castañer Lozano



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 2017. Expedient 3157/2017.

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 2017. Expedient 3157/2017.

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 6 de juliol de 2017. 

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 la dificultat tècnica 
de l’expedient que es sotmet a l’acord del Ple.  Agraeix als serveis econòmics tota la feina 
feta  en  els  expedients  previs  a  l’aprovació  del  pressupost:  amortització  del  deute, 
pagament del limit de conformitat de l’Infante Lois, pagament dins termini als proveïdors i 
extrajudicial del 2016. D’altra banda, destaca que el fet de tenir un romanent positiu de 
tresoreria juntament amb la disminució en un 75 % de la ratio d’endeutament, permetran a 
l’Ajuntament fer inversions sostenibles dins dels condicionants establerts en el pla d’ajust. 
Finalment, destaca que el pressupost s’ha elaborat amb la voluntat de millorar l’eficàcia en 
la gestió dels recursos  i s’hi han inclòs partides de caire social per tal de donar resposta a  
les necessitats de les diferents regidories. 

Pren la paraula la Regidora de Guanyem Sóller,  la Sra.  Susana Sina,  posa de relleu la 
problemàtica de la neteja viària i que, en el seu parer, la solució inicial passa per augmentar 
els pressupost per tal de comptar amb més operaris i més maquinària. Afegeix que també 
cal augmentar la partida corresponent al manteniment dels centres escolars i critica el fet 
que no hi hagi un manteniment correcte. D’altra banda, mostra la seva satisfacció en que 
s’hagi previst una partida per prevenció de drogodependències i conclou assenyalant que 
no són un pressuposts dolents però que tenen mancances.

A continuació intervé el regidor del Pi – Proposta per les Illes. Critica el fet que hi hagi  
partides que estan fora de la realitat i que el pressupost presentat no dona resposta a les 
necessitats del poble. D’altra banda, critica la política de l’equip de govern en tema de  
neteja viària i de les platges.

Pren la paraula el portaveu del grup Partit Popular, el Sr. Carlos Simarro qui es suma als 
comentaris crítics dels altres portaveus. Diu que els pressuposts reflecteixen una pèssima 



gestió. Conclou anunciant que no donaran el seu suport al pressupost entre altres motius,  
degut  a  l’informe desfavorable  de  la  intervenció municipal,  «no donarem suport  a  un  
pressupost que ni la intervenció municipal dóna suport»
 
Contesta  el  regidor  d’hisenda,  Sr.  Josep  Lluís  Colom  agraeix  les  intervencions  dels 
portaveus.  Diu que és cert i té present que hi ha partides que es podrien augmentar, posant 
per exemple: les inversions, el manteniment i la neteja viària, no obstant cal partir de la  
necessitat  de  fer  una  utilització  més  eficaç  dels  recursos  existents.  En  resposta  a  la 
intervenció  del  Sr.  Jaume  Bestard,  assenyala  que  s’ha  canviat  l’empresa  encarregada 
d’auditar  Sóller  2010.  S’han aprovat  un pressuposts  per  a  l’exercici  2017 per  part  del 
Consell d’Administració i s’estan revistant els comptes del 2016 i, demanant la informació 
per tal de confeccionar els comptes del 2017.

Intervé el Sr. Carlos Simarro, demana a la Interventora que li faciliti el seu informe atès 
que li manca un apartat en la  documentació que se li ha aportat. A continuació llegeix en 
veu  alta  part  del  contingut  de  l’informe  que  es  transcriu  a  continuació:  «s’informa 
desfavorablement el pressupost definitiu per a l’exercici 2017, degut a: incompliment de la  
regla  de  la  despesa,  incompliment  del  pla  d’ajust,  incompliment  de  les  disposicions  
donades per la llei de pressuposts generals de l’Estat»

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

La  Corporació,  per  majoria,  amb  9  vots  a  favor,  5  vots  en  contra  i  2  abstencions,  
ACORDA: 

1er.- 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

CAPÍTOL CONCEPTE PROPI SÓLLER 2010   FUNERÀRIA

A) OPERACIONS CORRENTS 16.687.441,72     2.815.909,44       216.774,00

1 Imposts directes 7.858.559,70 0,00         0,00

2 Imposts indirectes 321.111,90 0,00         0,00

3 Taxes i altres ingressos  3.794.245,61  2.815.909,44          216.774,00

4 Transferències corrents 4.485.798,76 0,00          0,00

5 Ingressos patrimonials 227.725,75 0,00          0,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL 268.195,20 0,00          0,00

6 Alienació inversions reals 204.095,20 0,00           0,00

7 Transferències de capital 64.100,00 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      16.955.636,92 2.815.909,44              6.774,00

TOTAL

CONSOLIDAT:19.988.320,36

DESPESES

CAPITOL CONCEPTE PROPI        SOLLER 2010     FUNERARIA

A) OPERACIONS CORRENTS 14.213.441,72 2.599.109,44    216.774,00

1 Remuneracions de personal      5.562.321,14 1.194.753,28      24.570,92

2 Compra de bens corrents i serveis 7.030.350,54 1.246.264,00    192.203,08

3 Interessos 801.740,04    158.092,16   0,00

4 Transferències corrents 819.030,00               0,00   0,00

A) OPERACIONS DE CAPITAL 762.195,20    129.000,00   0,00

6 Inversions reals 568.195,20    129.000,00   0,00

7 Transferències de capital 194.000,00   0,00   0,00

C) OPERACIONS FINANCERES  1.980.000,00     87.800,00   0,00

8 Variació d'actius financers  0,00  0,00   0,00

9 Variació de passius financers  1.980.000,00     87.800,00   0,00

TOTAL 16.955.636,92 2.815.909,44    216.774,00

TOTAL CONSOLIDAT: 19.988.320,36

2on.- Aprovar les normes de personal que es preveuen en els esmentats pressuposts.

3er.-  Aprovar el  Projecte de les Bases Generals d’Execució del Pressuposts per a l’any 
2017.

4rt.-  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, 18 de juliol de 2017 

El batle                                    Davant meu 
                                                 la secretària 

S’ha donat compte al Ple, a la sessió 
ordinària de dia 10 d'octubre de 2017,
i s’aprova per unanimitat
La secretària.
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