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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  DEL PLE
DE 22 D'ABRIL DE 2014 

Identificació de la sessió

Caràcter: extraordinari 
Data: 22 d'abril de 2014  
Horari: de 10,30  h a  11,30 h
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament de Sóller
Convocatòria: primera i única

A la Ciutat de Sóller, quan són les deu hores i trenta minuts del dia vint-i-dos d'abril 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,  sota  la  presidència  del  senyor  batle,  i  assistits  per  mi,  la  Secretària
acctal. 

Assistents (14)
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, 5è tinent de batle

Regidors
Andrea Pomar Capó
Antonio Arbona González
Joan Ruiz Mesquida
Josep Lluís Colom Martínez
Àgueda Quiñonero Banegas
Julià Carles Coll Conesa
Jaume Servera Servera
Catalina Esteva Jofre
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Regidors absents (3)
Javier Moragues Arnal
Mª Cruz Enseñat Alemany
Miquel Gual Pons

• Catalina M. Enseñat Colom, secretària accidental.
• Assisteix també el Sr. Sebastià Vicens Pons, interventor accidental 

Abans de començar  amb  l'ordre del dia,  el  Sr.  Jaume Servera  vol agrair al ple el
condol que va rebre per part de la corporació per la mort del seu pare.

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: 

ÚNIC.-  APROVACIÓ  INICIAL  DELS  PRESSUPOSTS  GENERALS  DE
L'AJUNTAMENT DE SÓLLER, BASES D'EXECUCIÓ I PLANTILLA PER A
L'EXERCICI 2014.

Per secretaria, es procedeix a la lectura de la proposta d'acord, informada favorablement
per la CIP d'Hisenda i Especial de Comptes, així com per la CIP de Presidència.
Abans de començar  a  debatre la  proposta d'acord,  la  Sra.  Catalina Esteva explica  i
defensa quatre vots particulars, que va presentar a la CIP d'Hisenda, i  que es relacionen
a continuació:

1.-  “Jardí  Botànic.  Contribueix  a  la  qualitat  i  diversificació  dels  nostres  visitants.
Proposam una aportació simbòlica de 1000€.”
El  Sr.  Batle  manifesta  que  es  tracta  d'una  fundació  en  la  qual  hi  participen  altres
organismes,  entre  d'altres,  el  Govern  Balear  i  el  Consell  de  Mallorca,  que  hi  fan
aportacions. Diu que abans tenien una subvenció  de 20.000 € anuals, més l'aportació
municipal  en  feines  realitzades  per  la  Brigada  municipal.  Diu  que  mil  euros  no
suposarien  molta  ajuda,  ja  que es  podria  aportar  molt  més.  Dona l'enhorabona  als
integrants del Jardí Botànic i els encoratja a seguir treballant com fins ara.
Votació: Queda rebutjat per 5 vots a favor (PSOE, ExM i PxS) i 9 vots en contra (PP).

2.-  “Vies  públiques  .-  El  manteniment  i  millora  de carrers  i  voravies  no ha d’estar
afectat a la possible o no venta de patrimoni.
Els sollerics ja pagam molt per a l’ús d’aquests espais, en concret 1.930.000€ (Impost
Circulació Vehicles, ORA, multes i ocupació) i ha de revertir en el seu manteniment i
millora.”
El Sr. Bestard diu que hi ha ganes, il·lusió i que alguns carrers necessiten arreglar, però
diu que es impossible sense la venda de patrimoni, ja que l'informe d'Intervenció seria
negatiu. 
Queda rebutjat  per 5 vots a favor (PSOE, ExM i PxS) i 9 vots en contra (PP).
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3.-  “Partida   extraordinària  per  a  Serveis  Socials,  ja  que  no  existeix  per  preveure
imprevistos i solventar possibles necessitats bàsiques o de suport a la cohesió social. En
concret,  proposam  que  s’hi  destinin  els  130.000€  pressupostats  per  a  càmeres  de
seguretat  i 60.000€ pensats per habilitar la quarta planta de l’Ajuntament per a Serveis
Socials, ja que creiem que les demandes de serveis socials són problemàtiques i els
usuaris precisen de privacitat per tractar els seus problemes, no seria adient la quarta
planta de l’Ajuntament per ubicar aquest servei.”
El Sr. Bestard diu que es tracta d'un tema de humanitat. Explica que el pressupost es
una previsió de despeses i que es pot modificar. Diu que primer son les persones.
El Sr. Batle diu que els Serveis Socials son un exemple de bona feina per a ajudar la
gent i que ningú està desatès. 
Queda rebutjat  per 5 vots a favor (PSOE, ExM i PxS) i 9 vots en contra (PP).

4. “Dotar partida pressupostària per a executar la Llei de Memòria Històrica.”
La Sra. Esteva diu que fa 75 anys acabà la guerra civil i que s'han d'oblidar dels records
de la dictadura.
El Sr. Batle demana a la Sra. Esteva que ho quantifiqui. I ella respon que no ho pot
quantificar.  
Queda rebutjat  per 5 vots a favor (PSOE, ExM i PxS) i 9 vots en contra (PP).

Tot seguit, en relació a la proposta d'acord d'aprovació dels pressuposts, la Sra. Esteva
(PxS) manifesta el següent: 
“Com exposa  l’interventor  al  seu  informe tant  el  pressupost  d’ingressos  com el  de
despeses  s’han  incrementat  molt,  son  massa  optimistes  i  a  curt  termini  produiran
problemes de tresoreria.
Realment, respecte als ingressos, trobam  quasi 4 milions que no es justifiquen. Els més
de 2 milions de liquidacions d’ICIO atrassats, òbviament decidits “a ull” i sense cap
preocupació per la legalitat urbanística; i els 1.750.000€ per venta de patrimoni, a dia
d’avui encara no valorat pels serveis tècnics municipals.
Per tant, les despeses previstes no compten amb ingressos realistes.
Així mateix, no estam d’acord amb les despeses programades, en concret pensam que
no  és  de  rebut  que  al  departament  d’esports  s’hi  destinin  pràcticament  2  milions
d’euros, més que medi ambient, serveis socials, cultura o promoció econòmica junts.
Alhora, ens trobam que els comptes de l’empresa Sóller 2010 segueixen sent opacs, un
misteri. Hi ha el pressupost de l’empresa, però l’ajuntament hi posa més del que diu, ja
que paga directament l’electricitat de Son Angelats, més dos funcionaris que no consten
al pressupost de l’empresa i altres partides que el Sr. Bestard no volgué especificar a la
Comissió Informativa; a més a més de factures extrajudicials que no ens volen mostrar
ara, ja ens han dit que ens informaran més endavant.”

A continuació, el Jaume Servera (ExM) manifesta el següent:
“No podem acceptar els pressuposts de Sóller 2010 perquè no sabem exactament amb
quines xifres ens  movem. Es una entitat  totalment opaca i  no podem acceptar  unes
previsions de despeses, si no sabem, des de fa uns anys, dels doblers que entren a la
empresa. Son uns comptes de ciència ficció. 
La recaptació del frau en obres. Per ajustar el pressupost vostès confien recaptar quasi 2
milions d’euros encalçant el frau de les obres fetes a Sóller els darrers quatre anys. Clar
que estam d’acord que s’ha de lluitar per evitar el frau a l’ajuntament. Es una de les
nostres obligacions com a regidors. Però crèiem, i estem segurs que vostès ho veuen
així, que no recaptaran ni de bon tros aquesta quantitat, per lo que ens sembla que el
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que vostès fan es com el conte de la lletera . Estan preveient unes despeses a càrrec dels
doblers que mai, i repeteixo que vostès en son conscients, mai ingressaran.
Es per això que el nostre grup els votarà en contra.”

El  Sr.  Colom (PSOE) diu que,  repassant  els  números hi  ha una cosa clara,  que els
pressuposts  son  legals  i  administrativament  correctes,  però  que  les  despeses  son
desmesurades  i  sobredimensionades,  ja  que  hi  ha  una  gran  bolla  de  partides
incrementades. Fent referència a l'empresa “Sóller 2010”, diu que no hi ha detall de les
empreses contractades. En relació a les inversions diu que els números no son reals. 
Diu que el pressupost real seria de 13 o 14 milions d'euros, i que no li poden donar el
seu suport. 

El Sr. Bestard diu que està content de que la preocupació grossa sigui “Sóller 2010”.
Explica  que  els  ingressos  van  condicionats  amb  la  venda  de  patrimoni,  que  el
pressupost és real i que s'ha fet be, però que es tracta d'un tema complicat. Diu que
s'està a punt de complir amb les directrius del Ministeri d'Hisenda i que si no es baixa
del 110% d'endeutament no es poden contreure més deutes. Espera que l'any 2015 es
pugui  sortir  de  l'embolic  financer  i  agraeix  la  feina  de  l'Interventor  per  ajudar  a
recuperar la situació econòmica. Diu que l'extrajudicial és més baix.
No obstant, recorda als reunits que el pressupost vol dir previsions però que sempre
surten imprevistos. Espera que a partir de l'any 2016 es baixi el deute bancari, ja que
s'hauran complert molts dels objectius marcats. Diu que és un orgull poder sortir de la
crisi sollerica. Diu que es preveuen actuacions en inversió pública per un import de 2,8
milions d'euros, i que 1,7 milions es fiançaran amb la venda de diversos béns immobles
i terrenys. 

Torna  intervenir  el  Sr.  Colom per  a  manifestar  que  la  gran  sort  va  ser  el  Pla  de
pagament a proveïdors, que va poder assolir  deutes que venien d'anteriors legislatures, i
que primer es va pagar el més antic per anar després al més recent, complint amb la
legalitat. 

El Sr. Bestard diu que s'han fet moltes reunions i s'ha intentat fer les coses ben fetes
amb previsió de futur.

El Sr. Batle dona l'enhorabona al departament econòmic i recorda que va ser durant el
mandat del Sr. Rajoy quan es va treure el pla de pagament a proveïdors. Diu que els
pressuposts s'aproven abans d'acabar s'any, que són reals i que això es demostra amb la
liquidació de l'any anterior. Destaca la capacitat de sacrifici de l'equip de govern i dóna
les gràcies a tots per l'esforç realitzat. Diu que estan molt orgullosos de rebaixar deute.
Agraeix  al  Sr.  Bestard  la  feina  realitzada  i  convida  els  membres  de  l'oposició  a
col·laborar.

Finalment, es procedeix a la votació de la proposta d'acord, amb el següent resultat:

El President de la corporació, d’acord amb el que disposen els art 112 i 90 de la Llei
7/1985, de 2  d’abril,  Reguladora  de  les  Bases  de règim Local,  i  també l’art.  162 i
següents del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la llei Reguladora
de les Hisendes Locals, i la resta de disposicions que regulen la matèria, ha procedit a
elaborar el Projecte de Pressuposts d’aquesta corporació per a l’exercici de l’any 2014.
En la confecció de l’esmentat Projecte de Pressuposts s’han tingut en compte tots els
antecedents  indispensables,  tant  pel  que  fa  a  les  despeses  que  obligatòriament  té  a
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càrrec seu la corporació, com a ingressos, els quals han estat calculats conformement
amb  els  rendiments  dels  exercicis  anteriors;  s’hi  inclouen  així  mateix,  a  l’Estat
d’Ingressos, les aportacions de l’Estat i de la CAIB.
Atès l'informe favorable  de la Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i Especial de
Comptes, la Corporació, per majoria absoluta de 9 vots a favor (PP), 5 vots en contra
(PSOE, ExM i PxS), i en votació ordinària, ACORDA:

Primer.-  Aprovar  el  pressupost  propi  de  la  corporació  i  els  estats  de  previsió  de
despeses i ingressos de les entitats publiques empresarials locals següents: Sóller 2.010;
Empresa Funerària de Sóller. El resum dels quals per capítols es el següent:

INGRESSOS

CAPITOL CONCEPTE PROPI SOLLER 2010 FUNERARIA
A) OPERACIONS CORRENTS 15.553.090,81 2.334.000,00 109.964,10

1 Imposts directes 5.909.000,00 0,00 0,00
2 Imposts indirectes 2.189.490,81 0,00 0,00
3 Taxes i altres ingressos 3.742.300,00 2.334.000,00 109.964,10
4 Transferències corrents 3.493.000,00 0,00 0,00
5 Ingressos patrimonials 219.300,00 0,00 0,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL 2.197.310,25 125.000,00 0,00
6 Alienació inversions reals 1.762.310,25 0,00 0,00
7 Transferències de capital 435.000,00 125.000,00 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 17.750.401,06 2.459.000,00 109.964,10

DESPESES

CAPITOL CONCEPTE PROPI SOLLER 2010 FUNERARIA
A) OPERACIONS CORRENTS 13.024.035,86 2.260.000,00 100.964,10

1 Remuneracions de personal 4.870.606,00 1.100.000,00 24.769,63
2 Compra de bens corrents i serveis 6.122.334,66 1.059.800,00 76.194,47
3 Interessos 1.161.824,32 100.200,00 0,00
4 Transferències corrents 869.270,88 0,00 0,00

A) OPERACIONS DE CAPITAL 3.242.121,85 125.000,00 0,00
6 Inversions reals 2.837.107,05 125.000,00 0,00
7 Transferències de capital 405.014,80 0,00 0,00

C) OPERACIONS FINANCERES 1.484.243,35 74.000,00 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00 0,00 0,00
9 Variació de passius financers 1.484.243,35 74.000,00 0,00

TOTAL 17.750.401,06 2.459.000,00 100.964,10

Segon.- L’estat de consolidació per a l’exercici 2014 del Pressupost de la corporació i
de les entitats publiques empresarials locals, a nivell de capítols és el següent:
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INGRESSOS
INGRESSOS

CAPITOL CONCEPTE
TOTAL SENSE
CONSOLIDAR

ART 117 RD
500/90 TRANSF

INTERNA
 TOTAL  CON-

SOLIDAT
A) OPERACIONS CORRENTS 17.997.054,91 1.300.000,00 16.697.054,91

1 Imposts directes 5.909.000,00 5.909.000,00
2 Imposts indirectes 2.189.490,81 2.189.490,81
3 Taxes i altres ingressos 6.186.264,10 1.300.000,00 4.886.264,10
4 Transferències corrents 3.493.000,00 0,00 3.493.000,00
5 Ingressos patrimonials 219.300,00 219.300,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL 2.322.310,25 125.000,00 2.197.310,25
6 Alienació inversions reals 1.762.310,25 1.762.310,25
7 Transferències de capital 560.000,00 125.000,00 435.000,00

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

TOTAL 20.319.365,16 1.425.000,00 18.894.365,16

DESPESES

CAPITOL CONCEPTE
TOTAL SENSE
CONSOLIDAR

ART 117 RD
500/90 TRANSF

INTERNA
 TOTAL  CON-

SOLIDAT
A) OPERACIONS CORRENTS 15.384.999,96 1.300.000,00 14.084.999,96

1 Remuneracions de personal 5.995.375,63 0,00 5.995.375,63

2
Compra de bens corrents i 
serveis 7.258.329,13 1.300.000,00 5.958.329,13

3 Interessos 1.262.024,32 1.262.024,32
4 Transferències corrents 869.270,88 0,00 869.270,88

A) OPERACIONS DE CAPITAL 3.367.121,85 125.000,00 3.242.121,85
6 Inversions reals 2.962.107,05 125.000,00 2.837.107,05
7 Transferències de capital 405.014,80 0,00 405.014,80

C) OPERACIONS FINANCERES 1.558.243,35 0,00 1.558.243,35
8 Variació d'actius financers 0,00 0,00 0,00
9 Variació de passius financers 1.558.243,35 0,00 1.558.243,35

TOTAL 20.310.365,16 1.425.000,00 18.885.365,16

ANIVELLACIÓ
   PRESSUPOST

DEFICIT  /  SUPERAVIT (1
A 9) 9.000,00 0,00 9.000,00

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

Quart.- Aprovar el Projecte de les Bases Generals d’Execució dels Pressuposts per a
l’any 2014

Cinquè.- 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
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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 no havent-hi altres assumptes a tractar, la presidència declara acabada la sessió, que
s’aixeca a les onze hores i trenta minuts, de tot el qual s’estén la present acta, que signa
amb mi el Sr. Batle i del contingut de la qual jo, la Secretària acctal., don fe i certific.
      
  Vist i plau
  El batle

Carlos Simarro Vicens

Que es doni compliment al que s’ha acordat.
 Sóller, 22 d'abril de 2014 
  El batle                             Davant meu

                  La Secretària Acctal.,
 
                                   
                                                             

S’ha donat compte al Ple ordinari
a la sessió de 3 de juny de 2014.
i  s'aprova, per  unanimitat.                              .
La secretària acctal.

 Catalina M. Enseñat Colom 
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