
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  DEL PLE DE 22 DE NOVEMBRE DE
2019

Identificació de la sessió:

• Caràcter: extraordinari 
• Data: 22 de novembre de 2019
• Inici: 11:10
• Finalització: 11:25
• Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament de Sóller
• Convocatòria: primera i única

Assistents (15)

Batle – President    
Carlos Simarro Vicens

Tinents de Batle
1r Tinent de Batle: Sr. Carlos Darder Rosell
2a Tinenta de Batle: Sra. Maria del Mar Castañer Lozano
3a  Tinenta de Batle: Sra. Catalina Maria Pomar Catany
4t Tinent de Batle: Sr. Sebastián Luís Aguiló Roig
5e  Tinent de Batle: Sr. Joan Ruiz Mesquida 

Regidors: 
Miguel Nadal Vaquer
Andrea Pomar Capó
Laura Celià Gelabert
Gregori Josep Mayol Duran 
Joan Carles Simó Artero
Elvira Assumpta Arbona Cortés 
Jaume Mateu Lladó 
Maria de la Cruz Enseñat Alemany 
Catalina Maria Pizá Plaza 



Secretària:
Rosa Ripoll Coll 

Absents: 
Jaume Bestard Matas 
Maria del Mar Pérez Romero 

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

Ordre del dia:

Punt  primer  i  únic.-  APROVACIÓ  DE  L’AGRUPACIÓ  EN  UNA  ÚNICA
OPERACIÓ DE CRÈDIT, MODIFICANT-NE LES CONDICIONS FINANCERES
DE TOTS ELS PRÉSTECS FORMALITZATS FINS A 31 DE DESEMBRE DE 2018
AMB  CÀRREC  A  QUALSEVOL  DELS  COMPARTIMENTS  DEL  FONS  DE
FINANÇAMENT  A  ENTITATS  LOCALS,  AMB  LES  CONDICIONS
RESULTANTS  DE  L’ACORD  DE  LA  COMISSIÓ  DELEGADA  DEL  GOVERN
PER A ASSUMPTES ECONÒMICS

Llegida la proposta d’acord per part de la secretària, el Batle President dóna la paraula a la
regidora d’hisenda, la Sra. Andrea Pomar qui explica que es tracta d’una agrupació de cinc
préstecs  ICO de  l’any 2012 que  es  concertaren  per  tal  de  poder  pagar  les  factures  als
proveïdors, es proposa agrupar-los amb una única entitat bancària que encara no s’ha fixat
per part del Ministeri.

Intervé la Sra. Pizá i diu que ha rebut les pertinents informacions relatives a l’expedient per
part de la interventora en la corresponent comissió informativa i, per aquest motiu, no té rés
més a dir. 

Pren la paraula el portaveu del grup Municipal PSIB – PSOE qui demana dos aclariments,
en primer lloc si  l’equip de govern s’ha plantejat  fer  qualque tipus d’amortització i  en
segon lloc, si el període de carència el decideix el Ministeri o l’Ajuntament. 

Intervé el Sr. Aguiló de Ciutadans i demana per l’entitat bancària amb la que s’agruparan
els préstecs.

Tanca el torn d’intervencions el Sr. Darder, portaveu del grup municipal PP, qui dona per
bones les explicacions de la regidora d’hisenda. 

Respon  la  regidora  d’hisenda  a  les  darreres  intervencions  i  comenta  que  es  tendrà  en
compte l’aportació feta per part del Sr. Mateu sobre l’amortització de deute. Per altra banda
i pel que fa a la carència, diu que ve fixada també pel Ministeri. 

Pren la paraula la regidora de Mes, la Sra. Laura Celià i demana si afectarà al pla d’ajust de
l’Ajuntament.



Respon la Sra. Pomar que  no se’n veurà afectat. 

Finalitzat  el  debat, el Sr. Batle demana passa a votació i el resultat de la mateixa és el
següent:

La Corporació per unanimitat, ACORDA: 

Primer.-  Aprovar  la  formalització  de  l’operació  que  resulti  de  l’agrupació  amb  les
condicions que calculi l’ICO aplicant les que ha fixat l’Acord de la Comissió Delegada del
Govern de l’Estat per a Assumptes Econòmics.

Segon.-  Les condicions d’aprovació d’aquest Acord són les següents:

1.- Prestatari: Ajuntament de Sóller
2.- Prestamista:  Administració General de l’Estat  amb càrrec al  Fons de Finançament  a
Entitats Locals
3.- Banc Agent: Institut de Crèdit Oficial, que actuarà per mediació de l’entitat financera
que es designi.
4.- Divisa del préstec: Euros
5.-Termini:  Fins  a  la  data  de  venciment  de  l’operació  que  tengui  el  major  període
d’amortització de les que s’hagi subscrit fins al 31 de desembre de 2018.
6.- Import nominal del préstec que resulti de l’agrupació: serà l’equivalent a la suma dels
imports que estan pendents d’amortitzar de les operacions agrupades, segons la informació
subministrada per l’ICO.
7.-  Interès:  a  l’operació  que resulti  de l’agrupació  se li  aplicarà  un tipus  d’interès  fixe
equivalent per al termini d’amortització que resulti d’aquella segons el criteri recollit en
l’apartat «termini» anterior.
8.- Esquema d’amortitzacions:  per a l’operació que resulti  de l’agrupació s’estableix un
període de carència de 2 anys.

Tercer.-  Comunicar  el  present  acord  a  la  Subdirecció  General  d’Estudis  i  Finançament
d’Entitats Locals del Ministeri d’Hisenda a través de l’Oficina Virtual per a la Coordinació
Financera amb les Entitats Locals en el moment en què estigui habilitada l’aplicació de
captura.

Quan són les 11:25, el Batle President aixeca la sessió, de la qual com a secretària estenc
aquesta acta. 
 
Vist i plau                                                                                               La secretària 

El Batle-President 

Carlos Simarro                                                                                      Rosa Ripoll Coll 



Que es doni compliment al que s’ha acordat. 
Sóller, 

El batle                                                                     Davant meu 

Carlos Simarro Vicens                                              La secretària 

S’ha donat compte al Ple, a la sessió ordinària de dia 7 de gener de 2020 
i s’aprova per  unanimitat

La secretària.
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