
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 25 D’ABRIL DE 2017

Identificació de la sessió:

• Caràcter: extraordinària 
• Data: 25 d’abril de 2017
• Inici: 20:13
• Finalització: 20:31
• 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
Gabriel Darder Matas
Joan Ruiz Mesquida
Maria del Mar Castañer Lozano
Catalina Maria Pomar Catany
Andrea Pomar Capó
Jaume Bestard Matas
Susana Sina Zamora

AJUNTAMENT
DE

SÓLLER
(ILLES BALEARS)

  SECRETARIA GENERAL



Absents
Carlos Simarro Vicens

Secretària:
Rosa Ripoll Coll 

Ordre del dia

Únic.- Aprovació inicial  de l’Expedient de Modificació de crèdits núm. 1833/2017, per 
Suplement de crèdit i de Crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a 
despeses generals.

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

Desenvolupament de la sessió

Únic.- Aprovació inicial de l’Expedient de Modificació de crèdits núm. 1833/2017, per 
Suplement de crèdit i de Crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria 
per a despeses generals.

El Batle President dóna la paraula al Sr. Josep Lluís Colom, qui procedeix a donar compte 
de la proposta, prèviament dictaminada en sentit favorable per la CIP d'Hisenda i Especial  
de Comptes de dia 18 d'abril de 2017.

El Regidor d'hisenda i especial de comptes explica que el punt a tractar versa sobre un 
expedient  de  modificació pressupostària  que  ha  estat  possible  gràcies  a  l’existència  de 
superàvit pressupostari. L’expedient que es sotmet a Ple suposa, d’una banda, l’eliminació 
d’una sèrie de crèdits ICO iniciats a l’any 2012, així com l’amortització del préstec de la 
funerària  municipal;  i,  d’altra  banda,  el  pagament  del  límit  de  conformitat,  dins  del 
procediment d’expropiació forçosa, a la propietat del  camp de futbol «Infante Lois».
El  Regidor exposa  que la  liquidació del  pressupost  del  2016,  amb resultats  positius de 
superàvit, era el moment adient per dur endavant l’amortització i que la mateixa permetrà 
rebaixar  l’endeutament  municipal  per  davall  del  75%.  Segons  el  Regidor  aquesta 
disminució de la ratio d’endeutament, facilitarà a l’Ajuntament accedir a noves subvencions 
i ajuts i, obre un nou escenari favorable per a l’economia municipal. El Regidor agraeix al 
serveis econòmics de l’Ajuntament l’esforç que ha suposat tramitar aquest expedient, atès 
que  no hi  havia  precedents  d’aquest  tipus  i  sol·licita  el  suport  dels  grups  polítics  a  la  
proposta. 

Pren la paraula, la Regidora Sra. Susana Sina qui manifesta el seu suport a la proposta de 
rebaixar el deute perquè suposarà un bé per als sollerics. 

Intervé el Sr. Jaume Bestard, i exposa que el seu partit no comparteix la política econòmica 
de l’equip de govern, en concret el seu afany recaptatori i critica el fet de not tenir aprovat 



el pressupost de 2017. Així mateix, manifesta que aquesta disminució de l’endeutament 
hauria de revertir en l’economia dels ciutadans i fer possible una davallada d’imposts.
 
Pren la paraula el Sr.  Gabriel Darder, considera important el fet de rebaixar el deute, no 
posa en dubte els esforços dels serveis econòmics de l’Ajuntament al respecte, si bé, diu 
que s’hauria d’haver rebaixar el deute molt abans. 

Respon el  Sr. Josep Lluís Colom, explica que la liquidació del pressupost  del  2016 ha 
permès tenir una visió global de la situació econòmica de l’Ajuntament, i matisa que com 
equip de govern els  hi  hagués agradat  fer aquesta  amortització abans,  si  bé s’ha fet  el 
possible  dins  de   l’escenari  i  condicionats  que  permet  el  pla  d’ajust.  D’altra  banda, 
manifesta la seva voluntat de seguir en aquesta línia de disminució del deute i destaca la 
sensibilitat de l’equip de govern envers la disminució de la càrrega impositiva sobre els 
ciutadans. En relació amb els pressuposts del 2017, explica que s’està fent feina i que un 
dels principals motius de l’endarreriment ha estat precisament, l’expedient de modificació 
de  crèdit  que  es  duu  a  Ple.  Remarca  que  aquest  expedient  condicionava  l’escenari 
pressupostari del 2017.  

Efectuada la votació, resulta el següent:

La Corporació,  per  unanimitat,  amb 16 vots  a  favor,  ACORDA aprovar  inicialment  la 
Modificació de  crèdits  per  Suplement  de  crèdits  i  de  crèdit  extraordinari  finançat  amb 
romanent de Tresoreria, segons el següent detall:

Primer.-  La modificació que s’acorda és la següent:

Modificacions a càrrec de romanent de tresoreria

Progr.  Econ.       DESCRIPCIÓ           Consignació Inicial        Modificació           Consignació Definitiva
                           Suplement de crèdit
0110   9130000  Amortització préstec              1.913.242,98            2.365.606,03                          4.278.849,01
                           entitats financeres 
                           Crèdits extraordinaris
3400   6000000  Expropiació de l’equipament             0,00              1.620.443,23                         1.620.443,23
                           esportiu "Infante Lois"
 
                         TOTAL                                  1.913.242,98                      3.986.049,26                   5.899.292,24

Segon.- Respecte a l’estat d’ingressos, el concepte del Pressupost d’ingrés quedarà de la 
següent manera: 

                        ESTAT D’INGRÉS 
Aplicació Consignació Consignaci
ó
Pressupostària DESCRIPCIÓ       Inicial MODIFICACIÓ         Definitiva
87000 Romanent de tresoreria per      0,00                 3.986.049,26                       3.986.049,26

despeses generals

TOTAL CRÈDITS A
CÀRREC R. TRESORERIA             0,00                3.986.049,26        3.986.049,26



Tercer.- Sotmetre aquest expedient de modificació de crèdits a informació pública pel termini 
de QUINZE DIES HÀBILS previ anunci en el BOIB i en el taulell d’anuncis d’aquesta Casa 
Consistorial, i un cop transcorregut el termini, cas de no presentar-se cap reclamació contra el 
mateix, es considerarà aprovat definitivament. Tot això de conformitat al que preveuen els 
articles 169.1 I 177.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

I sense més assumptes a tractar, el Sr. batle aixeca la sessió de la qual com a secretària 
estenc aquesta acta 

                                                                                                       Vist i plau 

 Rosa Ripoll Coll                                                                            El Batle-president
                                                                                                       Jaume Servera Servera 

Que es doni compliment al que s’ha acordat. 
Sóller, 25 d’abril de 2017 

El batle                                    Davant meu 
                                                 la secretària 

S’ha donat compte al Ple, a la sessió 
ordinària de dia 9 de maig de 2017,
i s’aprova per unanimitat
La secretària.
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