Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2020/2

El ple

Extraordinària
Motiu: «Necessitat d'aprovar els punts de l'ordre del dia abans del 31
de desembre»

Data

29 de desembre de 2020

Durada

Des de les 20:00 fins a les 20:50 hores

Lloc

Telemàtica

Presidida per

Andreu Isern Pol

Secretari

Antonio Sastre Oliver
ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

41394521H

Andreu Isern Pol

SÍ

43037509R

Barbara Vachiano Arrom

SÍ

43101533Q

Francisca Campins Bibiloni

SÍ

78218638P

Gabriel Crespí Bennassar

SÍ

43090028B

Joan Antoni Coll Pol

NO

78203538L

Margarita Llabres Deya

SÍ

43058300T

Manuel Arrom Torres

SÍ

43106048T

Margarita Rosselló Cañellas

SÍ

78206189W

Pau Seguí Serra

SÍ

41402600R

Rafel Llobet Capella

SÍ

43093348L

Sonia Daudén Carretero

SÍ

Abans de l’inici de la sessió es ratifica per unanimitat dels membres presents la celebració de la
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Tipus de
convocatòria

Número: 2020-0001 Data: 04/02/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Andreu Isern Pol (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 04/02/2021
HASH: d056ad5136b4e607e8e3e5539adf8128

ANTONIO SASTRE OLIVER (1 de 2)
Secretario-Interventor
Data Signatura: 04/02/2021
HASH: 9467f92788b254c9b1765bee9d7869a0

ACTA

sessió de forma telemàtica.
Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la sessió,
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia
A) PART RESOLUTIVA
Expedient 264/2020. Subvencions Sol·licitades a Una altra Administració
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Segon.- D’acord amb el punt 4.2 de la resolució es fa contar com a obligació dels ajuntaments
beneficiaris de les subvencions: «remetre al Departament de Desenvolupament Local del
Consell de Mallorca en el termini d’un comptador des de la data de la publicació al BOIB de la
concessió de la subvenció un certificat del secretari municipal d’aprovació per part de
l’Ajuntament del conveni a subscriure amb el Consell de Mallorca previst al punt 11 segons el
model normalitzat que figura com Annex II de la convocatòria de subvencions» el qual es
transcriu literalment:
“MODEL DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I
L’AJUNTAMENT DE .................................... PER DUR A TERME ACTUACIONS
D'INVERSIÓ (OBRES, ADQUISICIÓ DE VEHICLES I D'IMMOBLES) I PER SUFRAGAR
HONORARIS DE REDACCIÓ DE PROJECTES I DE DIRECCIÓ D'OBRES.

ACTA DEL PLE

Primer.- El Consell Executiu del Consell de Mallorca, en sessió de dia 2 de desembre de 2020,
va aprovar i concedir a l’Ajuntament de Consell, subvenció per a dur a terme obres d’inversió
de competència municipal, l’adquisició de vehicles i d’immobles per a la prestació de serveis
de competència municipal, i sufragar honoraris de redacció de projectes i de direcció d’obres
per un import de 390.000,00 €, publicada en el BOIB núm. 203, de dia 3 de desembre de 2020.

Número: 2020-0001 Data: 04/02/2021

Antecedents:

REUNITS
D’una banda, el Sr. Jaume Alzamora Riera, conseller executiu del Departament de Promoció
Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, amb fonament al Decret de la
Presidenta del Consell de dia __________ .
I d’altra part el Sr./Sra. _________, batle/batlessa president/presidenta de l’Ajuntament de
____________________.
Ambdós intervenen en nom i representació dels càrrecs públics que ostenten i
MANIFESTEN
Que mitjançant Decret de la Presidenta del Consell de dia ............... de ....................................
de .......................... es va aprovar la convocatòria de subvencions 2020-2021 per dur a terme

Ajuntament de Consell
PLAÇA Major 3, CONSELL. 07330 (Illes Balears). Tel. 971622095. Fax: 971622536

Codi Validació: 5SNHLHFMLW4KK9WPKE3FEAA49 | Verificació: https://consell.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 11

Palma, ___ de _______ de __________

actuacions d'inversió de competència municipal (obres, vehicles, immobles i honoraris) i
aquest conveni tipus a subscriure amb tots els ajuntaments beneficiaris de les subvencions.
Que en el marc d'aquesta convocatòria de subvencions, a l'Ajuntament de......................... se li
va concedir una subvenció per import de .......................................... euros per dur a terme les
següents actuacions i per, si s'escau, sufragar honoraris de redacció de projectes i de direcció
d'obres:
.............................................................................................................................................
Que l’Ajuntament de ......................., mitjançant acord/resolució de dia ......de.................
de ......................... va aprovar el text d’aquest conveni.

Per tot el que s’ha exposat, ambdues parts subscriuen el present conveni d’acord amb les
següents
CLÀUSULES
Primera.- Aquest conveni té per objecte regular les obligacions, el desenvolupament de les
actuacions i la justificació de les despeses derivades de la subvenció concedida pel Consell de
Mallorca a l'Ajuntament de ........................ per actuacions d'inversió de competència
municipal (obres, vehicles i immobles) en el marc de la convocatòria de subvencions
pluriennals 2020-2021 i per, si s'escau, sufragar honoraris de redacció de projectes i de
direcció d'obres.
Segona.- L’Ajuntament de....................ha rebut la subvenció per dur a terme les següents
actuacions:
.............................................................................................................................................
Tercera.- L'Ajuntament de ...................., com a beneficiari de la subvenció, es compromet a
complir amb totes i cadascuna de les obligacions previstes a la convocatòria de subvencions,
tant les de tipus administratiu com les de tipus tècnic, i molt especialment a dur a terme les
actuacions subvencionades i presentar la justificació de les despeses al Consell de Mallorca en
els terminis establerts.
Quarta.- La justificació de les actuacions subvencionades a l'Ajuntament de .......................,
d'acord amb la disposició addicional segona de la vigent Ordenança general de subvencions

Ajuntament de Consell
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Que en el marc del que preveu aquesta disposició addicional segona, l'objecte d'aquest
conveni és regular les obligacions, el desenvolupament de les actuacions i la justificació de les
despeses derivades de la subvenció abans esmentada.
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"En els convenis de col·laboració que regulin els ajuts que el Consell Insular de Mallorca i els
organismes autònoms i consorcis que en depenen atorguin a altres administracions públiques,
la subvenció es pot justificar a través d'un certificat emès pel titular de l'òrgan que l'ha
percebuda, pel qual s'acrediti la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat de la
subvenció, i també a través de l'informe emès per la Intervenció, o òrgan de control financer
equivalent, de l'entitat beneficiària pel qual acredita la veracitat i la regularitat de la
documentació justificativa de la subvenció."

ACTA DEL PLE

Que la disposició addicional segona de l’Ordenança general de subvencions del Consell de
Mallorca aprovada per acord del Ple de dia 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21, de 18 de
febrer de 2017 i núm. 96, de 4 d'agost de 2018) diu:

del Consell de Mallorca, es farà per mitjà de la presentació al Consell de Mallorca per part de
l'entitat beneficiària de la següent documentació:
a) Un certificat del secretari/secretària de l'entitat local amb el vistiplau del batle/batlessa que
acrediti la realització de l'activitat subvencionada, el compliment de la finalitat de la
subvenció i l'aportació de la documentació justificativa que estableix la convocatòria.
b) Un informe emès per l'interventor/interventora de l'entitat local beneficiària de la subvenció
en virtut del qual es faci constar:
-La veracitat i la regularitat de la documentació justificativa de la subvenció que obra en
poder de l'entitat local en els termes establerts en la convocatòria.

-Una relació de les obligacions reconegudes de l'actuació subvencionada d'acord amb el que
preveu l'article 48.1, segon apartat, de la vigent Ordenança general de subvencions del
Consell de Mallorca.

Que l’Ajuntament no ha obtingut cap altra subvenció d’altres institucions públiques o privades
per a l’activitat objecte de la subvenció (o, si és el cas, relació de les concedides, amb
indicació dels imports i la seva procedència).
Que el cost justificat amb les factures no supera el valor de mercat.
Que els treballs realitzats i facturats objecte de la subvenció s'ajusten als preus de mercat.
Que les despeses corresponen sense cap dubte a l’activitat objecte de subvenció.

ACTA DEL PLE

A més, aquest informe per a la justificació de les actuacions subvencionades farà constar:

Número: 2020-0001 Data: 04/02/2021

-Una relació de les factures de l'actuació subvencionada amb les dades identificatives de cada
factura: número; data; creditor; i import.

Que, si s'escau, pel que fa a les factures d'honoraris de persones físiques l'Ajuntament ha
ingressat les retencions d'IRPF a l'Agència Tributària.
Quinta.- Aquest conveni finalitzarà en acabar les actuacions subvencionades i una vegada
justificades les actuacions en els termes d'aquest conveni i realitzats, si s'escau, els
reintegraments de la subvenció per part de l'Ajuntament de .............................................
I, en prova de conformitat, signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la
data abans expressats.
Per part del Consell de Mallorca Per part de l’Ajuntament
El conseller executiu El Batle
de Promoció Econòmica i
Desenvolupament Local
Jaume Alzamora Riera”
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Que l'Ajuntament no recupera ni compensa o recupera i compensa l’Impost sobre el Valor
Afegit (IVA).

Tercer.- Vist el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Consell i el Consell de
Mallorca, per dur a terme actuacions d’inversió (obres, adquisició de vehicles i d’immobles) i
per sufragar honoraris de redacció de projectes i de direcció d’obres,
Per tot l’anterior el Sr. Batle presenta la següent proposta per a l’adopció dels següents:
Acords:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de
Consell per dur a terme les següents actuacions:

Segon.- Remetre certificat de l’acord d’aprovació de l’esmentat conveni al Departament de
Desenvolupament Local del Consell de Mallorca.

Francisca Campins Bibiloni:
Votarem a favor, no podem deixar perdre tres-cents noranta mil euros pel municipi.
Rafel Llobet Capellà:
És un requisit per que el Consell de Mallorca financi els projectes sol·licitats.
Andreu Isern Pol:

ACTA DEL PLE

Intervencions:

Número: 2020-0001 Data: 04/02/2021

- Projecte integrat activitats i obra per a la instal.lació d'una marquesina per instal.lalció
fotovoltaica i aparcament l'aire lliure.
- Projecte instal·lacions a voravia accés punt verd i adaptació a normativa accessibilitat.
- Projecte adaptació d'activitat cementiri municipal a normativa accessibilitat.

Expedient 265/2020. Elaboració i Aprovació del Pressupost
Favorable

Tipus de votació: Nominal
A favor: 6, En contra: 2, Abstencions: 2, Absents: 1
A favor

Andreu Isern Pol
Barbara Vachiano Arrom
Margarita Llabres Deya
Manuel Arrom Torres
Rafel Llobet Capella
Sonia Daudén Carretero

En contra

Francisca Campins Bibiloni

Ajuntament de Consell
PLAÇA Major 3, CONSELL. 07330 (Illes Balears). Tel. 971622095. Fax: 971622536

Codi Validació: 5SNHLHFMLW4KK9WPKE3FEAA49 | Verificació: https://consell.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 11

Hem dividit l’import en tres projectes diferents, l’aparcament del pavelló, eliminar les barreres
arquitectòniques del cementiri antic i eliminar les bareres arquitectòniques de l’aparcament del
cementiri.

Pau Seguí Serra
Abstencions

Gabriel Crespí Bennassar
Margarita Rosselló Cañellas

Absents

Joan Antoni Coll Pol

Antecedents:
Primer.- Format el Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici econòmic
2021, així com, les seves Bases d'Execució i la Plantilla de Personal comprensiva de tots els
llocs de treball, de conformitat amb el que es disposa en els articles 168 i 169 del Text Refós de
la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i
l'article 18 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del
Títol VI de la Llei 39/1988.

Per tot l’anterior i atès l’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 02 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, que atribueix la competència per a l’aprovació dels pressuposts municipals al
Ple de la Corporació es proposa l’adopció dels següents:
Acords:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General d'aquest Ajuntament, per a l'exercici
econòmic 2021, juntament amb les seves Bases d'Execució, i el resum de la qual per capítols és
el següent:

ACTA DEL PLE

Tercer.- Vist l'Informe d'Intervenció del càlcul de l'Estabilitat Pressupostària i la Sostenibilitat
Financera del qual es desprèn que la situació és de equilibri pressupostari i que el percentatge
de deute viu d'aquesta entitat és inferior al límit de deute.
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Segon.- Vist i conegut el contingut dels informes del Secretari-Interventor.

A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: Despeses de Personal
CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis
CAPÍTOL 3: Despeses Financeres
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents

4.108.215,15 €
3.001.688,81 €
1.372.962,74 €
1.250.665,87 €
8.050,00 €
370.010,20 €

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Inversions Reals
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital

1.106.526,34 €
1.106.526,34 €
0,00 €

B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers
CAPÍTOL 9: Passius Financers

Ajuntament de Consell
PLAÇA Major 3, CONSELL. 07330 (Illes Balears). Tel. 971622095. Fax: 971622536
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ESTAT DE DESPESES

TOTAL:

4.108.215,15 €

ESTAT D'INGRESSOS

TOTAL:

0,00 €
0,00 €
0,00 €
4.108.215,15 €

Segon.- Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de treball
reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.
Tercer.- Exposar al públic el Pressupost General per el 2021, les Bases d'Execució i plantilla de
personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació de reclamacions pels
interessats.
Quart.- Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas de què no es presenti cap
reclamació.
Cinquè.- Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com, l’òrgan competent de la
Comunitat Autònoma.
Primera intervenció:
Sonia Daudén Carretero:
Reconèixer la feina feta pel Batle, crec que es tracta d’uns bons pressuposts, reflecteixen
l'increment de les aportacions d’altres administracions que compensen la disminució
d'ingressos de taxes causada per la COVID19, suposen també un fort increment de la despesa
en inversions i de la despesa social, sense augmentar la pressió fiscal.
Francisca Campins Bibiloni:

Ajuntament de Consell
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B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers
CAPÍTOL 9: Passius Financers

681.775,79 €
0,00 €
681.775,79 €
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A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Alienació d'Inversions Reals
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital

4.108.215,15 €
3.426.439,36 €
1.171.700,33 €
100.000,00 €
1.041.092,72 €
1.079.579,15 €
34.067,16 €

ACTA DEL PLE

A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: Impostos Directes
CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes
CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents
CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials

Són uns pressuposts semblants al del 2020, veim positiu que na Sonia com a regidora de serveis
socials estigui contenta amb l’import de la despesa social, nosaltres creim que setze mil euros
són pocs.
Trobam a faltar una previsió d’ajuts a empreses i autònoms afectats, també discrepam de la
prioritat de les inversions, consideram molt més necessari invertir en instal·lacions ja existents,
per exemple el camp municipal d’esports o les instal·lacions educatives, fa falta pintar i invertir
més; també trobam a faltar una solució per la biblioteca municipal, el conveni signat amb el
Consell de Mallorca ens obliga a reubicar-la i tenir un espai de més de dos-cents cinquanta
metres quadrats de superfície útil, en cas contrari sortirem de la xarxa de biblioteques del
Consell; per acabar també trobam a faltar com cada any una inversió en la xarxa d’aigua
potable i clavegueram.
Per l’exposat i per que ens reservam la possibilitat de presentar al·legacions votarem en contra.

Discrep del que ha dit na Xisca Campins, l'augment en despesa social és superior al deu per
cent respecte al 2020, i tenim clar que la porta està oberta a incrementar la despesa si fos
necessari, respecte a la inversió en el camp municipal d’esports tenim previst pintar el recinte
amb el personal que ens vengui del SOIB Reactiva.
Pel que fa a la biblioteca, per donar compliment a les exigències del Consell de Mallorca
necessitaríem un solar molt gran que no tenim, de moment esperarem a veure si la unitat
d’execució 1 d’es Vinyet s’arriba a urbanitzar i ens cedeixen els terrenys necessaris per poder
fer un espai destinat a la cultura i la biblioteca.
Respecte a la xarxa d’aigües estam fent feina amb la redacció de diferents projectes per
substituir canonades, no surten encara en els pressuposts perquè la idea es finançar-los amb
romanent de tresoreria, ara que el Govern de Madrid ho permet.
Segona intervenció:
Sonia Daudén Carretero:
La realitat del nostre municipi, afortunadament no és com la d’altres de l’illa, la demanda
d’ajuts socials és menor i totes les sol·licituds d’ajuda estan sent ateses correctament, estic
contenta amb la feina feta i també amb les aportacions que ens han fent a través del convenis
socials de l’IMAS, del SOIB Reactiva, SOIB Dona. El nostre poble té una xarxa familiar
important i això ajuda.
Francisca Campins Bibiloni:

Ajuntament de Consell
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Andreu Isern Pol:
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Estic d’acord amb na Sonia, hi ha una partida important en serveis socials, crec que s’ha fet un
esforç en no incrementar la pressió fiscal i augmentar la despesa social i les inversions.
Respecte al que ha dit na Xisca Campins sobre la biblioteca crec que les exigències del Consell
de Mallorca són un error en municipis petits com el nostre, no són proporcionals a la realitat;
pel que fa als edificis educatius s’ha de mirar bé, perquè hi ha despeses que pertanyen a
l’IBISEC, vull destacar en matèria educativa l’esforç econòmic que feim amb el suport a
l’escola matinera.
Cada partit polític prioritza unes coses, està clar, però crec que els pressuposts són útils,
coherents i socials.

ACTA DEL PLE

Rafel Llobet Capellà:

El que volia dir respecte als serveis socials és que pensam que les quanties són baixes respecte
al que pot venir en el 2021, també dir que esperam que si arriben les ajudes dels Fons Europeus
s’aprofiti per invertir en la renovació de la xarxa d’aigua potable i del clavegueram.
Andreu Isern Pol:
Encara no hi ha res signat, però si que hem començat a fer projectes per canviar canonades.
Expedient 271/2020. Altres Operacions de Pressupostos Tancats

A favor

Andreu Isern Pol
Barbara Vachiano Arrom
Margarita Llabres Deya
Manuel Arrom Torres
Rafel Llobet Capella
Sonia Daudén Carretero
Gabriel Crespí Bennassar
Margarita Rosselló Cañellas

En contra

-

Abstencions

Francisca Campins Bibiloni
Pau Seguí Serra

Absents

Joan Antoni Coll Pol

Antecedents:

Número: 2020-0001 Data: 04/02/2021

Tipus de votació: Nominal
A favor: 8, En contra: 0, Abstencions: 2, Absents: 1

ACTA DEL PLE

Favorable

Segon.- Per altra banda la intervenció municipal ha detectat l’existència d’altres drets pendents
de cobrament que es consideren de impossible recaptació per import de 28.929’19 €.
Tercer.- Les quanties més importants són per concepte d’imposts sobre bens immobles, sobre
vehicles de tracció mecànica, taxa per la gestió de residus sòlids urbans dels que l’ATIB té
cedida la recaptació. També es proposa donar de baixa diferents drets pendents de recaptació en
concepte d’imposts sobre construccions, instal·lacions i obres, taxes per serveis d’aigua i
clavegueram, escola infantil, servei d’assistència domiciliària, expedició de documents, etc.
Quart.- A la comptabilitat municipal figuren obligacions reconegudes pressupostàries pendents
de pagament procedent de l’exercici 2018 i 2019 per import de 446,28 € que un cop analitzades
es conclou que existeix causa per a no ser pagades.
Per tot l’anterior i atès l’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 02 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, i les bases d’execució del pressupost vigent que atribueixen la competència per
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Primer.- El servei de recaptació de la CAIB ha remés a l’Ajuntament la relació de drets
pendents de cobrament que es consideren de impossible recaptació i que per tant és necessari
donar de baixa per import de 49.622’56 €.

a la depuració de saldos deutors i creditors d’exercicis tancats al Ple de la Corporació es
proposa l’adopció dels següents:
Acords:
Primer.- Donar de baixa dels drets pendents de cobrament per import de 78.551,75 € que es
relacionen en l’annex facilitat.

20189
2019

Varis
Varis

2019

Varis

2019

Varis

2019

Varis

2019

CAIB

CONCEPTE
Càrrec rústica
Càrrec urbana
Càrrec vehicles
Càrrec fems
Fems Altes
Fems rehabilitació
Taxa cementiri
Càrrec IAE
Altes IBI urbana
Altes IBI urbana
ICIO
Taxa subministrament
d’aigua
Taxa servei clavegueram
Taxa servei de menjar a
domicili
Taxa servei de
teleassistència
Taxa expedició de
documents administratius
Taxa ocupació de via
pública – guals
permanents
Transferències corrents
Fons de Seguretat Pública
2019
TOTAL BAIXES

IMPORT
1.170,11
13.981,74
22.973,24
8.542,75
1.295,00
267,16
220,00
228,16
856,20
88,20
23.312,49
2.406,97

MOTIU
Baixes recaptació
Baixes recaptació
Baixes recaptació
Baixes recaptació
Baixes recaptació
Baixes recaptació
Baixes recaptació
Baixes recaptació
Baixes recaptació
Baixes recaptació
Caducitat llicències
Baixes recaptació

417,49
88,00

Baixes recaptació
Baixes recaptació

10,00

Baixes recaptació

3,60

Baixes recaptació

203,00

Baixes recaptació

2.487,64

Baixes recaptació

78.551,75 €

Segon.- Donar de baixa de les obligacions pressupostàries pendent de pagament per import de
446,28 € que es relacionen en l’annex facilitat
ANY
2018

CREDITOR
Edistribucion Redes

CONCEPTE
Execució variant finca

IMPORT MOTIU
347,58 Duplicitat
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Varis
Varis
Varis
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ANY
2010 a 2019
2011 a 2019
2010 a 2019
2010 a 2019
2018 a 2019
2016
2015 a 2018
2018
2014
2014
2019
2019

ACTA DEL PLE

Drets reconeguts pendents de cobrament procedents de càrrecs de valors efectuats durant els
exercicis 2010 a 2019, per import total de 78.551,75 € en els següents termes:

2019

Digitales SLU
Vodafone España SA

adjunta Cementeri
Consum telefònic
TOTAL BAIXES

Error en la
98,70 comptabilització
446,28 €

Tercer.- Publicar al BOIB aquest acord perquè en el termini de 15 dies es puguin presentar
al·legacions.
Quart.- En cas de que no es presentin s’entendran definitivament aprovats l’expedient de
baixes de drets reconeguts pendents de cobrament i l’expedient de baixes d’obligacions
pressupostàries pendent de pagament de conformitat amb les bases d’execució del pressupost
municipal.

C) PRECS I PREGUNTES
No hi ha assumptes

ACTA DEL PLE

No hi ha assumptes

Número: 2020-0001 Data: 04/02/2021

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Ajuntament de Consell
PLAÇA Major 3, CONSELL. 07330 (Illes Balears). Tel. 971622095. Fax: 971622536

Codi Validació: 5SNHLHFMLW4KK9WPKE3FEAA49 | Verificació: https://consell.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 11

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

