
 
 
 

EXTRACTE DE L’ACTA  DE LA SESSIÓ DEL PLE 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 3/2020 
Caràcter:  ordinari  
Data: 30 d’abril de 2020 
Horari: de 10.29 a  13.46 h 
Lloc: telemàticament Microsoft Teams Live 
S’entendrà fet a la sala de plens de l’Ajuntament 
 
President: 
José Francisco Hila Vargas (PSIB-PSOE) 
 
Assistents: 
Juana María Adrover Moyano (PSIB-PSOE) 
Montserrat Amat Ortega (VOX- ACTUA PALMA) 
Sandra Barceló Schwarz (VOX- ACTUA PALMA) (a través del Teams xat) 

Josep Lluís Bauzá Simó (Cs) 
Llorenç Carrió Crespí (MÉS-Estimam Palma) 
Juana Maria Capó Navarro (Cs) 
Mercedes Celeste Palmero (PP) 
Fulgencio Coll Bucher (VOX- ACTUA PALMA) 
Francesc Josep Dalmau Fortuny (PSIB-PSOE) 
David Díez Herreros (PP) 
Francisco Ducrós Salvá (PSIB-PSOE) 
Alejandro Escriche Cots (Cs) 
Adrián García Campos (PSIB-PSOE) 
Alberto Jarabo Vicente (UNIDES PODEM) 
Julio Martínez Galiano (PP) 
Elena Navarro Duch (PSIB-PSOE)  
Antoni Noguera Ortega (MÉS-Estimam Palma) 
Daniel Oliveira de Souza (PSIB-PSOE) 
Montserrat Oliveras Ballarin (PP) 
Angélica Pastor Montero (PSIB-PSOE) 
Lydia Pérez Martínez (PP) 
Ramon Vicenç Perpinyà Font (PSIB-PSOE) 
Eva María Pomar Juan (Cs) 
Sergio Rodríguez Farré (VOX- ACTUA PALMA) 
Rodrigo Andrés Romero (UNIDES PODEM) 
Guillermo Sánchez Cifre (PP) 
Neus Truyol Caimari (MÉS-Estimam Palma) 
Sonia Vivas Rivera (UNIDES PODEM) 
 
Secretari adjunt i secretari general del ple actal: Miquel Ballester Oliver 
Interventor: Juan Cañellas Vich 
Secretària suplent 1a: Esther Rotger Sureda 
 
 
- Obertura de la sessió per part del batle 
- Minut de silenci 



 

 
1. Ratificar l'acord de la Junta de Portaveus sobre la celebració de sessions del Ple durant 
l'estat d'alarma 
 
Amb la conformitat per unanimitat de la Junta de Portaveus per acord del dia 15 d'abril de 2020, 
esmenat el dia 24, 
 
Es proposa: 
 
"Vist l’informe de la Secretaria del Ple de 14 d’abril de 2020 sobre les possibilitats de celebració 
de sessions del Ple durant l’estat d’alarma es proposa a la Junta de Portaveus que s’elevi al batle 
el següent assumpte: 
 
1. Durant l’estat d’alarma establert pel Real Decret 463/2020 i les seves pròrrogues, i mentre no 
es convoquin les sessions ordinàries presencials del Ple ni de les Comissions acordades, es 
celebrarà el següent règim de sessions: 
 
1.1. Cada mes, el mateix dijous que correspongui celebrar la sessió ordinària es celebrarà una 
sessió ordinària del Ple en la qual s’inclouran aquells assumptes que de forma motivada es 
consideri que s’ajusten al que determina la DA 3ª del RD 463/2020. 
 
1.2. La sessió del Ple es celebrarà de forma telemàtica amb els requisits del nou apartat 3 de 
l’article 46 de la Llei reguladora de les bases del règim local. 
 
1.3.En el cas que es consideri que no hi ha risc de contagi i adoptant les mesures que siguin 
pertinents, la sessió es podria celebrar de forma presencial amb la presència del batle i un mínim 
de nou regidors/ores, a més de la persona que exerceixi de secretari/ària. En aquest cas no es 
podran incloure assumptes que requereixin el quòrum de majoria absoluta. 
 
1.4. Es podran incloure a l’ordre del dia les propostes i les proposicions o iniciatives següents: 
- Totes les propostes sobre assumptes que de forma motivada es consideri que s’ajusten al que 
determina la DA 3ª del RD 463/2020. 
-Aquelles proposicions sobre assumptes que de forma motivada es consideri que s’ajusten al que 
determina la DA 3ª del RD 463/2020, amb el nombre màxim de tretze:  

- tres proposicions o iniciatives i una pregunta pel grup PP 
- dues proposicions o iniciatives i una pregunta pel grup VOX 
- dues proposicions o iniciatives i una pregunta pel grup C’s  
- una proposició o iniciativa per cada grup que formen l’equip de govern (PSIB- PSOE, 
UP i Més) 

 
1.5. El dictamen de les Comissions es substituirà per la prèvia deliberació dels assumptes a la 
Junta de Portaveus que es celebrarà el divendres anterior a la celebració del Ple. Les propostes i 
proposicions es presentaran abans del dimecres anterior a la celebració de la Junta que es 
convocarà amb caràcter urgent." 
 
Aprovat per unanimitat 
 
2. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 27 de febrer de 2020 
 
Es proposa: 



 
 
 

 
"Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 27 de febrer de 2020" 
 
Aprovat  per unanimitat 
 
3.  Declaració Institucional  de l’Ajuntament de Palma relativa a la pandèmia internacional  
de la COVID-19 
 
Es proposa: 
 
“El passat 15 de març s'activava a Espanya el mecanisme constitucional de l'Estat d'Alarma com 
a conseqüència generada per l'emergència sanitària provocada pel coronavirus. Dies anteriors 
l’Organització Mundial de la Salut va declarar aquest virus com a pandèmia pel seu nivell de 
propagació i per la gravetat de la malaltia que s’havia assolit al món sencer deixant de forma 
evident el seu caràcter global. I lamentablement també ha arribat a les Illes Balears i a la nostra 
ciutat, tot i que les dades d’afectació són immensament menors a les d’altres territoris 
d’Espanya. 
El ritme de creixement de la pandèmia a Espanya ha arribat a nivells molt elevats. Aquests dies 
hem arribat a superar els 200.000 contagiats i tristament a més de 20.000 persones que han mort 
a conseqüència del virus, una xifra molt elevada i que és, sens dubte, un motiu de dolor i 
impotència per a moltes famílies i per al conjunt de la societat. Però també les dades deixen una 
porta oberta per a l’esperança perquè són més de 80.000 les persones que han aconseguit 
recuperar-se de la malaltia. També aquests dies hem conegut les dades d’afectació del 
coronavirus per municipis a la nostra comunitat autònoma: 1.009 persones contagiades i una taxa 
de 24,25 per cada 10.000 habitants. Malauradament són molts els ciutadans i ciutadanes que han 
sentit prop seu aquesta malaltia, especialment aquells que s’han vist colpejats per la mort d’un 
familiar, d’un amic o d’un company...  
Des de la declaració de l’Estat d’Alarma per part del Govern d’Espanya es va iniciar un període 
de confinament general de la població que ha suposat una reducció important de l’activitat social 
i econòmica a tot arreu amb les greus conseqüències que això implica: caiguda dels ingressos per 
a les famílies, expedients de regulació temporals d’ocupació, factures que s’han de pagar, 
tancament dels negocis... La crisi sanitària té unes conseqüències sanitàries extremadament 
doloroses i imprevisibles, però també cal posar la mirada en les seves conseqüències socials i 
econòmiques. I precisament aquest serà el principal repte que tindrem com a societat: afrontar 
plegats i de forma responsable la gestió de la crisi que està deixant el coronavirus. 
● El coronavirus està provocant una crisi econòmica i social profunda  que exigirà actuacions de 
tots els poders públics i la complicitat activa entre els sectors públic i privat per tal d’evitar que 
s’eixampli la desigualtat social i condemni àmplies capes de població a la pobresa. Les 
administracions públiques haurem de prendre les mesures necessàries i contundents per a 
accelerar la recuperació econòmica amb els menors costs possibles. Haurem d’enfocar la nostra 
acció en aquells sectors econòmics que més ens necessiten: els emprenedors i els autònoms, els 
petits i mitjans comerços, el sector creatiu i cultural... I especialment també caldrà reactivar el 
sector turístic que representa la major part de l’economia de les Illes Balears. És important que 
siguem conscients que aquestes situacions de crisi deixen en evidència la desigualtat social. Per 
això és imprescindible que les administracions facin polítiques públiques per eradicar la 
desigualtat i estar al costat de les classes socials més vulnerables. La sortida de la crisi ha de ser 
amb més igualtat social, més benestar social, més responsabilitat amb el medi ambient i l’entorn 
i reforçar la política local que exerceixen els ajuntaments. 
Però actualment hem d’aconseguir doblegar la corba dels contagis, reduir la mortalitat diària, 
atendre a les persones més vulnerables i, sobretot, no relaxar-nos com a societat per evitar 



 

possibles contagis. Dins dels possibles nivells de desescalada que hi pugui haver, la ciutadania 
ha d’actuar amb responsabilitat i amb solidaritat cap a la resta. Serà molt important extremar les 
precaucions i seguir les indicacions que marquin les autoritats sanitàries, així com també serà 
necessari augmentar els tests per als col·lectius de risc.  
El coronavirus també ha deixat moltíssims exemples de solidaritat, de bon veïnatge, d’iniciatives 
com els aplaudiments als treballadors essencials cada dia a les 20 hores... Cal reconèixer tota la 
dedicació del personal sanitari que ha demostrat la capacitat i solvència de qui forma la part 
humana del nostre sistema de salut públic. I també la dedicació de la Policia Local, Bombers, 
persones que conformen les forces de seguretat, els treballadors de producció distribució de béns 
de primera necessitat, el personal de botigues i supermercats i així com els treballadors i entitats 
de l’àmbit social. 
Part de la gestió d’aquesta emergència sanitària correspon als diferents ajuntaments del nostre 
país i, per això, necessitem que tant des del Govern d’Espanya com per part de la Comunitat 
Autònoma i Consell de Mallorca es puguin activar tots els mecanismes i recursos necessaris per 
tal de poder garantir respostes eficients als problemes que està generant el virus. Per això cal 
agrair la coordinació institucional que hi ha hagut per part del Govern de les Illes Balears i del 
Consell de Mallorca amb el nostre Ajuntament,així com part del Govern d’Espanya amb la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies. L’Ajuntament és l’administració més propera al 
ciutadà i tenim l’obligació d’estar a l’alçada de les circumstàncies i així ho farem. La nostra 
ciutat és una ciutat potent i que funciona. Caldrà prendre mesures i la gestió no serà fàcil, però 
amb unitat ho aconseguirem. 
Per tot això i, d’acord amb el que estableix l’article 93 del Reglament orgànic del ple de 
l’Ajuntament de Palma, es presenta la següent declaració institucional: 
 
● Expressar el condol de l’Ajuntament de Palma per totes les víctimes que han mort a 
conseqüència del coronavirus i afirmar el compromís de celebrar un acte institucional de record 
quan les condicions sanitàries ho permetin. 
● Expressar el suport de l’Ajuntament de Palma a totes les persones contagiades i desitjar-los 
una ràpida recuperació. 
● Fer un agraïment institucional a tot el personal sanitari que ha fet un esforç impressionant per 
poder donar resposta mèdica a la pandèmia, així com per l’extrema sensibilitat en 
l’acompanyament dels malalts. Alhora, fem extensible l’agraïment a tots els treballadors i 
treballadores dedicats a les cures, als serveis essencials, a la seguretat i a la protecció civil, que 
han garantit el funcionament de la ciutat i l’acompanyament als més vulnerables en unes 
condicions especialment difícils. Així com també agraïm la tasca de tot el personal públic de 
l’Ajuntament de Palma i de les seves contractes per la seva dedicació i per la seva tasca 
imprescindible perquè la ciutat pugui haver continuat funcionant. 
● Fer extensiu aquest agraïment a tota la ciutadania per la seva col·laboració en l’aplicació de les 
mesures de confinament decretades, atès que s’ha demostrat que són la manera més efectiva per 
evitar la propagació de la Covid-19. I ampliar el reconeixement institucional al conjunt 
d’iniciatives anònimes, a entitats i a voluntaris per la seva participació activa en la lluita contra la 
pandèmia. 
● Volem expressar el ferm compromís de que Palma continuarà mirant cap al futur afrontant els 
reptes amb l’esforç i la generositat de tothom, i fer que torni a ser, en el menor temps possible, 
en una ciutat acollidora i justa, que aposti per una economia sòlida, productiva i diversa." 
 
Aprovat per unanimitat 
 
4. Reconeixement de deute a l'empresa JLP - José Luis Patuto Yuni per un import de 
493,92€ 



 
 
 

 
Es proposa: 
 
"1.- RECONEIXER EL DEUTE corresponent a la factura núm. CS 1901, de data 02/04/2019, de 
l’empresa JLP – José Luis Patuto Yuni, DNI 43*****7Q, amb domicili a Palma,  per un import 
total de  QUATRE CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS 
(493,92 euros, IVA inclòs, amb la conseqüent retenció del 15% IRPF) en concepte de l’informe 
anual preceptiu i vinculant pel funcionament del forn d’incineració del Centre Sanitari Municipal 
de Son Reus,  amb càrrec a la partida 143261122764 (Treballs realitzat altres empreses) del 
vigent pressupost municipal. (Ref. 1911 Op. 1357) 
 
2. - ABONAR a l’ esmentada empresa la quantitat esmentada, un cop haver conformat la  factura 
per part del tècnic municipal responsable."      
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
5. Reconeixement de deute a l'Associació Cultural Deixonats, Associació Cultural Grup 
Folklòric Balls i Tonades de Mallorca i Escola de Música i Ball i Viajes Martel, SL per un 
import de 250€, 600€ i 256,28€ respectivament 
 
Es proposa: 
 
"1r.- RECONEIXER el deute contret amb l’Associació Cultural Deixonats, amb CIF G 
16551459 i domicili al carrer Àngel Guimerà 46 1-B,  CP 07004, de Palma, en concepte de la 
batucada que es va dur a terme  el dia 13 de desembre de 2019 al Parc de Can Simonet, amb 
motiu de la festa de Nadal Conectabarris, per un import de 250 euros (IVA exempt). Aquesta 
despesa s’haurà de carregar a la partida 16 33808 22609 del vigent pressupost de despeses de 
Participació Ciutadana i Govern Interior. (Op.3468, Ref.2351) 
 
2n.- RECONEIXER el deute contret amb l’Asociació Cultural Grup Folklòric Balls i Tonades de 
Mallorca i Escola de Música i Ball, amb CIF G07324999, i domicili al carrer Reverend Gabriel 
Bestard núm 12, CP 07011, de Palma, en concepte d’una actuació de ball de bot realitzada el 
passat 11 de gener a Ses Voltes, amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2020, per un import de 
600 euros (IVA exempt). Aquesta despesa s’haurà de carregar a la partida 16 33802 22609 del 
vigent pressupost de despeses de Participació Ciutadana i Govern Interior. (Op.3473, Ref.2353). 
 
3r.- RECONEIXER el deute contret amb l’empresa Viajes MartelS.L., amb CIF B 07030109 i 
domicili al carrer Jeroni Antich 7-C, CP 07003, Palma, en concepte dels vols Palma-Sevilla-
Palma realitzats els passats 10 y 12 de gener per traslladar a Fernando Fernández Jiménez amb 
motiu del pregó de les festes de Sant Sebastià 2020, per un import de 256,28 euros (IVA inclòs). 
Aquesta despesa s’haurà de carregar a la partida 16 33802 22609 del vigent pressupost de 
despeses de Participació Ciutadana i Govern Interior (Op.3464, Ref. 2350). 
 
4rt.- NOTIFICAR el present Acord a les entitats interessades." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
6. Reconeixement de deute a la Fundació Sant Joan de Déu per un import de  14.220€ 



 

 
Es proposa: 
 
"1r. RECONÈIXER EL DEUTE a la Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials Mallorca, amb 
CIF. G 57854135 i domicili al carrer Sant Joan de Déu, 7, CP 07007 de Palma, d’un total de 
14.220 euros (catorze mil dos-cents vint euros), IVA exempt i que corresponen al lloguer d’una 
part d’un edifici situat al camí vell de Bunyola de Palma i propietat de l’entitat, corresponents ala 
factura 2019/56 de gener 2020. 
 
La quantitat total de 14.220,00 €, IVA exempt, es pot carregar a la partida 20 23121 20200 del 
vigent pressupost de despeses." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
7. Reconeixement de deute a l'empresa AGA TRAVEL SERVICES, SL per un import de 
100,74€ 
 
Es proposa: 
 
"1r. Aprovar el reconeixement de deute, segons memòria justificativa de la Regidoria 
d’Infraestructures i Accessibilitat  de 17 de gener de 2020, que s’adjunta, amb l’empresa AGA 
TRAVEL SERVICES, SL., amb CIF. B 57093635, en concepte de passatge d’avió del 
coordinador General d’Infraestructures, Luís Sureda Díaz,  per assistir a Madrid a la Jornada 
"Implementación y Gestión de la infraestructura Verde Municipal"  i que correspon a la factura 
A 83471 per un import de 100,74’-€, dels quals 10,19’-€ són en concepte d’IVA, amb càrrec a la 
partida de  2020 114500023110 ADM. GRAL. INFRAESTRUCTURES -LOCOMOCIÓ 
PERSONAL DIRECTIU, Ref. 1919, Op 1371. Tot això atès l’informe de la Intervenció 
Municipal núm 9 REXC 2020 de data  12 de febrer de 2020  s’adjunta. 
 
2n. Abonar l’ esmentada factura, degudament  conformada i  signada pel personal responsable.  
 
3r. Comunicar el present acord a la persona interessada i a la  Secció de Comptabilitat."  
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
8. Reconeixement de deute a l'empresa HERRAMIENTA BALEAR, SA per un import de 
1.045,96€ 
 
Es proposa: 
 
"1r.  Aprovar el reconeixement de deute, segons memòria justificativa del servei de Logística de 
28 de gener de 2020que s’adjunta, amb l’empresa LA HERRAMIENTA BALEAR S.A., amb 
CIF A07108608, en concepte de subministrament de material de ferreteria per a diferents edificis 
municipals, corresponent a la factura: 287676 de data 31/10/2019, per un import de 1.045,96- €. 
dels quals 181,53’-€ corresponen al 21% d’IVA, i es poden carregar al pressupost de despeses de 
2020 11.45900.22199 LOGÍSTICA.- SUBMINISTRAMENT MATERIALS DIVERSOS.  Ref. 
1944, Op. 1444, per poder cobrir el total de la despesa. Tot això atès l’informe de l’Intervenció 
Municipal núm. 10 REXC 2020 de data 12 de febrer 2020, que s’adjunta. 



 
 
 

 
2n. Abonar la factura esmentada, degudament  conformades i  signada pel personal responsable.  
 
3r. Comunicar el present acord a l’empresa interessada i a la Secció de Comptabilitat." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
9. Reconeixement de deute a l'empresa AGA TRAVEL SERVICES, SL per un import de 
221,22€ 
 
Es proposa: 
 
"1. Reconèixer el deute del servei per a la reserva i compra de bitllets d’avió per a la assistència a 
la Trobada Nacional d’Òrgans economicoadministratius municipals a Madrid a l’entitat AGA 
TRAVEL SERVICE, amb CIF B57093635 amb domicili en Passeig Mallorca núm. 11, 07011 de 
Palma; per un import de 198,00 €, al qual li correspon per IVA la quantitat de 23,22 €, la qual 
cosa fa un preu total de 221,22 €, per al desplaçament de Palma a Madrid el dia 15/12/2019 i 
tornada dels membres del TEAM el dia 16/12/2019. 
 
2. Autoritzar i disposar la despesa de 221,22 €, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 02.93204.23120 a l’entitat AGA TRAVEL SERVICE, amb CIF B57093635. 
 
Reconèixer l’obligació i abonar la despesa ja que s’ha acreditat que el servei s’ha dut a terme 
correctament i s’ha presentat la factura a l’entitat AGA TRAVEL SERVICE, amb CIF 
B57093635." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
10. Reconeixement de deute a l'empresa AGA TRAVEL SERVICES, SL els imports de 
105,74€ i 199,74€ 
 
Es proposa: 
 
"Abonar a l"empresa AGA TRAVEL SERVICES S.L., amb CIF 357093635, i amb domicili al 
Passeig Mallorca, 11 de Pa1ma, les següents factures: 
- Núm. A 83604 por un import de 105.74€ (IVA ínc1ós), en concepte de bitllets  d’avió Palma-
Madrid-Palma, amb càrrec a la partida pressupostària 15 13400 23110 (Mobilitat-Locomoció 
Personal Directiu) del vigent pressupost. Ref. 22020002315, 0p.220200003199. 
-Núm. A 83779 per un import de 199.74€ (IVA inclòs), en concepte de bitllets  d’avió Palma-
Madrid-Pa1ma, amb càrrec a la partida pressupostària 15 13400 23120  (Mobilitat—Locomoció 
Personal) del vigent pressupost. Ref. 22020002314, Op. 220200003198. 
 
Notificar aquest acord a 1"empresa interessada i a les seccions de Comptabi1itat i Intervenció." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 



 

11. Reconeixement de deute  a l'empresa AGA TRAVEL SERVICES per un import de 
1.688,84 
 
Es proposa: 
 
"1. Reconèixer el deute de la factura núm. 83470 de AGA TRAVEL SERVICES, CIF 
B57093635, de data 31/10/2019, per un import de 100,74, amb l’IVA inclòs. 
 
2. Reconèixer el deute de la factura núm. 83603 de AGA TRAVEL SERVICES, CIF 
B57093635, de data 07/11/2019, per un import de 105,74, amb l’IVA inclòs. 
 
3. Reconèixer el deute de la factura núm. 83031 de AGA TRAVEL SERVICES, CIF 
B57093635, de data 08/10/2019, per un import de 237,36, amb l’IVA inclòs.  
 
4. Reconèixer el deute de la factura núm. 78943 de AGA TRAVEL SERVICES, CIF 
B57093635, de data 04/02/2019, per un import de 1.245,00, amb l’IVA inclòs.  
 
5. Carregar l’import total de 1.115,00 euros, amb l’IVA inclòs a la partida 06.91200.23000 del 
pressupost vigent.   
 
6. Carregar l’import total de 573,84 euros, amb l’IVA inclòs a la partida 06.91200.23100 del 
pressupost vigent."  
  
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
12. Reconeixement de deute a LUCUS GESTIÓ D'ESPAIS I NATURA per un import de 
1.270,50€ 
 
Es proposa: 
 
"1. Reconèixer el deute per un import de 907,50 euros, amb l’IVA inclòs a LUCUS GESTIÓ 
D’ESPAIS I NATURA, amb NIF B57730236, segons la factura #2019L0203.  
 
2. Reconèixer el deute per un import de 363,00 euros, amb l’IVA inclòs a LUCUS GESTIÓ 
D’ESPAIS I NATURA, amb NIF B57730236, segons la factura #2019L0204.  
 
3. Carregar l’import total de 1.270,50 euros, amb l’IVA inclòs a la partida 06.91200.22799 del 
pressupost vigent." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
13. Reconeixement de deute a VIAJES MARTEL, SL per un import de 140€ 
 
Es proposa: 
 
"1. Reconèixer el deute per un import de 140,00 euros, amb l’IVA inclòs a VIAJES MARTEL 
S.L., amb NIF B07030109, segons la factura F-17251.  
 



 
 
 

2. Carregar l’import total de 140,00 euros, amb l’IVA inclòs a la partida 06.91200.23000 del 
pressupost vigent. " 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
14. Reconeixement de deute a LA HOJA DE LATA 2016, SL per un import de 1.089€ 
 
Es proposa: 
 
"1. Reconèixer el deute per un import de 1.089,00 euros, amb l’IVA inclòs inclòs a LA HOJA 
DE LATA 2016 S.L., amb NIF B57964355, segons la factura 0002012.  
 
2. Carregar l’import total de 1.089,00 euros, amb l’IVA inclòs a la partida 06.91200.22601 del 
pressupost vigent." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
15. Reconeixement de deute  a POSTRE HOTEL, SLU per un import de 687,05€ 
 
Es proposa: 
 
"1. Reconèixer el deute per un import de 687,05 euros, amb l’IVA inclòs inclòs a POSTRE 
HOTEL S.L.U. amb NIF B57210825, segons la factura N-191596.  
 
2. Carregar l’import total de 687,05 euros, amb l’IVA inclòs a la partida 06.91200.22601 del 
pressupost vigent." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
16. Reconeixement de deute a l'empresa COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS IBERIA, 
SLU per un import de 495,18€ 
 
Es proposa: 
 
"1. Reconèixer el deute per un import de 495,18 euros, amb l’IVA inclòs, a COCA-COLA 
EUROPEAN PARTNERS IBERIAS.L.U. amb NIF B86561412, en concret la factura núm. 
2558477645 de data 31-12-2019.  
 
2. Carregar l’import total de 495,18 euros, amb l’IVA inclòs a la partida 06.91200.22601 del 
pressupost vigent." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
17. Reconeixement de deute a ILSBA SERVEIS PER A LA INTEGRACIÓ per un import 
de 1.282,60€ 
 



 

Es proposa: 
 
"1. Reconèixer el deute per un import de 81,40 euros, amb l’IVA inclòs a ILSBA Serveis per a la 
integració, amb NIF B57723132, segons la factura 70-2018.  
 
2. Reconèixer el deute per un import de 774,40 euros, amb l’IVA inclòs a ILSBA Serveis per a la 
integració, amb NIF B57723132, segons la factura 86-2019.  
 
3. Reconèixer el deute per un import de 96,80 euros, amb l’IVA inclòs a ILSBA Serveis per a la 
integració, amb NIF B57723132, segons la factura 87-2019.  
 
4. Reconèixer el deute per un import de 330,00 euros, amb l’IVA inclòs a ILSBA Serveis per a la 
integració, amb NIF B57723132, segons la factura 90-2019.  
 
5. Carregar l’import total de 1.282,60 euros, amb l’IVA inclòs a la partida 06.91200.22707del 
pressupost vigent." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
18. Reconeixement de deute a diverses empreses per un import de 7.973,68€ en concepte de 
prestació de serveis i subministraments a la Policia Local 
 
Es proposa: 
 
"1r.- Aprovar el Reconeixement de Deute, per un import total de 7.973,68 euros (set mil nou-
cents setanta-tres euros amb seixanta-vuit cèntims), per les quantitats, empreses i partides que es 
relacionen tot seguit, en concepte de prestació de serveis i subministraments efectuats a la Policia 
Local al 2019. 
 
2n.- Trametre el present acord a la Comptabilitat Municipal, per satisfer les despeses 
corresponents dels imports amb càrrec a les partides que s'indiquen del vigent pressupost de 
despeses. 
  
PARTIDA: 12.13200.221.04 
 
CONTRACTISTA: Juana María Coll Planas  R.3380 / OP.6151  
NIF: 42997665Q. 
IMPORT: 631,14 euros(BI 521,60 + IVA 109,54) 
CONCEPTE: Samarretes tàctiques de dotació. 
NÚM. FACTURA: 000001. 
 
CONTRACTISTA: Insigna Uniformes SL   R.3379 / OP.6150  
NIF: B97611164. 
IMPORT: 1.719,41 euros (BI 1.421,00 + IVA 298,41) 
CONCEPTE: Vestuari policia. 
NÚM. FACTURA: FIA183474. 
 
PARTIDA: 12.13200.227.06 
 



 
 
 

CONTRACTISTA: Synlab Diagnosticos Globales SAU R.848 / OP. 304  
NIF: A59845875. 
IMPORT: 84,70 euros (BI 70,00 + IVA 14,70) 
CONCEPTE: Anàlisi drogues. 
NÚM. FACTURA: E06-190600658 
 
PARTIDA: 12.13200.214.00 
 
CONTRACTISTA: Neumaticos y reparaciones tecnicas SL. R.3381 / OP.6152  
NIF: B57497570. 
IMPORT: 253,23 euros (BI 209,28 + IVA 43,95). 
CONCEPTE: Manteniment vehicles. 
NÚM. FACTURA: 2693 
 
PARTIDA: 12.13200.227.99 
 
CONTRACTISTA: Pedro Gázquez Morro.  R. 3383 / OP.6154 
NIF: 43124658A. 
IMPORT: 338,80 euros (BI 280,00 + IVA 58,80). 
CONCEPTE: Posar Ferradures cavalls. 
NÚM. FACTURA: 611. 
 
PARTIDA: 12.13200.226.01 
 
CONTRACTISTA: Pastelería Ángel SL.  R. 3679-3681 / OP.7926-7928 
NIF: B57190191 
IMPORT: 4.908,97 euros (BI 4.462,70 + IVA 446,27)(2516,25+2392,72) 
CONCEPTE: Eventos Diada. 
NÚM. FACTURA: 314 i 315 
 
PARTIDA: 12.13200.213.00 
 
CONTRACTISTA: Seguridad y Limpiezas SA R. 3683 / OP.7931 
NIF: A07058084 
IMPORT: 37,43 euros (BI 30,93 +IVA 6,50) 
CONCEPTE: Revisió extintors de vehicles policials 
FACTURA NÚM.: B 1901163 
 
3r.- Notificar el present Acord als interessats." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
19. Reconeixement de deute a l'empresa AWI/A af Winklerfeit per un import de 726€ 
 
Es proposa: 
 
"1. Reconèixer el deute per un import de 726,00 euros, amb l’Iva inclòs a AWI / A af 
Winklerfelt amb NIF X0256765Q, segons la factura n. 36.  
 



 

2. Carregar l’import total de 726,00 euros, amb l’IVA inclòs a la partida 06.91200.23010 del 
pressupost vigent."  
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
20. Reconeixement de deute a l'empresa VIAJES MARTEL, SL per un import de 695,25€ 
 
Es proposa: 
 
"1. Reconèixer el deute per un import de 695,25 euros, amb l’IVA inclòs a VIAJES MARTEL 
S.L., amb NIF B07030109, segons les factures F-16876, F-16559 i F-16649.  
 
2. Carregar l’import total de 695,25 euros, amb l’IVA inclòs a la partida 06.91200.23100 del 
pressupost vigent." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
21. Reconeixement de deute a l'empresa VIAJES MARTEL, SL per un import de 1.135,33€ 
 
Es proposa: 
 
"1. Reconèixer el deute per un import de 1.135,33 euros, amb l’IVA inclòs a VIAJES MARTEL 
S.L., amb NIF B07030109, segons les factures F-16880, F-16878 i F-16560 i F-16652.  
 
2. Carregar l’import total de 1.135,33 euros, amb l’IVA inclòs a la partida 06.91200.23110 del 
pressupost vigent." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
22. Reconeixement de deute a l'empresa VIAJES MARTEL, SL per un import de 650,97€ 
 
Es proposa: 
 
" 1. Reconèixer el deute per un import de 650,97 euros, amb l’Iva inclòs a VIAJES MARTEL 
S.L., amb NIF B07030109, segons les factures F-16882 i F-16561.  
 
2. Carregar l’importa total de 650,97 euros, amb l’Iva inclòs a la partida 06.91200.23000 del 
pressupost vigent." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
23. Reconeixement de deute a l'empresa VIAJES MARTEL, SL per un import de 564,97€ 
 
Es proposa: 
 



 
 
 

"1. Reconèixer el deute per un import de 564,97 euros, amb l’Iva inclòs a VIAJES MARTEL 
S.L., amb NIF B07030109, segons les factures F-16563 i F-16883.  
 
2. Carregar l’import total de 564,97 euros, amb l’IVA inclòs a la partida 06.91200.23010 del 
pressupost vigent." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
24. Reconeixement de deute a la Fundació  Institut de Reinserció Social (IRES) per un 
import de 61.872€ 
 
Es proposa: 
 
" 1r. RECONÈIXER EL DEUTE de 61.872€ (seixanta i un mil vuit-cents setanta-dos euros) 
corresponents a la factura fra. 20/01/17 de gener de 2020 per import de 30.936,00 € (trenta mil 
nou-cents trenta-sis euros), IVA exempt, i la factura fra. 20/02/17 de febrer de 2020 per import 
de 30.936,00 € (trenta mil nou-cents trenta-sis euros), IVA exempt, a la Fundació Institut de 
Reinserció Social (IRES) amb CIF. G 64147184 i domicili a l’av. de Roma, 157, 2a pl. , 
Barcelona. 
 
La quantitat total de 61.872€ (seixanta i un mil vuit-cents setanta-dos euros) IVA exempt, es pot 
carregar a la partida 20 23121 22711  PREST.SERV.ATENCIO INTEGRAL A.V.V.G. del 
vigent pressupost de despeses. 
 
2n. NOTIFICAR el present acord a la part interessada." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
25. Reconeixement de deute a la Fundació Sant Joan de Déu per un import de 14.865€ 
 
Es proposa: 
 
"1r. RECONÈIXER EL DEUTE a la Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials Mallorca, amb 
CIF. G 57854135 i domicili al carrer Sant Joan de Déu, 7, CP 07007 de Palma, d’un total de 
14.865,00 euros (catorze mil vuit-cents seixanta-cinc euros), IVA exempt i que corresponen al 
lloguer d’una part d’un edifici situat al camí vell de Bunyola de Palma i propietat de l’entitat, 
corresponents a la factura 2020/08 de febrer 2020. 
 
La quantitat total de 14.865,00 €, IVA exempt, es pot carregar a la partida 20 23121 20200 del 
vigent pressupost de despeses.” 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
26. Reconeixement de deute a l'empresa ESPORTS 85, SL per un import de 25.032,87€ 
(IME) 
 
Es proposa: 



 

 
"Aprovar el reconeixement de deute amb l’empresa ESPORTS 85, S.L. amb cif B07969249,  
relatiu a les factures 
 
N. d'entrada N. de document Data doc. Import total Text Explicatiu 
F/2019/5221 E 19396  30/12/2019 11.945,81 FRA. E 19396 
DESEMBRE'19 ACTIVITATS FITNESS SON MOIX / ASSESSORAMENT GIMNAS SON 
MOIX 
F/2020/298 E 20015  31/01/2020 13.087,06 Fra. E 20015 GENER 2020 
ACTIVITATS FITNESS SON MOIX / ASSESSORAMENT GIMNAS SON MOIX 
 
per un import total de 25.032,87€  i abonar-les amb càrrec ales aplicacions següents del vigent 
pressupost de l’Institut Municipal de l’Esport. 
 
Aplicació                         Import  
2234200 22709             25.032,87€ 
TOTAL                         25.032,87€" 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
27. Reconeixement de deute a la UTE TELEFONICA ESPAÑA SAU i TELEFONICA 
MOVILES per un import de 5.493,06€ (IME) 
 
Es proposa: 
 
"Aprovar el reconeixement de deute amb l’empresa UTE TELEFONICA ESPAÑA SAU i 
TELEFONICA MOVILES SAU amb cif U86100054,  relatiu a les factures  
 
N. d'entrada N. de document Data fra. Import  Text Explicatiu 
F/2019/4708 90D2UT090034 26/11/2019 2.132,01 Fra. 90D2UT090034 Servei 
telefonia fixa mes de novembre 2019 
F/2019/4732 90D2UT090035 27/11/2019 460,93 Fra. 90D2UT090035 Servei telefonia 
de dades comunicacions ip wilans NOVEMBRE 2019 
F/2019/4754 USCU1912000001 01/12/2019 778,01 Fra. USCU1912000001 Servicio 
telefonia mòbil 18 OCT a 17 NOV 19 
F/2019/5223 90D2UT090038 30/12/2019 2.124,11 Fra. 90D2UT090038 Servei 
telefonia fixa mes de desembre 2019 
       5.495,06 Total 
 
per un import total de 5.495,06 € i abonar-les amb càrrec a les aplicacions següents del vigent 
pressupost de l’Institut Municipal de l’Esport. 
 
APLICACIONS IMPORT 
20 34000 22200 1.977,91 
22 3420022200 515,50 
23 34200 22200 479,25 
24 34200 22200 467,67 
25 34200 22200 654,39 
26 34200 22200 203,88 



 
 
 

27 34200 22200 270,78 
28 34200 22200 119,82 
29 34200 22200 535,08 
44 34200 22200 270,78 
Total               5.495,06" 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
28. Reconeixement de deute a l'empresa Technogym Trading, SA per un import de 
4.030,95€ (IME) 
 
Es proposa: 
 
"Aprovar el reconeixement de deute amb l’empresa Technogym Trading, S.A. amb CIF 
A62301338,  relatiu a les factures 
  
N. d'entrada Data  N. de document Data doc. Import total Text Explicatiu 
F/2019/4206 21/10/2019 1975005063  21/10/2019 131,27 Fra. 1975005063 
RUDY FERNANDEZ reparacions realitzades en setembre 2018 
F/2019/4211 21/10/2019 1975005067  21/10/2019 1.053,40 Fra. 
1975005067 SON HUGO reparacions realitzades en  setembre 2018 
F/2019/4276 30/10/2019 1975005059  21/10/2019 2.846,28 Fra. 
1975005059 GERMANS ESCALAS reparacions realitzades en setembre i octubre 2018 
 
per un import total de 4.030,95 € i abonar-les amb càrrec a les aplicacions següents del vigent 
pressupost de l’Institut Municipal de l’Esport. 
 
Aplicació      Import 
20 34200 21900 4.030,95 
TOTAL            4.030,95" 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
29. Reconeixement de deute a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) per un 
import de 2.908,23€ 
 
Es proposa: 
 
"Reconèixer i abonar d’acord amb l’article 29 de les Bases d’execució del pressupost 2020, el 
deute extrajudicial de crèdit amb la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES 
(G2802963), per import total de 2.908,23 euros (IVA inclòs) amb motiu de les següents factures: 
 
1. FACTURA: 1190654077, data 29/11/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat cinema Bola de Nieve del cicle Jazz Voyeur 
Festival el dia 20 de novembrede2019 al teatre Municipal Catalina Valls el dia 20 de novembre 
de 2019. 
IMPORT: 9,86 euros 



 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/22747 
 
2. FACTURA: 1190647804, data 19/11/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de música El niño Alcalino & The Chuskers el dia 
18 d’octubre de 2019 al teatre Municipal Xesc Forteza. 
IMPORT: 38,55 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/22331 
 
3. FACTURA: 1190648705, data 20/11/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat música Concert de piano sol Rafael González Paz 
el dia 26 d’octubre de 2019 al teatre Municipal Xesc Forteza. 
IMPORT: 2,30 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/22333 
 
4. FACTURA:1190649432, data 22/11/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de música Concert Chekidjy el dia 7 de novembre 
de 2019 al teatre Municipal Mar i Terra. 
IMPORT: 90,85 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/22332 
 
5. FACTURA: 1190648712, data 20/11/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de música Presentació nou disc de Roada el dia 26 
d’octubre de 2019 al teatre Municipal Mar i Terra. 
IMPORT: 27,71 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/22336 
 
6.FACTURA: 1190648554, data 20/11/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat teatre Refugi. David Novell. Clownidoscopio el 
dia 17/11/2019 al teatre Municipal Catalina Valls. 
IMPORT: 232,63 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/22335 
 
7. FACTURA: 1190648882, data 21/11/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat cinema El Angel Azul el dia 6 de novembre de 
2019 al teatre Municipal Catalina Valls. 
IMPORT: 9,86euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/22334 



 
 
 

 
8. FACTURA: 1190625834, data 29/10/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat cinema de la 20 jornada del cicle de Cinema Jueu, 
El último metro, el dia 18 de setembre de 2019 al teatre Municipal Catalina Valls. 
IMPORT: 9,86 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/21198 
 
9. FACTURA: 1190625832, data 29/10/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat cinema de la 20 jornada del cicle de Cinema Jueu, 
Simon et Théodore. el dia 23 d’octubre de 2019 al teatre Municipal Catalina Valls. 
IMPORT: 9,86 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/21202 
 
10. FACTURA: 1190617447, data 09/10/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat música Maika Makovskien el marc de la Fira B el 
dia 3 d’octubre de 2019 al teatre Municipal Xesc Forteza. 
IMPORT: 148,53 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/20232 
 
11. FACTURA: 1190621632, data 18/10/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de teatre Instruccions per a no tenir por si ve Nuria 
Vizcarro Boix el dia 4 d’octubre de 2019 al teatre Municipal Mar i Terra. 
IMPORT: 116,32 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/20584 
 
12. FACTURA: 1190618527, data 11/10/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de teatre Els Altres el dia 3 d’octubre de 2019 al 
teatre Municipal Catalina Valls. 
IMPORT: 4,95 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/20233 
 
13. FACTURA: 1190620236, data 15/10/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de teatre Bernat en el març de la Fira B el dia 4 
d’octubre de 2019 al teatre Municipal Catalina Valls. 
IMPORT: 116,32 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/20579 
 
14. FACTURA: 1190628690, data 31/10/2019 



 

PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de teatre L’obscuritat no menteix el dia 11 
d’octubre de 2019 al teatre Municipal Catalina Valls. 
IMPORT: 23,28 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/21196 
 
15. FACTURA: 1190631288, data 07/11/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de teatre Burball 2019, La vida secreta de mamá, 
el dia 28 de setembre de2019 al teatre Municipal Catalina Valls. 
IMPORT: 116,32 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/22011 
 
16. FACTURA: 1190631244, data 7/11/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de teatre Burball 2019, La mordassa, el dia 20 
d’octubre de 2019 al teatre Municipal Catalina Valls. 
IMPORT: 116,32 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/22010 
 
17. FACTURA: 1190644476, data 11/11/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de música  Concert 40è. Aniversari de la Banda de 
Música de s’Almudaina el dia 3 de novembre de 2019 al teatre Municipal Xesc Forteza. 
IMPORT: 90,85 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/22014 
 
18. FACTURA: 1190647571, data 18/11/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de música de la Setmana de Cultura Popular, Acte 
de reconeixement Xeremiers de Sa Calatrava i concert de Jean-Pierre Van Hees & Hilke 
Bauweraerts el dia 8 de novembre de 2019 al teatre Municipal Xesc Forteza. 
IMPORT: 90,85 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/22175 
 
19. FACTURA: 1190644594, data 11/11/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de música Concert Eamon McGrath el 25 
d’octubre de 2019 al teatre Municipal Mar i Terra. 
IMPORT: 100,19 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/22013 
 
20. FACTURA: 1190623400, data23/10/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 



 
 
 

CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de música Fira B, Mostra de grups de jazz (1) el 3  
d’octubre de 2019 al teatre Municipal Xesc Forteza. 
IMPORT: 90,85 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/20740 
 
21.FACTURA: 1190623403, data 23/10/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de música Fira B, Mostra de grups de jazz (2) el 4  
d’octubre de 2019 al teatre Municipal Xesc Forteza. 
IMPORT: 72,66 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/20737 
 
22. FACTURA: 1190622536, data 21/10/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de música Fira B, Mostra de grups de jazz (3) el 5  
d’octubre de 2019 al teatre Municipal Xesc Forteza. 
IMPORT: 90,85 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRECOMPTABLE: 2019/20739 
 
23. FACTURA: 1190503354, data 13/09/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de cinema de la 20 Jornada del cicle de cinema 
jueu, El médico alemán, el dia 4 de setembre de 2019 al teatre Municipal Catalina Valls. 
IMPORT: 9,86 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despesesde funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/18625 
 
24. FACTURA: 1190504895, data 18/09/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de cinema de la 20 Jornada del cicle de cinema 
jueu, Un método peligroso, el dia 11 de setembre de 2019 al teatre Municipal Catalina Valls. 
IMPORT: 9,86 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/18832 
 
25. FACTURA: 1190624085, data 24/10/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de cinema de la 20 Jornada del cicle de cinema 
jueu, Sefarad, el dia 10 d’octubre de 2019 al teatre Municipal Catalina Valls. 
IMPORT: 9,86 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/20738 
 
26. FACTURA: 1190644493, data 11/11/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 



 

CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de cinema de la 20 Jornada del cicle de cinema 
jueu, La experiencia judía. De Basavilbaso a Ámsterdam, el dia 30 d’octubre de 2019 al teatre 
Municipal Catalina Valls. 
IMPORT: 9,86 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/22015 
 
27. FACTURA: 1190644446, data 11/11/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de cinema Folk! Una mirada a la música 
tradicional, el dia 5 de novembre de 2019 al teatre Municipal Mar i Terra. 
IMPORT:9,86 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/22009 
 
28.FACTURA: 1190311896, data 27/05/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de cinema El autor, el dia 22 de maig de 2019 al 
teatre Municipal Catalina Valls. 
IMPORT: 9,86 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/9511 
 
29. FACTURA: 1190331236, data 12/06/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de cinema Tierras de penumbra, el dia 29 de maig 
de  2019 al teatre Municipal Catalina Valls. 
IMPORT: 9,86 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/11141 
 
30. FACTURA: 1190330586, data 10/06/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despesesdrets d’autor activitat de cinema La joven Jane Austen, el dia 5 de juny 
de 2019 al teatre Municipal Catalina Valls. 
IMPORT: 9,86 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/10962 
 
31. FACTURA: 1190314268, data 30/05/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de música Sons de violoncel, el dia 30 de març de 
2019 al teatre Municipal Xesc Forteza. 
IMPORT: 17,98 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/10198 
 
32. FACTURA: 1190316329, data 04/06/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 



 
 
 

CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de música Latinoamérica entre las cuerdas, el dia 
11 de maig de 2019 al teatre Municipal Xesc Forteza. 
IMPORT: 79,94 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/10960 
 
33. FACTURA: 1190331230, data 12/06/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de música Riudolç Brass en concert, el dia 16 de 
maig de 2019 al teatre Municipal Xesc Forteza. 
IMPORT: 2,82 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/11140 
 
34. FACTURA: 1190317852, data 07/06/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de música Concert preliminar SONA9-Palma 
2019, el dia 31 de maig de 2019 al teatre Municipal Xesc Forteza. 
IMPORT: 90,85 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/10961 
 
35. FACTURA: 1190315439, data 31/05/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat de música Vox Bigerri en concert, el dia 18 de 
maig de 2019 al teatre Municipal Xesc Forteza. 
IMPORT: 46,90 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/10199 
 
36. FACTURA: 1190631242, data 07/11/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF:G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor obra Un grapat d’euros al teatre municipal Catalina Valls el 
dia 29 de setembre de 2019 
IMPORT: 116,32 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/22012 
 
37. FACTURA: 1190667642, data 10/12/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor Ensemble Taller Sonoro de Sevilla de l’Associació 
Ensemble Espai Sonor realitzat al teatre Xesc Forteza el dia 10 de novembre de 2019 
IMPORT: 7,99 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/23965 
 
38. FACTURA: 1190667643, data 10/12/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor concert Pural Ensemble (Madrid) realitzat al teatre Xesc 
Forteza el dia 17 de novembre de 2019 



 

IMPORT: 9,76 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/23963 
 
39. FACTURA: 1190655513, data 04/12/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor representació Witch. De la Cia. Les fugitives realitzat al 
teatre Mar i Terra el dia 29 de novembre de 2019 
IMPORT: 116,32 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/23016 
 
40. FACTURA: 1190668364, data 11/12/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor representació obra de teatre Veïns de l’Associació cultural 
Orbita realitzat al teatre Mar i Terra el dia 16 de novembre de 2019 
IMPORT: 169,94 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/24109 
 
41. FACTURA: 1190655508, data 04/12/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor cinema Cielo Spagnolo realitzat al teatre Catalina Valls el 
dia 30 de novembre de 2019 
IMPORT: 9,86 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/23014 
 
42. FACTURA: 1190655527, data 04/12/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor cinema La Tierra del Cid realitzat al teatre Catalina Valls el 
dia 29 de novembre de 2019 
IMPORT: 9,86 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/23018 
 
43. FACTURA: 1190655518, data 04/12/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor cinema La liberazione di Malaga realitzat al teatre Catalina 
Valls el dia 28 de novembre de 2019 
IMPORT: 9,86 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/23015 
 
44. FACTURA: 1190655532, data 04/12/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor cinema No Pasaran realitzat al teatre Catalina Valls el dia 
1de desembre de 2019 
IMPORT: 9,86 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 



 
 
 

NÚM.REGISTRE COMPTABLE: 2019/23019 
 
45. FACTURA: 1190655521, data 04/12/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORESI EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor cinema Mystic River realitzat al teatre Catalina Valls el dia 
27 de novembre de 2019 
IMPORT: 9,86 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/23017 
 
46. FACTURA: 1190668594, data 12/12/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORESamb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor actuació Maria Joao Qua dins el programa Alternatilla 
realitzat al teatre Xesc Forteza el dia 29 de novembre de 2019 
IMPORT: 207,24 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/24108 
 
47. FACTURA: 1190671295, data 17/12/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor activitat El amor brujo al teatre Xesc Forteza el dia 30 de 
novembre de 2019 
IMPORT: 31,08 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/24252 
 
48. FACTURA: 1190676352, data 27/12/2019 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES ambCIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor concert Galveston realitzat al teatre Mar i Terra el dia 13 de 
desembre de 2019 
IMPORT: 17,06 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/73 
 
49. FACTURA:1200000066, data 07/01/2020 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor concert Glissando Big Band realitzat al teatre Xesc Forteza 
el dia 8 de desembre de 2019 
IMPORT: 194,70 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/117 
 
50. FACTURA: 1200001201, data 09/01/2020 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor concert Quiero decir-Mala Hierba realitzat al teatre Mar i 
Terra el dia 5 de desembre de 2019 
IMPORT: 31,80 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/1362 
 



 

51. FACTURA: 1200000049, data 07/01/2020 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor cinema El Grinch al Catalina Valls el dia 27 de desembre 
de 2019 
IMPORT: 9,86 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/116 
 
52. FACTURA: 1200000059, data 07/01/2020 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DEAUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor cinema La Historia interminable al Catalina Valls el dia 28 
de desembre de 2019 
IMPORT: 9,86 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM.REGISTRE COMPTABLE: 2020/115 
 
53. FACTURA: 1200001296, data 10/01/2020 
PROVEÏDOR: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES I EDITORES amb CIF: G28029643 
CONCEPTE: Despeses drets d’autor cinema Los Goonies el dia 29 de desembre de 2019 al 
Catalina Valls 
IMPORT: 9,86 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRECOMPTABLE: 2020/1361 
 
Comunicar-ho al Departament Financer i a l’interessat." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
30. Reconeixement de deute a l'empresa MUNDITUBO, SA per un import de 11.499,84 
 
Es proposa: 
 
"1. Reconèixer i abonar el deute per un import total de 11.499,84 euros (IVA inclòs), 
corresponent a la factura núm.045, a Munditubo SA, CIF A07187016, pel lloguer de la bastida 
del fossat del castell de Bellver del gener de 2019 al gener de 2020, amb càrrec a la partida 
03.33603.6190016 (Castell de Bellver.- Inversions de consolidació estructural), del vigent 
Pressupost de Despeses. 
 
2. Comunicar-ho al Departament Financer i a l’interessat." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
31. Reconeixement de deute a diverses empreses en concepte de serveis i subministrament 
al Servei Contra Incendis i Salvament per un import de  82.553,16€ 
 
Es proposa: 
 



 
 
 

"1r.- Aprovar el Reconeixement de Deute, per un import total de 82.768,59 euros (vuitanta-dos 
mil set-cents seixanta-vuit euros i cinquanta-nou cèntims) per la quantitat, empreses i partides 
que es relaciona tot seguit, en concepte de serveis i subministres efectuats al Servei Contra 
Incendis i Salvaments a l’any 2019. 
 
Pda. 12.13600.21400  
 
CONTRACTISTA:  NEUMATICOS CAN TONI SL                        OPA 
58683 
NIF/CIF: B57724866        
IMPORT: 318,11 euros (BI  262,90 + IVA 55,21) (tres-cents devuit euros i onze cèntims) 
CONCEPTE: Treballs en vehicles  
NÚM. FACTURES:  FR-191658 RC ref. 3642 op. 7864 
          FR-191815 RC ref. 3643 op 

FR-191909 RC ref. 3644 op. 7868 
 
CONTRACTISTA:  CARROCERIAS FRANCISCO HIJOS SL  RC ref. 3645 op. 7869  OPA 
58684 
NIF/CIF: B57169401        
IMPORT: 512,07 euros (BI 423,20 + IVA 88,87) (cinc-cents dotze eurosi set cèntims) 
CONCEPTE: Treballs vehicle PM-1272-BD  
NÚM. FACTURA: 1742 
 
CONTRACTISTA:  MECANICA DE VEHICULOS SA          OPA 58685 
NIF/CIF: A07270812        
IMPORT: 5.973,92 euros (BI 4.937,13 + IVA 1.036,79) (cinc mil nou-cents setanta-tres euros i 
noranta-dos cèntims) 
CONCEPTE: Treballs en vehicles  
NÚM. FACTURES:  A/1901277 RC ref. 3646 op. 7872 
       A/1901181 RC ref. 3647 op. 7873 
           A/1901172 RC ref. 3797 op. 8372 
          A/1901171 RC ref. 3649 op. 7885 
     A/1901170 RC ref. 3650 op. 7889 
         A/1901033 RC ref. 3651 op. 7890 
         A/1901032 RC ref. 3652 op. 7891 
           A/1901031 RC ref. 3654 op. 7894 
 
CONTRACTISTA:  SCAITT SA                        OPA 58686 
NIF/CIF: A60853413        
IMPORT: 467,76 euros (BI 386,57 + IVA 81,19) (quatre-cents seixanta-set euros i setanta-sis 
cèntims) 
CONCEPTE: Treballs en vehicles  
NÚM. FACTURES:  415.399  RC ref. 3658 op. 7898 
           415.043  RC ref. 3661 op. 7902 
           415.015  RC ref. 3676 op. 7921 
 
CONTRACTISTA:  AUTO VIDAL SA                       OPA 58687 
NIF/CIF: A07068430        
IMPORT: 6.081,58 euros (BI 5.026,10 + IVA 1.055,48) (sis mil vuitanta-un euros i cinquanta-
vuit cèntims) 



 

CONCEPTE: Treballs en vehicles  
NÚM. FACTURES:  81267632  RC ref. 3691 op. 7942 
           81267461  RC ref. 3695 op. 7949 
          81267517  RC ref. 3750 op. 8123 
       81267590  RC ref. 3752 op. 8125 
           81267968  RC ref. 3753 op. 8126 
           81267727  RC ref. 3755 op. 8128 
    81267740  RC ref. 3756 op. 8129 
           81267798  RC ref. 3757 op. 8130 
 
CONTRACTISTA:  TALLERES COMINO LUQUE SL   RC ref. 3758 op. 8131  OPA 58688 
NIF/CIF: B57437741        
IMPORT: 226,95 euros (BI 187,56  + IVA 39,39) (dos-cents vint-i-sis euros i noranta-cinc 
cèntims) 
CONCEPTE: Revisió tacògraf digital  
NÚM. FACTURA: A/21474 
 
Total import partida: 13.580,39 euros 
 
Pda. 12.13600.22109 
 
CONTRACTISTA:  COMERCIAL PEDRO SA                             OPA 
58691 
NIF/CIF: A07090707     
IMPORT: 1.062,00 euros (BI 877,69 + IVA 184,31) (mil seixanta-dos euros) 
CONCEPTE: Material divers  
NÚM. FACTURES:  19011382  RC ref. 3653 op. 7893 
        19014128  RC ref. 3655 op. 7895 
           19014758  RC ref. 3656 op. 7896 
 
CONTRACTISTA:  SOCIAS Y ROSSELLO BALEARES SL              OPA 58692 
NIF/CIF: B07036569                                       
IMPORT: 512,13 euros (BI 423,25 + IVA 88,88) (cinc-cents dotze euros i tretze cèntims) 
CONCEPTE: Material divers  
NÚM. FACTURES:  10219101559  RC ref. 3657 op. 7897 
      10219111146  RC ref. 3660 op. 7900 
 
CONTRACTISTA:  TECNO MOTOR MALLORCA SL   RC ref. 3662 op. 7903  OPA 58693 
NIF/CIF: B07438864        
IMPORT: 386,60 euros (BI 319,50  + IVA 67,10) (tres-cents vuitanta-sis euros i seixanta 
cèntims) 
CONCEPTE: Bobines paper i material divers  
NÚM. FACTURA: 19335 
 
CONTRACTISTA:  SOCOMOR SA      RC ref. 3663op. 7904  OPA 
58694 
NIF/CIF: A58635848        
IMPORT: 297,68 euros (BI 246,02  + IVA 51,66) (dos-cents noranta-set euros i seixanta-vuit 
cèntims) 
CONCEPTE: Micro food lub 1x6/ la creme 1x10/ bomba dosificadora 10 kilos  



 
 
 

NÚM. FACTURA: 19-004873 
 
CONTRACTISTA:  DYRECO PALMA SL     RC ref. 3664 op. 7905  OPA 58695 
NIF/CIF: B07125537        
IMPORT: 25,53 euros (BI 21,10  + IVA 4,43) (vint-i-cinc euros i cinquanta-tres cèntims) 
CONCEPTE: Material divers  
NÚM. FACTURA: 2019/01/013919 
 
CONTRACTISTA:S.E. CARBURO METALICOS SA               OPA 58696 
NIF/CIF: A08015646                                       
IMPORT: 403,83 euros (BI 388,30 + IVA 15,53) (quatre-cents tres euros i vuitanta-tres cèntims) 
CONCEPTE: Material divers  
NÚM. FACTURES:  0465428471 RC ref. 3665 op. 7906 
           0464689299 RC ref. 3668 op. 7910 
 
CONTRACTISTA:  RECA HISPANIA SAU                     OPA 
58697 
NIF/CIF: A96854625                                       
IMPORT: 1.013,13 euros (BI 837,30 + IVA 175,83) (mil tretze euros i tretze cèntims) 
CONCEPTE: Material divers  
NÚM. FACTURES:  4613066216 RC ref. 3669 op. 7911 
           4613067511 RC ref. 3671 op. 7915 
           4613074755 RC ref. 3672 op. 7916 
 
CONTRACTISTA:  BENDIX SA      RC ref. 3675 op. 7920  OPA 58698 
NIF/CIF: A07052566        
IMPORT: 52,02 euros (BI 42,99  + IVA 9,03) (cinquanta- dos euros i dos cèntims) 
CONCEPTE: Material divers  
NÚM. FACTURA: A8115 
 
CONTRACTISTA:  SOCIAS SUMINISTROS INDUSTRIALES SL                  OPA 
58699 
NIF/CIF: B07719701                    
IMPORT: 47,06 euros (BI 38,89 + IVA 8,17) (quaranta-set euros i sis cèntims) 
CONCEPTE: Material divers  
NÚM. FACTURES:  1908891  RC ref. 3677 op. 7922 
          1907905  RC ref. 3680 op. 7927 
 
CONTRACTISTA:  PLANISI       RC ref. 3684 op. 7933  OPA 
58700 
NIF/CIF: A07046659        
IMPORT: 25,62 euros (BI 21,17  + IVA 4,45) (vint-i-cinc euros i seixanta-dos cèntims) 
CONCEPTE: Blister 2 piles alcalines Sony / Bosses tancament ràpid  
NÚM. FACTURA: 201902619 
 
CONTRACTISTA:  JUAN SASTREROCA SL    RC ref. 3685 op. 7934  OPA 58701 
NIF/CIF: B07860596        
IMPORT: 21,24 euros (BI 17,55  + IVA 3,69) (vint-i-un euros i vint-i-quatre cèntims) 
CONCEPTE: Material divers  
NÚM. FACTURA: A19/8458 



 

 
CONTRACTISTA: AGRUP. CULT. Y DEP. C. BOMBEROS   RC ref. 3686 op. 7935  OPA 
58702 
NIF/CIF: G07453103        
IMPORT: 74,55 euros  (setanta-quatre euros i cinquanta-cinc cèntims) 
CONCEPTE: Material per la cuina del subparc Platja de Palma  
NÚM. FACTURA: 02/2019 
 
Total import partida: 3.921,39 euros 
 
Pda. 12.13600.22699 
 
CONTRACTISTA:  SALOM TORRES, BERNARDINO                   OPA 58712 
NIF/CIF: 42952753T                                
IMPORT: 2.442,88 euros (BI 2.018,90 + IVA 423,98) (dos mil quatre-cents quaranta-dos euros i 
vuitanta-vuit cèntims) 
CONCEPTE: Despeses diverses   
NÚM. FACTURES:  585L  RC ref. 3687 op. 7937 
       539L  RC ref. 3688 op. 7938 
          493L  RC ref. 3689 op. 7939 
           437L  RC ref. 3690 op. 7941 
 
Total import partida: 2.442,88 euros 
 
Pda.12.13600.22111 
 
CONTRACTISTA:  RECAMBIOS MIGUEL Y BALDO SL   RC ref. 3692 op. 7944  OPA 
58720 
NIF/CIF: B07917487        
IMPORT:25,71 euros (BI 21,25  + IVA 4,46) (vint-i-cinc euros i setanta-un cèntims) 
CONCEPTE: Material vehicles  
NÚM. FACTURA: FC I19 0100001580 
 
CONTRACTISTA:  AUTOMOVILES COLL SA    RC ref. 3693 op. 7946  OPA 58721 
NIF/CIF: A07067846        
IMPORT: 80,11euros (BI 66,21  + IVA 13,90) (vuitanta euros i onze cèntims) 
CONCEPTE: Material vehicles  
NÚM. FACTURA: R19 1223 
 
CONTRACTISTA:  SCAITT SA                      OPA 58722 
NIF/CIF: A60853413                    
IMPORT: 521,32 euros (BI 430,85 + IVA 90,47) (cinc-cents vint-i-un euros i trenta-dos 
cèntims) 
CONCEPTE: Material vehicles   
NÚM. FACTURES:  0405005  RC ref. 3694 op. 7948 
           0405459  RC ref. 3696 op. 7950 
           0405460  RC ref. 3697 op. 7951 
           0405472  RC ref. 3698 op. 7952 
 
CONTRACTISTA:  LA HERRAMIENTA BALEAR SA                   OPA58723 



 
 
 

NIF/CIF: A07108608                
IMPORT: 610,20 euros (BI 504,30 + IVA 105,90) (sis-cents deu eurosi vint cèntims) 
CONCEPTE: Material vehicles  
NÚM. FACTURES:  FM-289782 RC ref. 3699 op. 7953 
           FM-287678 RC ref.3708 op. 8038 
 
CONTRACTISTA:  TECNO MOTOR MALLORCA SL                  OPA 58724 
NIF/CIF: B07438864                 
IMPORT: 1.544,86 euros (BI 1.276,75 + IVA 268,11) (mil cinc-cents quaranta-quatre euros i 
vuitanta-sis cèntims) 
CONCEPTE: Material vehicles   
NÚM. FACTURES:  20166  RC ref. 3709 op. 8040 
           19089  RC ref. 3710 op. 8042 
           18465  RC ref. 3711 op. 8043 
           18220  RC ref. 3712 op. 8045 
          19941  RC ref. 3713 op. 8047 
 
CONTRACTISTA:  EQUIPAMOVIL SL                     OPA 58725 
NIF/CIF: B07260979                              
IMPORT: 3.804,41 euros (BI 3.144,14 + IVA 660,27) (tres mil vuit-cents quatre euros i 
quaranta-un cèntims) 
CONCEPTE: Material vehicles   
NÚM. FACTURES:  30.608  RC ref. 3714 op. 8049 
           27.695  RC ref. 3715 op. 8051 
        24.858  RC ref. 3716 op. 8053 
           22.123  RC ref. 3717 op. 8055 
           33.327  RC ref. 3718 op. 8056 
           33.356  RC ref. 3719 op. 8059 
           30.647  RC ref. 3720 op. 8060 
 
CONTRACTISTA:  ITURRI SA                      OPA 58726 
NIF/CIF: A41050113               
IMPORT: 3.789,14 euros (BI 3.131,52 + IVA 657,62) (tres mil set-cents vuitanta-nou euros i 
catorze cèntims) 
CONCEPTE: Material vehicles   
NÚM. FACTURES:  0410091348 RC ref. 3723 op. 8074 
           0410088128 RC ref. 3724 op. 8075 
           0410088127 RC ref. 3725 op. 8076 
           410084999 RC ref. 3726 op. 8077 
           410082672 RC ref. 3727 op. 8078 
 
CONTRACTISTA:  ROSENBAUER ESPAÑOLA SA                    OPA 
58727 
NIF/CIF: A28859833                         
IMPORT: 343,97 euros (BI 284,28 + IVA 59,69) (tres-cents quaranta-tres euros i noranta-set 
cèntims) 
CONCEPTE: Material vehicles  
NÚM. FACTURES:  16326  RC ref. 3721 op. 8062 
           16253  RC ref. 3722 op. 8073 
 



 

CONTRACTISTA:  ITURRI SA    RC ref. 3728 op. 8079   OPA 6792   
NIF/CIF: A41050113                                       
IMPORT: 1.875,50 euros (BI 1.550,00 + IVA 325,50) (mil vuit-cents setanta-cinc euros i 
cinquanta cèntims) 
CONCEPTE: Material vehicles   
NÚM. FACTURA: 410100321  
 
CONTRACTISTA: O.S. SAFETY EQUIPMENT SL  RC ref. 3856  op. 9103   OPA 
8898   
NIF/CIF: B07838824                        
IMPORT: 440,44 euros (BI 364,00 + IVA 76,44) (quatre-cents quaranta euros i quaranta-quatre 
cèntims) 
CONCEPTE: Material vehicles   
NÚM. FACTURA: VENT/4535 
 
Total import partida: 13.035,66 euros 
 
Pda. 12.13600.21300 
 
CONTRACTISTA:  AIRCONCEPT SLU   RC ref. 3729  op. 8081   OPA 58714   
NIF/CIF: B57453433                                       
IMPORT:320,90 euros (BI 265,21 + IVA 55,69) (tres-cents vint euros i noranta cèntims) 
CONCEPTE: Reparacions   
NÚM. FACTURA: F 2803 
 
CONTRACTISTA:  O.S. SAFETY EQUIPMENT SL     OPA 
58715   
NIF/CIF: B07838824                                       
IMPORT: 3.077,87 euros (BI 2.543,69 + IVA 534,18) (tres mil setanta-set euros i vuitanta-set 
cèntims) 
CONCEPTE: Revisions vehicles   
NÚM. FACTURES:  SERV/6838 RC ref. 3730 op. 8093 
           SERV/6680 RC ref. 3731 op. 8095 
           SERV/6776 RC ref. 3732 op. 8101 
 
CONTRACTISTA:  O.S. SAFETY EQUIPMENT SL  RC ref. 3854  op. 9101  OPA 
8896   
NIF/CIF: B07838824              
IMPORT: 835,01 euros (BI 690,09 + IVA 144,92) (vuit-cents trenta-cinc euros i un cèntim) 
CONCEPTE: Revisions vehicles   
NÚM. FACTURA: SERV/6577 
 
CONTRACTISTA:  INSTALYSIS SL                      OPA 
58716 
NIF/CIF: B57417677        
IMPORT: 12.501,05 euros (BI 10.331,46 + IVA 2.169,59) (dotze mil cinc-cents un euros i cinc 
cèntims) 
CONCEPTE: Revisions instal·lacions aire comprimit   
NÚM. FACTURES:  19-0038  RC ref. 3733 op. 8104 
           19-0036  RC ref. 3734 op. 8105 



 
 
 

    19-0034  RC ref. 3735 op. 8106 
 
CONTRACTISTA:  LEVEL ELECTRONIC SL  RC ref. 3736  op. 8107  OPA 58717   
NIF/CIF: B07061856                              
IMPORT: 401,42 euros (BI 331,75 + IVA 69,67) (quatre-cents un euros i quaranta-dos cèntims) 
CONCEPTE: Revisions i mà d’obra   
NÚM. FACTURA: FV19002746 
 
CONTRACTISTA:  NEDERMAN IBERICA SA  RC ref. 3737  op. 8108  OPA 58718  
NIF/CIF: A79441762                                       
IMPORT: 1.028,50 euros (BI 850,00 + IVA 178,50) (mil vint-i-vuit euros i cinquanta cèntims) 
CONCEPTE: Revisions extracció fums  
NÚM. FACTURA: 00038012 
 
CONTRACTISTA:  PREVENCION SMC SL   RC ref. 3739  op. 8110  OPA 
58719   
NIF/CIF: B60740123                                       
IMPORT: 28.762,72 euros (BI 23.770,84 + IVA 4.991,88) (vint-i-vuit mil set-cents seixanta-dos 
euros i setanta-dos cèntims) 
CONCEPTE: Revisions ERAs   
NÚM. FACTURA: 01802 
 
Total import partida: 46.927,47 euros 
 
Pda. 12.13600.21900 
 
CONTRACTISTA:  SISTEMES FERRIOL SL   RC ref. 3740  op. 8111 OPA 
58729   
NIF/CIF: B57813479                                       
IMPORT: 39,93 euros (BI 33,00 + IVA 6,93) (trenta-nou euros i noranta-tres cèntims) 
CONCEPTE: Revisió extintors   
NÚM. FACTURA: B8150/19 
 
Pda. 12.13600.22104 
 
CONTRACTISTA:  SAGRES SL  PARTENON  RC ref. 3741  op. 8114  OPA 58730   
NIF/CIF: B36028991                                       
IMPORT: 652,65 euros (BI 539,38 + IVA 113,27) (sis-cents cinquanta-dos euros i seixanta-cinc 
cèntims) 
CONCEPTE: Vestuari 
NÚM. FACTURA: 201900753 
 
Pda. 12.13600.22112 
 
CONTRACTISTA:  DIELECTRO BALEAR SA  RC ref. 3743  op. 8116  OPA 58735   
NIF/CIF: A07004864                                       
IMPORT: 33,65 euros (BI 27,81 + IVA 5,84) (trenta-tres euros i seixanta-cinc cèntims) 
CONCEPTE: Material elèctric   
NÚM. FACTURA: 27337 
 



 

CONTRACTISTA:  DIELECTRO BALEAR SA  RC ref. 3744  op. 8117  OPA 6985   
NIF/CIF: A07004864                                       
IMPORT: 506,80 euros (BI 418,84 + IVA 87,96) (cinc-cents sis euros i vuitanta cèntims) 
CONCEPTE: Material electrònic   
NÚM. FACTURA: 35559 
 
Total import partida: 540,45 euros 
 
Pda. 12.13600.21201 
 
CONTRACTISTA: OSIFAR SL       RC ref. 3746  op. 8119  OPA 58731 
NIF/CIF: B07045065       
IMPORT: 197,73euros (BI 179,75 + IVA 17,98) (cent noranta-set euros i setanta-tres cèntims) 
CONCEPTE: Buidar fosa sèptica Parc Son Malferit 
NÚM. FACTURA: F 1902278 
 
Pda. 12.13600.21202 
 
CONTRACTISTA: PUERTAS AUTOMÁTICAS PORTIS SL    RC ref. 3747  op. 8120  OPA 
58732 
NIF/CIF: B81724288       
IMPORT: 261,36 euros (BI 216,00 + IVA 45,36) (dos-cents seixanta-un euros i trenta-sis 
cèntims) 
CONCEPTE: Reparació portassa 
NÚM. FACTURA: 0710827A 
 
Pda. 12.13600.21200 
 
CONTRACTISTA: CERRAJERIA ROYPER SL    RC ref. 3749  op. 8122  OPA 58733 
NIF/CIF: B07678758       
IMPORT: 488,30 euros (BI 403,55 + IVA 84,75) (quatre-cents vuitanta-vuit euros itrenta 
cèntims) 
CONCEPTE: Reparació portes 
NÚM. FACTURA: 010279 
 
Pda. 12.13600.22102 
 
CONTRACTISTA: REPSOL BUTANO SA   RC ref. 3751  op. 8124  OPA 58734 
NIF/CIF: A28076420       
IMPORT: 680,38 euros (BI 562,30 + IVA 118,08) (sis-cents vuitanta euros i trenta-vuit cèntims) 
CONCEPTE: Quota gas propà 
NÚM. FACTURA: 95719914 
 
2n.- Atès que per l’empresa EQUIPAMOVIL SL, CIF B07260979, a més de les factures abans 
esmentades per un import total de 3.804,41 euros (tres mil vuit-cents quatre euros i quaranta-un 
cèntims) s’han presentat les factures: 
Núm.: 24.833 per un import de -48,35 euros (BI -39,96 + IVA -8,39) (menys quaranta-vuit euros 
i trenta-cinc cèntims) 



 
 
 

Núm.: 33.299 per un import de -167,08 euros (BI -138,08 + IVA -29,00) (menys cent seixanta-
set euros i vuit cèntims), abonar-li la quantitat de 3.588,98 euros (tres mil cinc-cents vuitanta-
vuit euros i noranta-vuit cèntims).  
 
3r.-Trametre el present acord a la Comptabilitat Municipal, per satisfer les despeses 
corresponents dels imports amb càrrec a les partides que s'indiquen del vigent pressupost de 
despeses. 
 
4t.- Notificar el present Acord als interessats." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
32. Reconeixement de deute al Sr. Francisco Javier de las Heras Aloy per un import de 
330€ 
 
Es proposa: 
 
"1. Reconèixer i abonar el deute per un import total de 330 euros (300 euros, més 30 euros del 
10% d’IVA), amb el corresponent IRPF del 15%, corresponent a la factura núm. 1/12/2019, a 
Francisco Javier de las Heras Aloy, NIF 43053014G, perla organització de la presentació del 
llibre Vida i Color. Palma des de la mirada d’Antoni Socias, amb motiu de la inauguració de 
l’exposició que porta el mateix títol, amb càrrec a la partida 03.33312.22699 (Museus.- Solleric.- 
Inauguracions), del vigent Pressupost de Despeses. 
 
2. Comunicar-ho al Departament Financer i a l’interessat." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
  
33. Reconeixement de deute a la UTE SALZILLO SEGURIDAD, SA - SALZILLO 
SERVICIOS INTEGRALES per un import de 8.960,29€ i 7.767,18€ 
 
Es proposa: 
 
"1. Aprovar el reconeixement  extrajudicial de crèdit amb la UTE SALZILLO SEGURIDAD, 
SA – SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SL, (UTE SALZILLO MALLORCA)  (U-
73967663), amb motiu d’abonar les factures Nº M20 6  i Nº M20 13 corresponents als mesos de 
gener i febrer de l’exercici 2020, per imports de 8.960,29€ i 7.767,18€ (IVA inclòs) 
respectivament, relatives al serveis  extraordinaris de vigilància de les zones d’ús comú i dels 
locals municipals desocupats de la Galeria de la Plaça Major, amb motiu del rescat de les 
concessions dels seus locals municipals, en compliment de l’acord de la Junta de Govern de 
Palma de 18 de setembre de 2019 i comunicació de dit acord  del regidor de Participació 
Ciutadana i Govern Interior de 24 de setembre de 2019,amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
06 92000 22701 del vigent pressupost de despeses.  
 
2. Comunicar l’acord a la Secció de Comptabilitat i notificar-ho a l’empresa interessada." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 



 

 
34. Reconeixement de deute a la UTE SALZILLO SEGURIDAD, SA - SALZILLO 
SERVICIOS INTEGRALES, SL per un import de 8.453,14€ 
 
Es proposa: 
 
"1. Aprovar el reconeixement  extrajudicial de crèdit amb la UTE SALZILLO SEGURIDAD, 
SA – SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SL, (UTE SALZILLO MALLORCA)  (U-
73967663), amb motiu d’abonar les factures Nº M20 6  i Nº M20 13 corresponents als mesos de 
gener i febrer de l’exercici 2020, per imports de 8.960,29€ i 7.767,18€ (IVA inclòs) 
respectivament, relatives al serveis  extraordinaris de vigilància de les zones d’ús comú i dels 
locals municipals desocupats de la Galeria de la Plaça Major, amb motiu del rescat de les 
concessions dels seus locals municipals, en compliment de l’acord de la Junta de Govern de 
Palma de 18 de setembre de 2019 i comunicació de dit acord  del regidor de Participació 
Ciutadana i Govern Interior de 24 de setembre de 2019,amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
06 92000 22701 del vigent pressupost de despeses.  
 
2. Comunicar l’acord a la Secció de Comptabilitat i notificar-ho a l’empresa interessada." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
35. Reconeixement de deute a l'empresa EMAYA, EMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES i a 
MALLA, SA per un import de 646,54€ i 169,54€ respectivament 
 
Es proposa: 
 
"1. Reconèixer d’acord amb l’article 29 de les Bases d’execució del pressupost 2020, el deute 
extrajudicial de crèdit amb el proveïdor / entitat, que es detallen a continuació, amb motiu 
d’abonar les factures de treballs realitzats dins l’exercici 2019, d’acord amb els informes tècnics 
de la justificació de la despesa, de dates 2 i 17 de març de 2020 respectivament: 
 
FACTURA: 0090026744, data 14/01/2020 
PROVEÏDOR: EMAYA, EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES amb CIF: A07000029 
CONCEPTE: Despeses de recollida de voluminosos Fest Ciutat 11 i 12 d’octubre de 2019. 
IMPORT: 646,54 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33433.22706 (Música per Palma-Treballs externs) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/1360 
 
FACTURA: EX19-04152, data 10/07/2019 
PROVEÏDOR: MALLA S.A. amb CIF: A07015605 
CONCEPTE: Despeses de producció 10 cartells opis de Cançons de la Mediterrània 2019 
IMPORT: 169,40 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33433.22602 (Música per Palma. Publicitat i 
Propaganda) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/4888 
 
2. Comunicar-ho al Departament Financer i a l’interessat." 
 



 
 
 

Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
36. Reconeixement de deute a diverses companyies i empreses per un import total de 
17.374,31€ 
 
Es proposa: 
 
"1. Reconèixer i abonar d’acord amb l’article 29 de les Bases d’execució del pressupost 2020, el 
deute extrajudicial de crèdit amb les següents companyies i empreses, amb motiu de les següents 
factures i amb un import total de 17.374,31 euros (IVA inclòs): 
 
1. FACTURA: 07/2019, data 07/11/2019 
PROVEÏDOR: PECAN PIE MÚSICA I CULTURA,  amb CIF: G57473019 
CONCEPTE: Despeses liquidació taquillatge actuació musical de Eamon McGrath al Teatre Mar 
i Terra el dia 25 de novembre de 2019. 
IMPORT:915,01 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació 
artística). 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/24380 
 
2. FACTURA: 2019/059, data 27/11/2019 
PROVEÏDOR: CULTURAL-MENT SC 
CONCEPTE: Despeses liquidació taquillatge activitat de teatre Losers al Teatre Municipal Mar i 
Terra dies 20, 21 i 22 de setembre de 2019. 
IMPORT: 1.530,10 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/24382 
 
3. FACTURA:1/1, data 23/10/2019 
PROVEÏDOR: ASSOCIACIÓ CULTURAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LES 
ILLES BALEARS SL amb CIF. G57639122 
CONCEPTE: Despeses liquidació taquillatge activitat de teatre El Tartufo al Teatre Municipal 
Xesc Forteza el dia 29 de setembre de2019. 
IMPORT: 837 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/24386 
 
4. FACTURA: 4, data 15/12/2019 
PROVEÏDOR: ACADEMIA 1830, amb CIF: G57766032 
CONCEPTE: Despeses liquidació taquillatge activitat de música El Amor Brujo al Teatre 
Municipal Xesc Forteza el dia 3M de novembre de 2019. 
IMPORT: 735,72euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/24385 
 
5. FACTURA: 5/2019, data 05/12/2019 
PROVEÏDOR: ASSOCIACIÓ ENSEMBLE ESPAI SONOR amb CIF: G97580765 
CONCEPTE: Despeses liquidació taquillatge activitat de música Ensemble Taller Sonoro de 
Sevilla al Teatre Municipal Xesc Forteza el dia 10 de novembre de 2019. 



 

IMPORT: 73,01 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/24370 
 
6. FACTURA: 4/2019, data 05/12/2019 
PROVEÏDOR: ASSOCIAICIÓ ENSEMBLE ESPAI SONOR amb CIF: G97580765 
CONCEPTE: Despeses liquidació taquillatge activitat de música Plural Ensemble (Madrid) al 
Teatre Municipal Xesc Forteza dia 17 de novembre de 2019. 
IMPORT: 89,24 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/24369 
 
7. FACTURA: 020/2019, data 27/11/2019 
PROVEÏDOR: ASSOCIACIÓ CULTURAL ÒRBITA amb CIF:G57750440 
CONCEPTE: Despeses liquidació taquillatge activitat de teatre Final de Teatre de Barra: Veïns, 
al Teatre Municipal Mar i Terra dia 16 de novembre de 2019. 
IMPORT: 1.220,55 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/24383 
 
8. FACTURA: 6, data 22/09/2019 
PROVEÏDOR: APM SON FORTEZA amb CIF: G07270895 
CONCEPTE: Despeses liquidació taquillatge activitat de teatre Burball 2019 –Padrina, com va 
ser- al Teatre Municipal Catalina Valls el dia 22 de setembre de 2019. 
IMPORT: 976,50 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/24384 
 
9. FACTURA: 15/2019, data 17/11/2019 
PROVEÏDOR: ASSOCIACIÓ PLA CULTURAL amb CIF: G57950339 
CONCEPTE: Despeses liquidació taquillatge activitat de música Concert i presentació del disc 
Roada al Teatre Municipal Mar i Terra el dia 26 d’octubre de 2019. 
IMPORT: 253,09 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/24374 
 
10. FACTURA: 2/2019, data 15/11/2019 
PROVEÏDOR: ASSOCIACIÓ D’ALUMNES DEL CEPA SON CANALS amb CIF: G07497647 
CONCEPTE: Despeses liquidació taquillatge activitat deteatre Gente Bien al Teatre Municipal 
Catalina Valls el dia 18 d’octubre de 2019. 
IMPORT: 1.483,20 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/24375 
 
11. FACTURA: 08/2019, data 18/10/2019 
PROVEÏDOR: ASSOCIACIÓ FUNKADICTOS 
CONCEPTE: Despeses liquidació taquillatge activitat de música El niño Alcalino & The 
Chuskers en concert al Teatre Municipal Xesc Forteza el dia 18 d’octubre de 2019. 
IMPORT: 352,05 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 



 
 
 

NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/24373 
 
12. FACTURA: 61-AJ56-19, data 12/11/2019 
PROVEÏDOR: JUAN PORCEL BONET amb NIF: 42994876X 
CONCEPTE: Despeses liquidació taquillatge activitat de teatre Senyoreta Júlia del cicle 
ESCENA 2019 al Teatre Municipal Mar i Terra els dies 18, 19 i 20 d’octubre de 2019. 
IMPORT: 1.925,25 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE:2019/24371 
 
13. FACTURA: 2/2019, data 12/11/2019 
PROVEÏDOR: ASOCIACIÓN DE VECINOS DE PALMANYOLA amb CIF: G07671308 
CONCEPTE: Despeses liquidació taquillatge activitat de teatre Porta per porta al Teatre 
Municipal Catalina Valls el dia 13 d’octubre de2019. 
IMPORT: 371,70 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/24379 
 
14. FACTURA: 3556, data 07/11/2019 
PROVEÏDOR: ASSOCIACIÓ MANANGELMENT MUSICAL amb CIF: G57779050 
CONCEPTE:Despeses liquidació taquillatge activitat de música Concert Rafael González Paz al 
Teatre Municipal Xesc Forteza el dia 26d’octubre de 2019. 
IMPORT: 195,90 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/24381 
 
15. FACTURA: 2, data 07/11/2019 
PROVEÏDOR: GRUP DE TEATRE NOSTRA TERRA amb CIF: G07722580 
CONCEPTE: Despeses liquidació taquillatge activitat de teatre La Mordassa al Teatre Municipal 
Catalina Valls el dia 20 d’octubre de 2019. 
IMPORT: 666,68 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/24377 
 
16. FACTURA: 014/2019, data 06/11/2019 
PROVEÏDOR: IMAGONEM, ASOCIACIÓN DE TEATRO SIN FRONTERAS amb CIF: 
G57340143 
CONCEPTE: Despeses liquidació taquillatge activitat de teatre La Casa de Bernarda Alba al 
Teatre Municipal Catalina Valls el dia 11 d’octubre de 2019. 
IMPORT: 1.149,30 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/24378 
 
17. FACTURA: 2019/13, data 02/11/2019 
PROVEÏDOR:ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DES CALABRUIX amb CIF: G57075970 
CONCEPTE: Despeses liquidació taquillatge activitat de teatre en el programa BURBALL 2019, 
Per un grapat d’euros al Teatre Municipal Catalina Valls el dia 29 de setembre de 2019. 
IMPORT: 394,88euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/24372 



 

 
18. FACTURA: 1, data 17/10/2019 
PROVEÏDOR: COMPAÑIA FIGURA-T TEATRO amb CIF: G16602146 
CONCEPTE: Despeses liquidació taquillatge activitat de teatre Hago Chass al Teatre Municipal 
Catalina Valls el dia 17 d’octubre de 2019. 
IMPORT: 1.420,20 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/24376 
 
19. FACTURA: 2019 16, data 30/12/2019 
PROVEÏDOR: ESPECTAVISION SL amb CIF B07729148 
CONCEPTE: Cicle de pel•lícules clàssiques infantils per Nadal, els dies 27 i 28 de desembre de 
2019 al teatre Municipal Catalina Valls. 
IMPORT: 1.089 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22706 (Teatres programació-Treballs externs) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/24395 
 
20. FACTURA: F0088, data11/11/2019 
PROVEÏDOR: TÉCNICA AUDIOVISUAL BALEAR UTE amb CIF: U16543522 
CONCEPTE: Subministrament material (linòleum, cables, piles pel XF i CV. 
IMPORT: 643,12 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22199 (Teatres-Altres subministraments) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/24595 
 
21. FACTURA: 0853317, data 22/11/2019 
PROVEÏDOR: CASA MARTI ENTERPRISES SA amb CIF: A07068794 
CONCEPTE: Despeses afinació piano 5 setembre i 26 octubre al Teatre Municipal Xesc Forteza. 
IMPORT: 217,80 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/24097 
 
22. FACTURA: 2019/13457, data 29/11/2019 
PROVEÏDOR: IMPRESRAPIT SL amb CIF: B57082323 
CONCEPTE: Adquisició talonaris entrades manuals per a les activitats dels teatres. 
IMPORT: 290,33 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM.REGISTRE COMPTABLE: 2019/24679 
 
23. FACTURA: 0855997, data 28/12/2019 
PROVEÏDOR: CASA MARTI ENTERPRISES SA amb CIF: A07068794 
CONCEPTE: Despeses afinació piano 8 desembre Glissano Big Band al Teatre Municipal Xesc 
Forteza. 
IMPORT: 108,90 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/24389 
 
24. FACTURA: 0855995, data 28/12/2019 
PROVEÏDOR: CASA MARTI ENTERPRISES SA amb CIF: A07068794 
CONCEPTE: Despeses afinació piano 6 desembre Voicello & Hong Kong Bel Canto Singers al 
Teatre Municipal Xesc Forteza. 



 
 
 

IMPORT: 108,90 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/24390 
 
25. FACTURA: 0855994, data 28/12/2019 
PROVEÏDOR: CASA MARTI ENTERPRISES SA amb CIF: A07068794 
CONCEPTE: Despeses afinació piano 1 desembre Gala Alas al Teatre Municipal Xesc Forteza. 
IMPORT: 108,90 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/24391 
 
26. FACTURA: 0855993, data 28/12/2019 
PROVEÏDOR: CASA MARTI ENTERPRISES SA amb CIF: A07068794 
CONCEPTE: Despeses afinació piano concert Acadèmia 1830 el 30 de novembre al Teatre 
Municipal Xesc Forteza. 
IMPORT: 108,90 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/24392 
 
27. FACTURA: 0855992, data 28/12/2019 
PROVEÏDOR: CASA MARTI ENTERPRISES SA amb CIF: A07068794 
CONCEPTE: Despeses afinació piano 29 de novembre concert Maria Joao Quartet al Teatre 
Municipal Xesc Forteza. 
IMPORT: 108,90 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33330.22699 (Teatres-Despeses de funcionament) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2019/24393 
 
2. Comunicar-ho al Departament Financer i a l’interessat." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
37. Reconeixement de deute a diverses companyies i empreses per un import de 17.877€ 
 
Es proposa: 
 
"1. Reconèixer i abonar d’acord amb l’article 29 de les Bases d’execució del pressupost 2020, el 
deute extrajudicial de crèdit amb les següents companyies i empreses,  per un import total de 
17.877 euros (IVA inclòs), amb motiu de les següents factures: 
1. FACTURA: 01/20, data 10/01/2020 
PROVEÏDOR: ESPIRAFOC,  amb CIF: G07982499 
CONCEPTE: Despeses liquidació taquillatge concert de s’Arrual Jazz Mort realitzat al Teatre 
Xesc Forteza el dia 14 de desembre de 2019. 
IMPORT: 1.902,21 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació 
artística). 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/5679 
 
2. FACTURA:  1, data 05/03/2020 
PROVEÏDOR: FRANCISCA TOMAS GELABERT amb NIF: 18233108I 



 

CONCEPTE: Despeses liquidació taquillatge activitat Ballam per Nadal de l’escola de dansa 
Francisca Tomas al Teatre Municipal Xesc Forteza el dia 15 de desembre de 2019. 
IMPORT: 3.802 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/4770 
 
3. FACTURA: 3-AJ3-20, data 20/01/2020 
PROVEÏDOR: JUAN PORCEL BONET amb NIF. 42994876X 
CONCEPTE: Despeses liquidació taquillatge activitat de teatre Quincas a Mort i la Mort al 
Teatre Municipal Mar i Terra els dies 20,21 i 22 de desembre de 2019. 
IMPORT: 133,67 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/6359 
 
4. FACTURA: 13, data 10/01/2020 
PROVEÏDOR: FRANCISCA LAURA CARDELL GARCIAS, amb NIF: 43165502E 
CONCEPTE: Despeses liquidació taquillatge taller de Ball de Bot nivell avançat dins el 
programa de Cultura Popular al Teatre Municipal Mar i Terra els mesos d’octubre, novembre i 
desembre de 2019. 
IMPORT: 246,57 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33406.22706 (Cultura Popular-Treballs externs) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/6358 
 
5. FACTURA: 2020-001, data 15/01/2020 
PROVEÏDOR:MARIA DEL CARMEN GARI SIQUIER amb NIF: 43177982J 
CONCEPTE: Despeses liquidació taquillatge activitat de música Voicello entre orient i occident 
al Teatre Municipal Xesc Forteza el dia 6 de desembre de 2019. 
IMPORT: 2.875,64 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/6360 
 
6. FACTURA: M4M-02, data 07/01/2020 
PROVEÏDOR: MARTIN MARTINEZ VICO amb NIF: 43117512X 
CONCEPTE: Despeses liquidació taquillatge activitat de música Quiero Decir de Mala Hierba al 
Teatre Municipal Mar i Terra dia 5 de desembre de 2019. 
IMPORT: 290,40 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/5586 
 
7. FACTURA: 2020/1, data12/02/2020 
PROVEÏDOR: MARIA MONTSERRAT ESTARELLAS GARAU amb NIF: 41349979G 
CONCEPTE: Despeses liquidació taquillatge activitat de dansa Tarda de Dansa Teatre 
Municipal Xesc Forteza dia 22 de desembre de 2019. 
IMPORT: 2.245,50 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE:  2020/5586 
 
8. FACTURA: 50, data 21/01/2020 
PROVEÏDOR: PERE JOAN FUSTER BUSTO amb NIF: 43142732E 



 
 
 

CONCEPTE: Despeses liquidació taquillatge activitat Dr. Zhaska i la banda misterio al Teatre 
Municipal Xesc Forteza dia 23 de novembre de 2019. 
IMPORT: 1.169,79 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/5682 
 
9. FACTURA: SP1001/20, data 21/01/2020 
PROVEÏDOR: SOAPSTONE PRODUCTIONS SL amb CIF: B16606337 
CONCEPTE: Despeses liquidació taquillatge concert La Bien Querida al Teatre Municipal Xesc 
Forteza el dia 22 de novembre de 2019. 
IMPORT: 3.578,91 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA:03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/5109 
 
10. FACTURA: # 11, data 19/03/2020 
PROVEÏDOR: SONIA PATRICIA GALKIN HUÉRFANO amb NIF: X7571488A 
CONCEPTE: Despeses liquidació taquillatge concert Fi d’any de l’escola Asunaro al Teatre 
Municipal Mar i Terra el dia 11 de desembre de 2019. 
IMPORT: 1038,31 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/5108 
 
11. FACTURA: 03/2020, data 07/02/2020 
PROVEÏDOR: TEATRONATS, GRUP DE TEATRE amb CIF: G57859241 
CONCEPTE: Despeses liquidació taquillatge obra Típico Tópico  al Teatre Municipal  Catalina 
Valls el dia 19 d’octubre de 2019. 
IMPORT: 594 euros 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 03.33332.22711 (Teatre Programació-Contractació artística) 
NÚM. REGISTRE COMPTABLE: 2020/6363 
 
2. Comunicar-ho al Departament Financer i a l’interessat." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
38. Reconèixer el deute existent amb el personal del Cos de Bombers Local de Palma per 
un import de 420.201,29€ 
 
Es proposa: 
 
"1. ESTIMAR justificada la necessitat de la despesa efectuada i la causa de l’extemporaneïtat 
més enllà del termini de l’exercici anual. 
 
2n. RECONEIXER el deute existent amb el personal del COS DE BOMBERS LOCAL de 
Palma, amb despeses que corresponen als següents conceptes, i EXPEDIR els documents 
comptables adients per tal de poder continuar amb la tramitació administrativa amb càrrec a les 
següents aplicacions pressupostàries referides als diferents conceptes de l’Àrea de Seguretat 
Ciutadana continguts a la Memòria: 
 



 

- Serveis Extraordinaris de 2018: Expedir els documents comptables per tal de poder continuar 
amb la tramitació administrativa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 12.136.00.151.00.66 del 
pressupost municipal de despeses de 2019 amb la despesa total de 7.150,56 €. 
 
- Serveis Extraordinaris de 2019: Expedir els documents comptables per tal de poder continuar 
amb la tramitació administrativa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 12.136.00.151.00.66 del 
pressupost municipal de despeses de 2019 amb la despesa total de 409.010,88 €. 
 
- Caps de Setmana de 2019: Expedir els documents comptables per tal de poder continuar amb la 
tramitació administrativa amb càrrec a l’aplicació administrativa amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 12.136.00.121.03.66 del pressupost municipal de despeses de 2018 amb la 
despesa total de 3.943,07 €. 
 
- Festius de 2018: Expedir els documents comptables per tal de poder continuar amb la 
tramitació administrativa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 12.136.00.121.03.66 del 
pressupost municipal de despeses de 2019 amb la despesa total de 96,78 €. 
 
3r Per tot això, la despesa total d’aquest Reconeixement Extrajudicial de Crèdit en el seu 
conjunt, per a l’abonament dels complements retributius esmentats als punts anteriors al personal 
funcionari adscrit al Cos de Bombers de l’Àrea de Seguretat Ciutadana dels exercicis anteriors a 
2020 ascendeix a un total de 420.201,29 €."  
 
Aprovat per 19 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma i Cs) i 10 
abstencions (PP i VOX-ACTUA PALMA) 
 
39. Reconèixer el deute existent amb el personal de la Policia Local per un import de 
121.633,81€ (Expedient 2020/32) 
 
Es proposa: 
 
"1. Estimar justificada la necessitat de la despesa efectuada i la causa de l’extemporaneïtat més 
enllà del termini de l’exercici anual. 
 
2n Reconèixer el deute existent amb el personal de la POLICIA LOCAL de Palma. 
 
3r Expedir els documents comptables adients per tal de poder continuar amb la tramitació 
administrativa amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries: 
 
- Partida 12.132.00.151.00.66 amb l’import total de 121.633,81€ 
 
4t Aprovar el Reconeixement de Deute, per un import total de 121.633,81€ (cent vint-i-un mil 
sis-cents trenta-tres euros amb vuitanta-un cèntims ), una vegada desglossat, el conjunt total de la 
despesa per a l’assistència als jutjats fora de servei dels funcionaris del cos de la Policia Local 
dels exercicis anteriors a 2020. 
 
5è Trametre el present acord a la Comptabilitat  Municipal i a la Tresoreria per satisfer les 
despeses corresponents dels imports amb càrrec a la partida 12.132.00.151.00.66 del vigent 
pressupost de despeses.” 
 



 
 
 

Aprovat per 19 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma i Cs) i 10 
abstencions (PP i VOX-ACTUA PALMA) 
 
40. Reconèixer el deute existent amb el personal de la Policia Local per un import de 
21.657,58€ (Expedient 2020/33) 
 
Es proposa: 
 
"1. Estimar justificada la necessitat de la despesa efectuada i la causa de l’extemporaneïtat més 
enllà del termini de l’exercici anual. 
 
2n Reconèixer el deute existent amb el personal de la POLICIA LOCAL de Palma. 
 
3r Expedir els documents comptables adients per tal de poder continuar amb la tramitació 
administrativa amb càrrec a amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries:  
 
- Partida.....12.132.00.121.03.66...........amb import total de 13.603,84€. 
- Partida.....12.132.00.121.01................amb import total de 8.053,74€ 
 
4t Aprovar el Reconeixement de Deute, per un import total de 21.657,58 € (vint-i-un mil sis-
cents cinquanta-set euros amb cinquanta-vuit cèntims), una vegada desglossat, el conjunt total de 
la despesa pendent d’abonar d’anys anteriors al 2020, referent a l’abonament dels caps de 
setmana, festius i nocturnitat realitzats pels agents anomenats en atribució temporal de funcions 
durant els mesos de juliol, agost i setembre del 2018 i els anomenats peldispositiu de vigilància 
contra incendis durant els mesos de novembre i desembre de 2018 i gener de 2019 
 
5è Trametre el present acord a la Comptabilitat  Municipal i a la Tresoreria per satisfer les 
despeses corresponents dels imports amb càrrec a les partides 12.132.00.121.03.66 i 
12.132.00.121.01 del vigent pressupost de despeses." 
 
Aprovat per 19 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma i Cs) i 10 
abstencions (PP i VOX-ACTUA PALMA) 
 
41. Reconèixer el deute existent amb el personal de la Policia Local per un import de 
389.540,22€ (Expedient 2020/48) 
 
Es proposa: 
 
"1. Estimar justificada la necessitat de la despesa efectuada i la causa de l’extemporaneïtat més 
enllà del termini de l’exercici anual. 
 
2n Reconèixer el deute existent amb el personal de la POLICIA LOCAL de Palma. 
 
3r Expedir els documents comptables adients per tal de poder continuar amb la tramitació 
administrativa amb càrrec a amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries:  
 
- Partida 12.132.00.151.00.66 amb l’import total de 389.540,22€. 
 
Aprovar el Reconeixement de Deute, per un import total de 389.540,22€ (tres-cents vuitanta-nou 
mil cinc-cents quaranta euros i vint-i-dos cèntims), una vegada desglossat el conjunt total de la 



 

despesa pendent d’abonar d’anys anteriors al 2020, referent a l’abonament d’hores extres 
pendent d’abonar realitzades durant el 2019. 
 
4t Trametre el present acord a la Comptabilitat  Municipal i a la Tresoreria per satisfer les 
despeses corresponents dels imports amb càrrec a les partides 12.132.00.151.00.66 del vigent 
pressupost de despeses." 
 
Aprovat per 19 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma i Cs) i 10 
abstencions (PP i VOX-ACTUA PALMA) 
 
42. Reconèixer el deute existent amb el personal de la Policia Local per un import de 
27.160,78€ (Expedient 2020/50) 
 
Es proposa: 
 
"1. Estimar justificada la necessitat de la despesa efectuada i la causa de l’extemporaneïtat més 
enllà del termini de l’exercici anual. 
 
2n Reconèixer el deute existent amb el personal de la POLICIA LOCAL de Palma. 
 
3r Expedir els documents comptables adients per tal de poder continuar amb la tramitació 
administrativa amb càrrec a amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries:  
 
- Partida.....12.132.00.121.03.66...........amb import total de 27.160,78€ 
 
Aprovar el Reconeixement de Deute, per un import total de 27.160,78€ (vint-i-set mil cent 
seixanta euros amb setanta-vuit cèntims) una vegada desglossat el conjunt total de la despesa 
pendent d’abonar d’anys anteriors al 2020, referent a l’abonament d’hores extres pendent 
d’abonar realitzades durant el 2019. 
 
4t Trametre el present acord a la Comptabilitat  Municipal i a la Tresoreria per satisfer les 
despeses corresponents dels imports amb càrrec a la partida 12.132.00.121.03.66 del vigent 
pressupost de despeses." 
 
Aprovat per 19 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma i Cs) i 10 
abstencions (PP i VOX-ACTUA PALMA) 
 
43. Reconèixer al Sr. Mario Omar Quintero, adscrit al Servei d'ORA (SMAP),  la 
compatibilitat per a l'exercici de l'activitat privada de rotulador 
 
Es proposa: 
 
"Primer.- Reconèixer al Sr. Mario Omar Quinteros,  CONTROLADOR adscrits al servei O.R.A, 
la compatibilitat per a l’exercici de l’activitat privada de rotulador, amb una dedicació no 
superior a la del temps parcial (30 hores setmanals). 
 
Segon.- El reconeixement de la compatibilitat es condiciona a l’estricte compliment de l’article 
14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les 
administració públiques, i articles concordants del RD 598/85, de 30 d’abril. 
 



 
 
 

Tercer.- El reconeixement de la compatibilitat no podrà modificar la jornada ni l’horari de treball 
de la persona interessada a la Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes, SA." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
44. Acord de desestimació ICIO a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials 
 
Es proposa: 
 
"Desestimar la sol·licitud presentada pel Sr. José Manuel Portalo Prada, en nom de l’ Institut 
mallorquí d’afers socials, del Departament de Benestar i Drets Socials del Consell de Mallorca, 
de bonificació del 95 % en la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
(ICIO) a les obres de construcció d’un nou edifici d’oficines centrals de l’IMAS al C/ General 
Riera, 67, de Palma, expedient CN 2017/5193-CO 2018/1213." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
45. Acord de reconeixement de bonificació ICIO a la Fundació ASPAS 
 
Es proposa: 
 
"Declarar que les obres subjectes a ICIO, realitzades per la FUNDACIO ASPAS, expedient CN 
2019/0851- CO 2019/120, consistents en ampliació de local per millorar l’atenció a persones 
amb discapacitat auditiva i a les seves famílies ateses per aquesta Fundació son d’interès i utilitat 
municipal per concórrer circumstàncies de caràcter social i li és aplicable la bonificació del 95% 
a la quota de l’impost." 
 
Aprovat per 19 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma i Cs) i 10 
abstencions (PP i VOX-ACTUA PALMA) 
 
46. Aprovar la modificació de crèdit del pressupost 2020 per l’habilitació  de crèdit 
extraordinari per a despeses financeres del Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de 
Palma 
 
Es proposa: 
 
"PRIMER–  Aprovar promoure l’expedient de sol·licitud de modificació de crèdit, a proposta de 
la Gerent, per a l’habilitació de crèdit extraordinari per a depeses financeres, per import de 
1.500,00€. 
 
Aplicacions pressupostàries que es volen crear o augmentar      Import 
00 32310 35900- Altres despeses financeres                    +1.500,00 € 
  
Aplicacions pressupostàries que es volen disminuir                   Import 
00 32310 22699- Despeses diverses serveis generals                  -1.500,00 € 
  



 

SEGON – Enviar aquest Acord a la Junta de Govern perquè a la vegada sigui elevat al Ple de 
l’Ajuntament per a la seva aprovació i tramitació conforme amb l’apartat b)  del punt dos de la 
base 9,  de les Bases d’Execució del pressuposts 2020." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
47. Aprovar la modificació de crèdit n. 6, de crèdit extraordinari finançat amb baixa de 
crèdit d’altres aplicacions en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2020 
 
Es proposa: 
 
"1. Aprovar la modificació de crèdit n. 6, de crèdit extraordinari finançat amb baixa de crèdit 
d’altres aplicacions en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2020, quedant establertes les 
consignacions pressupostàries de la següent forma: 
 
 A)Augment de Despeses       
Org. Pro. Eco. Descripció Crèd. Ant. Aug.  Crèdit Def. 
03 33311 6400099 EDUSI.PLP - CASTELL DEBELLVER - PLA DIRECTOR 
MUSEISTIC    0,00  39.500,00 39.500,00 
     TOTAL AUGMENT DE DESPESES   39.500,00   
B) Disminució de Despeses       
Org. Pro. Eco.  Descripció Crèd. Ant. Dismin. Crèdit Def. 
03 33600 6190099 EDUSI.- OPERACIÓ SON CATLARET.- REST.PORTALSON 
CATLARET     79.500,00 39.500,00 40.000,00 
     TOTAL DISMINUCIÓ DE DESPESES  39.500,00   
 
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost. 
 
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ 
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es 
presentessin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a 
l’execució de la present resolució." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
48. Autoritzar a l'Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma SA (EMT) perquè 
subscrigui operacions d'endeutament a llarg termini per un import total de 16.000.000€ 
 
Es proposa: 
 
"PRIMER.- Autoritzar, en compliment de l’article 54 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, l’Empresa 
Municipal de Transports Urbans de Palma S.A. (EMT) perquè subscrigui operacions 
d’endeutament a llarg termini per import total de 16.000.000,00 € amb tres entitats financeres, 
amb lessegüents condicions: 
 



 
 
 

Bankia 
1. Import: 4.000.000,00 € 
2. Tipus d’interès: Euríbor trimestral + 0,50 %, sense sòl peròno interès deutor 
3. Termini: 6 mesos de disposició i 10 anys d’amortizació 
4. Sense comissions  
 
BBVA 
1. Import: 8.000.000  € 
2. Tipus d’interès: Euríbor trimestral + 0,77+%, sense sòl però no interès deutor 
3. Termini: 6 mesos de disposició i 10 anys d’amortizació 
4. Sense comissions 
 
Caixa d’Enginyers 
1. Import: 4.000.000  € 
2. Tipus d’interès: Euríbor trimestral amb sòl + 0,40 %,  
3. Termini: 6 mesos de disposició i 10 anys d’amortizació 
4. Sense comissions  
 
SEGON.- Facultar el gerent del l’Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma S.A. 
perquè pugui subscriure la documentació pública o privada necessària per dur a terme les 
operacions en tots els seus tràmits." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
abstencions (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
49. Autoritzar a l'Empresa Funerària Municipal, SA per subscriure una operació 
d'endeutament per un import màxim de 3.500.000€ 
 
Es proposa: 
 
"PRIMER.- Autoritzar, en compliment de l’article 54 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, l’Empresa 
Funerària Municipal S.A. perquè subscrigui una operació d’endeutament a llarg termini amb 
l’entitat financera Bankia, amb les següents condicions: 
 
1. Import: màxim de 3.500.000,00 € 
2. Tipus d’interès: fix 0,50 % 
3. Termini: 10 anys  
4. Sense comissions  
5. Finalitat: amortització dels actuals préstecs amb l’entitat financera l'entitat financera 
Caixabank amb número de contracte 9620.306-184864-69 i número  de contracte 9620.306-
259429-29; i amb l’entitat financera Bankia amb número de contracte 1790457952 (BMN 
048721585000007164) i amb número de contracte 1790459593 (BMN 045721565000007925) 
 
SEGON.- Facultar el gerent del l’Empresa Funerària Municipal S.A. perquè pugui subscriure la 
documentació pública o privada necessària per dur a terme les operacions en tots els seus 
tràmits." 
 
Aprovat per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 vots en 
contra (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 



 

 
50. Aprovar inicialment la Modificació puntual del PGOU de Palma, referida al Catàleg de 
protecció d’edificis i elements d’interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic. 
Catalogació del Velòdrom el Tirador. PA19/0010. 01PRAI267 
 
Es proposa: 
 
"1. Aprovar inicialment la Modificació puntual del PGOU de Palma, referida a la modificació 
del seu Catàleg de protecció d’edificis i elements d’interès històric, artístic, arquitectònic i 
paisatgístic, segons el projecte elaborat pels serveis tècnics, en concret la documentació que en 
data 14-02-2020 ha tengut entrada al Departament de planejament, amb número 114, i ha estat 
elaborada per l’arquitecte del servei de planejament que es correspon amb els arxius electrònics 
allotjats a la següent carpeta: I:\DOC TECNICA ORIGINAL\PA DOC TECNICA 
ORIGINAL\PA2019-0010-MOD PGOU VELODROM EL TIRADOR\PA2019-0010_AI-
v20200214. Documentació que es refereix a la catalogació del Velòdrom el Tirador. 
 
2. Sotmetre el projecte a informació pública de 30 dies mitjançant publicació d’edicte al BOIB, i 
anunci a un dels diaris de major circulació de la província i a la seu electrònica de l’ajuntament. 
 
3. Sol·licitar els informes que pertoquin als organismes afectats per raó de la matèria, quedant 
suspesos els terminis de tramitació fins que s’emetin els que resultin preceptius i determinants. 
Particularment se sol·licitarà, abans de l’aprovació definitiva, informe al Consell Insular de 
Mallorca, així com a la Comissió de Centre Històric i Catàleg. 
 
4. Assenyalar com a àrees afectades per la suspensió, en els termes que determina l’article 50 de 
la LOUS, l’àmbit d’aquesta modificació, en el que resultin afectades pel vigent planejament. 
 
5. Comunicar el present acord  a l’oficina de Revisió del PGOU i a la resta de Serveis que es 
puguin trobar afectats." 
 
Aprovat per unanimitat amb el quòrum de la majoria absoluta 
 
51. Aprovar inicialment la modificació del PGOU de Palma, referida a la protecció de l’ 
edifici C/ Bisbe Massanet, 22. PA20/0003. 01PRAI269 
 
Es proposa: 
 
"1. Aprovar inicialment la Modificació del PGOU de Palma, referida a la protecció de l’ edifici 
C/ Bisbe Massanet, 22 amb una protecció "r" de façana, segons el Projecte elaborat pels Serveis 
tècnics de Planejament , amb data d’ entrada en el Servei de Planejament de 09/03/20 i núm. 
219, que es correspon amb els següents arxius de la carpeta de documentació tècnica original:  
\\Imicl01.ajtpmi.local\area urbanisme i habitatge\Urbanisme\Planejament\DOC TECNICA 
ORIGINAL\PA DOC TECNICA ORIGINAL\PA2020-0003-MOD PGOU_BISBE 
MASSANET\PA2020-0003_AI_v20200309 
 
No es podrà aprovar definitivament la present modificació del Pla general sense informe 
favorable de la Direcció General d’ Aviació Civil. 
 
2. Sotmetre el projecte a informació pública de 30 dies mitjançant publicació d’edicte al BOIB, i 
anunci a un dels diaris de major circulació de la província i a la seu electrònica de l’ajuntament. 



 
 
 

 
3. Sol·licitar els informes que pertoquin als organismes afectats per raó de la matèria, quedant 
suspesos els terminis de tramitació fins que s’emetin els que resultin preceptius i determinants. 
Particularment se sol·licitarà, abans de l’aprovació definitiva, informe al Consell Insular de 
Mallorca, així com a la Comissió de Centre Històric i Catàleg. 
 
4. Assenyalar com a àrees afectades per la suspensió, en els termes que determina l’article51 de 
la LUIB, l’àmbit d’aquesta modificació, en el que resultin afectades pel vigent planejament. 
 
5. Comunicar el present acord  a l’oficina de Revisió del PGOU i ala resta de Serveis que es 
puguin trobar afectats. 
 
6. Notificar el present acord a Baricentro Balear SL." 
 
Aprovat per 19 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma i VOX-
ACTUA PALMA) i 10 abstencions (PP i Cs) amb el quòrum de la majoria absoluta 
 
52. Aprovar inicialment la modificació del Pla especial de reforma interior sector de la 
soledat i el polígon de llevant. PBX19/0004. 03prai11 
 
Es proposa: 
 
"1r. Aprovar inicialment la modificació del pla especial de reforma interior sector de la soledat i 
el polígon de llevant, en concret la documentació que en data 10/01/2020 ha tengut entrada al 
Departament de planejament i ha estat elaborada per l’arquitecta del servei de planejament que 
es correspon amb els arxius electrònics allotjats a la següent carpeta: 
V:\Urbanisme\Planejament\DOC TECNICA ORIGINAL\PBX DOC TECNICA 
ORIGINAL\PBX2019-0004-PERI LA SOLEDAT\PBX201-0004-AI-v20200102 
 
L’objecte de la modificació consisteix en l’ampliació de l’ús principal assignat esportiu perquè 
es pugui implantar també l’ús assistencial. 
 
Aquesta modificació suposa també la modificació del plànol J-21 dels plànols D.01 del PGOU 
per incloure l’ús assistencial, que també s’aprova inicialment. 
 
2n. Sotmetre el projecte de modificació dels plans general i especial a informació pública pel 
termini de trenta dies, mitjançant inserció d'anuncis al Butlletí Oficial de les Illes Balears, en un 
dels diaris de més circulació de la província i al tauler d’edictes municipal (seu electrònica). 
 
3r. Sol·licitar els informes que pertoquin als organismes afectats per raó de la matèria. S’haurà 
de demanar informe al Consell Insular de Mallorca.  
 
4t. Assenyalar com a àrees afectades per la suspensió, en els termes que determina l’article 51 de 
la LUIB, l'àmbit d'aquesta modificació. 
 
5è. Donar trasllat del present acord als Departaments i Serveis municipals que puguin estar 
afectats així com a l’Oficina de la revisió del PGOU." 
 
Aprovat per 23 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma, VOX-
ACTUA PALMA i Cs) i 6 abstencions (PP) amb el quòrum de la majoria absoluta 



 

 
53. Declarar en situació de crèdit no disponible l’import de la partida pressupostària del 
PMHRIBA com a conseqüència de la minoració d’ingressos per la mesura de reducció de 
les rendes de lloguers d’habitatges gestionats 
 
Es proposa: 
 
“1r.- Declarar en situació de crèdit no disponible el import de la partida pressupostària del 
Patronat Municipal de l’Habitatge i de la Rehabilitació Integral de Barris (PMHRIBA) què a 
continuació es detalla com a conseqüència de la minoració de ingressos per la mesura aprovada 
per la Presidenta de l’organisme de reducció de les rendes de lloguers d’habitatges gestionats pel 
Patronat per les famílies afectades pel COVID-19,  segons el següent: 
  
 

Aplicació  
Pressupostària  

Descripció Import minoració 
ingressos. 

541.00 Arrendaments pisos 96.800€ 
 TOTAL 96.800€ 

  
Aplicació  
Pressupostària  

Descripció Import en 
situació no 
disponible 

00.152210.68201 Habitatge.- Servei de reformes i rehab. Edificis i 
Habitatges 

96.800€ 

 TOTAL 96.800€ 
 
 
2n.- Elevar el present acord al Ple de l’Ajuntament de conformitat amb l’establert a l’article 49 i 
ss del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que se desenvolupa el Capítol Primer del Títol 
Sisè de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals. 
 
3er.- Donar compte del present acord al Consell Rector del Patronat Municipal de l’Habitatge i 
de la Rehabilitació Integral de Barris, a la pròxima reunió que es celebri, i es traslladi als serveis 
econòmics del Patronat per a la seva efectivitat.” 
 
Aprovat per 19 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma i VOX-
ACTUA PALMA) i 10 abstencions (PP i Cs) 
 
3.4 PROPOSICIONS DELS GRUPS POLÍTICS 
 
54. Grup Cs relativa a dotar d'un comitè de seguiment del desconfinament a la ciutat de 
Palma 
 
Es proposa, la següent transaccional: 
 
“1.- Constituir la Comissió no Permanent relativa a la pandèmia del COVID – 19, per fer 
seguiment de les mesures i accions per fer front a la situació. 
 
2.- Composició de la Comissió: 
 

 



 
 
 

A) Membres amb vot: 
- Presidència: La Regidora de l’Àrea de Turisme, Sanitat i Consum 
- Vicepresidència: la vicepresidència recaurà en el regidor o regidora, amb dret de vot, designat 
per part del Grup Municipal Ciudadanos. 
- La regidora de l’Àrea Seguretat Ciutadana. 
- El regidor l’Àrea d’Hisenda, Innovació i Funció Pública. 
- El regidor l’Àrea Promoció Econòmica i Ocupació. 
- La regidora de l’Àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat. 
- Dos regidors/es del Grup Municipal Popular. 
- Un regidor/a del Grup Municipal Ciudadanos, que ostentarà la condició de Vicepresident/a de 
la comissió. 
- Un regidor/a del Grup Municipal VOX – ACTÚA BALEARES. 
 
B) Seran membres amb veu i sense vot: 
- La regidora de l’Àrea d’Infraestructures i Accessibilitat. 
- El regidor de l’Àrea d’Esports. 
- El regidor de l’Àrea de Medi Ambient i Benestar Animal. 
- El regidor de l’Àrea de Mobilitat Sostenible. 
- El regidor de l’Àrea de Participació Ciutadana i Govern interior. 
- La regidora de l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI. 
- El regidor l’Àrea de Cultura i Benestar Social. 
- El regidor de l’Àrea d’Educació i Política Lingüística. 
- Amb caràcter general, hi podrà participar qualsevol regidor o regidora de l’Ajuntament de 
Palma. 
- Les persones de reconegut prestigi que acordi la Comissió. 
Actuarà de secretari el Secretari General del Ple o funcionari en qui delegui. 
 
3. A la primera sessió que celebri la Comissió es determinaran els aspectes relatius al seu 
funcionament així com la periodicitat de les reunions.” 
 
Aprovat  per unanimitat la transaccional 
 
55. Grup Cs relativa al suport als comerciants i la promoció de Palma com a destinació 
durant i després de la pandèmia COVID-19 
 
Es proposa, per acord de la Junta de Portaveus de dia 29.04.2020 la següent transaccional: 
 
"1- Del presupuesto previsto para el plan de actuación 2020 de la Fundación Palma 365, un total 
de 607.335,67 euros está dirigido a la promoción de "Palma como destino". A los efectos de 
promocionar turísticamente el pequeño comercio de Palma se dispondrán en los diferentes 
medios de promoción (redes sociales, página web, así como acciones de promoción) espacios 
preferentes y prioritarios, en coordinación con Palma Activa. 
 
2- El Consell de Mallorca y el Govern de les Illes Balears tenían pendiente de publicar 
subvenciones para que las desarrollara la Fundación Palma 365 por importe de 107.000 euros. Se 
contemplaban acciones varias,  como campañas de comarketing con el mercado nacional; 
solicitamos que, en una primera fase, el mercado nacional e interislas sea absolutamente 
prioritario, en línea con el Consell Insular de Mallorca y el Govern de les Illes Balears. 
 



 

3- Destinar 300.000 euros a Comercio: proponemos ayudas para sufragar gastos corrientes para 
pequeños comercios, empresas y autónomos que demuestren su afectación a la crisis covid-19. 
Concretamente a "ayudas a la liquidez de los comercios" para sufragar gastos corrientes, con el 
condicionante que mantengan puestos de trabajo y demuestren su afectación por el Covid-19 y el 
Estado de Alarma", de conformidad con los criterios técnicos y económicos que sean aplicables." 
 
Aprovat per unanimitat la transaccional 
 
56. Grup VOX relativa a la creació d'un fons d'emergència municipal per a prestacions 
socials i l'impuls de l'economia local després del COVID-19 
 
Es proposa: 
 
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a  impulsar un plan de choque 
económico que permita la creación de un fondo de emergencia de 45 millones de euros destinado 
a las prestaciones sociales más necesarias y al impulso de la economía local. Dicho fondo se 
crearía mediante la reducción de las partidas no esenciales  anteriormente detalladas." 
 
No aprovat per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma), 4 vots 
a favor (VOX-ACTUA PALMA) i 10 abstencions (PP i Cs) 
 
57. Grup VOX relativa a pla de suport al comerç local després de la pandèmia del COVID-
19 
 
Es proposa: 
 
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a 
 
1. Aprobar una moratoria de cuatro meses en el pago de tasas municipales para los 
establecimientos comerciales, de ocio y restauración que mantengan el promedio de su plantilla 
durante el período impositivo. 
 
2. Aprobar una bonificación del 50% en la cuota del Impuestos de Bienes Inmuebles y del 
Impuesto de Actividades Económicas a todos los establecimientos comerciales, de ocio y 
restauración que mantengan el promedio de su plantilla durante el período impositivo. 
 
3. Impulsar una campaña de fomento del consumo de productos, servicios y bienes locales a 
través de marquesinas, autobuses de la EMT, centros de titularidad municipal y otros espacios 
públicos, físicos y digitales." 
 
Aprovat el punt 3 per unanimitat. No aprovats els punts 1 i 2 per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, 
UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 vots a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs) 
 
58. Grup PP relativa a mesures de protecció de col·lectius vulnerables a conseqüència de la 
crisi sanitària 
 
Transaccionat el punt 11, es proposa: 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Palma acuerda: 
 



 
 
 

1.La eliminación del copago en el Servicio de Ayuda a Domicilio a perpetuidad y la reducción 
en un 50% del copago asociado a los servicios de Teleasistencia y Comida a Domicilio mientras 
dure la crisis sanitaria. 
 
2. Exoneración en el cobro del alquiler a los inquilinos de una vivienda del Patronato Municipal 
de la Vivienda mientras dure la crisis sanitaria. 
 
3. Aprobación de una convocatoria extraordinaria de subvenciones dirigida a las entidades del 
tercer sector para financiar actuaciones encaminadas a reducir los efectos de la crisis sanitaria en 
los colectivos más vulnerables. 
4. Incremento de la partida destinada a concesión de ayudas urgentes e implantación de 
mecanismos administrativos que permitan la concesión de las mismas de la manera más ágil y 
eficaz posible. 
 
5. Potenciar la atención de todos los servicios municipales en coordinación con otros servicios 
públicos (policía, sanidad, educación,..) en la detección de niños y jóvenes en situación de 
desatención, maltrato o riesgo de conducta antisocial que pudiera verse incrementada a 
consecuencia del coronavirus. 
 
6. Iniciar los trámites necesarios para el refuerzo de los servicios sociales comunitarios, con 
especial hincapié en los reconocidos como prestación garantizada en la cartera de servicios 
sociales, como respuesta a la imposibilidad o dificultad actual de su prestación y que deberá ser 
compensada con mayores esfuerzos una vez transcurrida la crisis sanitaria. 
 
7. Instar al Govern y al Consell a la creación de una comisión conjunta de prestación de ayudas y 
servicios a los afectados por el COVID-19 con el objetivo de evitar duplicidades y trámites 
burocráticos innecesarios en el acceso a los mismos. 
 
8. Ampliación de las plazas del Servicio de Acogida Municipal de personas adultas, familias y 
corta estancia en previsión del incremento de la demanda del servicio. 
 
9. Difusión de campaña publicitaria, en prensa escrita, digital y radio, con el objetivo de divulgar 
la existencia del servicio de atención a víctimas de violencia de género y los canales de acceso al 
mismo. 
 
10. Dotación de todos los medios necesarios de protección e higiene a los profesionales de 
servicios sociales que presten atención directa a los usuarios. 
 
11.Destinar parte del superávit 2019 a financiar medidas sociales, de promoción económica y, 

en general, a cubrir las necesidades surgidas por la Pandemia del Covid, dentro de los límites y 

requisitos legales establecidos." 
 
Aprovat:  per unanimitat els punts , 4, 5, 6, 8, 10 i 11(aquest transacionat); aprovat el punt 3 per 
25 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma, PP i Cs) i 4 abstencions 
(VOX-ACTUA PALMA); no  aprovat el punt 9 per 19 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES 
PODEM, MÉS-Estimam Palma i  VOX-ACTUA PALMA) i 10 vots a favor (PP i Cs) ; no 
aprovat el punt 1 per 19 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma i 
VOX-ACTUA PALMA) i 10 vots a favor (PP i CS); no aprovat el punt 2 per 19 vots en contra 
(PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma i VOX-ACTUA PALMA), 10 vots a 



 

favor (PP i Cs); no aprovat el punt 7 per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, 
MÉS-Estimam Palma) i 14 vots a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs). 
 
59. Grup PP relativa a mesures de promoció econòmica i laboral davant la crisi 
 
Transaccionats els punt 18, 20 i 21, es proposa: 
 
"El Pleno del Ayuntamiento de Palma acuerda: 
1. La aprobación automática de las solicitudes de aplazamiento y/o fraccionamiento de todos los 
tributos, tarifas y sanciones para un plazo de seis meses, dispensando totalmente al obligado 
tributario de la constitución de las garantías cuando sean autónomos, PYMES o personas en 
situación de paro sobrevenido por la situación del coronavirus.  
 
2. Establecimiento de una línea de ayudas económicas urgente a autónomos y PYMES de 3 
millones de euros, priorizando los autónomos no cubiertos por las ayudas estatales. 
 
 
3. Establecer bonificación del 80% en el Impuesto de construcción, obras e instalaciones a las 
obras para adaptar los inmuebles de comercios, restauración y hostelería a medidas de protección 
por el coronavirus. 
 
4. Establecer bonificación del 95% a las obras para adaptar las residencias de la  tercera edad a 
medidas de protección por el coronavirus. 
 
5. Reducción del 50% de la tasa de servicios relativos al tratamiento de residuos sólidos urbanos 
al ejercicio 2020 y 2021. 
 
6. Eliminar el tipo de gravamen diferenciado del Impuesto de Bienes Inmuebles al uso G: 
Turismo y Hostelería por el Tipo de gravamen para los bienes urbanos: 0,484% por dos años. 
 
7. Establecer una bonificación del 95por ciento de la cuota íntegra del Impuesto de Bienes 
Inmuebles a favor de inmuebles destinados a alojar a afectados del coronavirus declarándolos de 
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales que justifiquen tal 
declaración. 
 
8. Reducción de la tarifa c. Camiones del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica a la 
cuota mínima. 
 
9. Establecer en el Impuesto sobre Actividades Económicas una bonificación del 50 por ciento 
de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tengan una renta o rendimiento neto de 
la actividad económica negativos cuya división, agrupación o grupo de las tarifas del impuesto se 
clasifique en las actividades turísticas. 
 
10. Establecer medidas de contención del gasto no relacionados con las necesidades generadas 
por la crisis de salud pública y la laboral-económica. 
 
11. Destinar parte del superávit del 2019 para financiar las medidas fiscales y de promoción 
económico-laborales propuestas. 
 



 
 
 

12. Suspender las medidas de limitación del sector turístico impulsadas por el Ayuntamiento, por 
un periodo de dos años. 
 
13. Impulsar un plan de destino seguro junto al sector turístico. 
 
14. Virtualizar las actividades de impulso al emprendimiento y la creación de empresas en la 
situación actual en la que no es aconsejable la presencia física en los espacios de 
emprendimiento, los viveros de empresas, etc. 
 
15. Modificar las limitaciones relacionadas con las terrazas.  
 
16. Suspender las limitaciones del uso del coche privado mientras dure la pandemia. 
 
 
17. Paralizar cualquier cambio que suponga una peatonalización no consensuada con el sector 
económico afectado. 
 
18. Analizar la viabilidad de impulsar servicios y/o infraestructuras municipales mediante la 

colaboración con el sector privado.  
 
19. Establecer cursos de formación sobre protección para mitigar el riesgo de contagios en 
comercios. 
 
20. Continuar y potenciar los programas para diseñar estrategias y actuaciones para fomentar 

el espíritu emprendedor del ciudadano y apoyar las ideas que puedan derivar en la generación 

de empleo y de nuevas actividades económicas. 

 

21. Continuar con un itinerario de orientación profesional en el que a través de actividades 

online dentro de una plataforma de orientación profesional se pueda aprender metodologías 

ágiles que permitan mejorar las candidaturas en los procesos de selección. 

 

22. Las tramitaciones de las solicitudes que requieran un examen y control municipal se harán 
bajo la fórmula de declaración responsable del ciudadano durante el 2020. 
 
23. Establecimiento de una campaña publicitaria de las medidas de beneficios fiscales de 
carácter rogado en los tres diarios de prensa, en las principales radios y medios digitales de 
Palma. 
 
24. Establecer líneas de donaciones COVID-19 que permita acceder a los beneficios fiscales 
previstos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
 
25. Solicitar al gobierno de España la suspensión de la regla de gasto para las rebajas fiscales en 
2020 y 2021 en su apartado 12.4 de Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera "Cuando se aprueben cambios normativos que 
supongan disminuciones de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la 
aplicación de la regla en los años en que se produzcan las disminuciones de recaudación deberá 
disminuirse en la cuantía equivalente". 
 



 

Aprovat les transaccionals dels punts 18, 20 i 21 i els punts 10,13, 14, i 19, per 25 vots a favor 
(PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma, VOX-ACTUA PALMA i PP) i 4 
abstencions (Cs); no aprovats els punts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,15, 16 17, 22, 24i 25 per 15 
vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) 10 vots a favor (PP i 
VOX-ACTUA PALMA) i 4 abstencions (Cs);no aprovat el punt 23 per 19 vots en contra (PSIB-
PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma i VOX-ACTUA BALEARES) 6 vots a favor 
(PP) i 4 abstencions (Cs) 
 
60. Grup PP relativa al desconfinament 
 
Transaccionats els punts 3 i 4, es proposa: 
  
"El pleno del Ayuntamiento de Palma insta al equipo de gobierno a: 
 
1. Establecer los sistemas necesarios para que, mientras dure el estado de alarma, los ciudadanos 
puedan relacionarse con el Ayuntamiento de Palma a través de Internet para presentar solicitudes 
y todo tipo de documentación, habilitando sistemas de identificación extraordinarios para todos 
aquellos ciudadanos que no tengan certificado digital, y así evitar desplazamientos y agilizar la 
tramitación administrativa mediante las tecnologías de la información. 
 
2. Establecer un protocolo de colaboración con el Govern de les Illes Balears para la realización 
de tests de detección de COVID-19 a todos los funcionarios, empleados públicos y demás 
trabajadores del Ayuntamiento, empresas y organismos municipales, para asegurar que la vuelta 
al trabajo y a las actividades normales una vez finalizado el confinamiento se realiza en las 
mejores garantías. Y para mantener un seguimiento a largo plazo con el fin de detectar de forma 
rápida y eficaz cualquier incidencia que se produzca. 
 
3. Continuar con el esfuerzo iniciado de dotación masiva de los EPIS necesarios, según las 

evaluaciones de riesgos del Servicio de PRL, para garantizar la prestación de los servicios 

municipales con garantías, tanto para las personas trabajadoras del Ayuntamiento de Palma 

como para la ciudadanía. Adecuar los sistemas futuros de compra para garantizar un suministro 

efectivo y suficiente. 

 

4. Continuar con el dispositivo especial de limpieza diaria y desinfección de las áreas según los 

requisitos especificados. 

 
5. Realizar una desinfección profunda y exhaustiva de espacios públicos cerrados, como 
bibliotecas, casales de barrio, escoletas municipales, espacios culturales y deportivos, etc. 
 
6. Establecer un protocolo de actuación de limpieza y desinfección de los espacios públicos 
abiertos, parques infantiles, vías y plazas públicas para que puedan ser usados por todos los 
ciudadanos con las mayores garantías de higiene y seguridad.  
 
7. Publicitar a través de los canales oficiales del Ayuntamiento todas las medidas de prevención, 
higiene y desinfección que se lleven a cabo y los protocolos establecidos como medida de 
confianza de los ciudadanos y para contribuir a la imagen de Palma como un destino de turismo 
seguro. 
 
8. Establecer protocolos de limpieza y desinfección de los vehículos del área de Seguridad 
Ciudadana.  



 
 
 

 
9. Limpieza y desinfección de los tres parques de bomberos. 
 
10. Acelerar los procesos de contratación de los vehículos, coches y motos de la Policía Local. 
 
11. Externalizar o habilitar un sistema de limpieza y desinfección de todos los uniformes de los 
trabajadores públicos municipales." 
 
Aprovats punts 3 (transaccionat), 4 (transaccionat), 5, 6, 7, 8, 9 i 10 per unanimitat; no aprovats 
els punts 1 i 2 per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 14 
vots a favor (PP, VOX-ACTUA PALMA i Cs); no aprovat el punt 11 per 19 vots en contra 
(PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma i Cs) i 10 vots a favor (PP i VOX-
ACTUA PALMA) 
 
61. Pregunta oral Grup Cs relativa a les escoletes municipals de Palma 
 
"¿Qué medidas va a tomar el Ayuntamiento de Palma para, en el escenario post-Covid-19, 
aumentar las plazas en las escoletas del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles y aliviar la 
economía de las familias trabajadoras en nuestro municipio?" 
 
Contesta el Sr. Carrió 
 
62. Pregunta oral Grup VOX relativa a les mesures per modificar el pressupost general de 
l’any en curs 
 
"Que medidas ha previsto el Área de Hacienda, Innovación y Función Pública para modificar los 
presupuestos generales del año en curso." 
 
Contesta el Sr. García 
 
63. Pregunta oral Grup PP relativa a declarar dol oficial a Palma 
 
"1. ¿Cuándo piensa el Alcalde Hila decretar luto oficial en el Ayuntamiento de Palma para 
honrar y recordar a los miles de fallecidos por COVID-19 en España?" 
 
Contesta el Sr. Ducrós 
 
FOD 1. Aprovar la modificació de crèdit n. 8, de crèdit extraordinari finançat amb baixa 
de crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2020, quedant establertes les 
consignacions pressupostàries 
 
Prèvia ratificació de la urgència, es proposa: 
 
“1. Aprovar la modificació de crèdit n. 8, de crèdit extraordinari finançat amb baixa de crèdit en 
el Pressupost Propi de la Corporació per a 2020, quedant establertes les consignacions 
pressupostàries de la següent forma: 
 
A) Augment de Despeses       
Org. Pro. Eco. Descripció  Crèd. Ant.  Aug.  Crèdit Def. 



 

12 13600 63200 BOMBERS.- OBRES REFORMA DESCONTAMINACIÓ  
       0,00  20.086,00 20.086,00 
      TOTAL AUGMENT DE DESPESES 20.086,00 
   
B) Disminució de Despeses       
Org. Pro. Eco. Descripció  Crèd. Ant.  Dismin. Crèdit Def. 
12 13600 21200 BOMBERS.- REPARAC. I CONSERV. EDIFICIS    
       20.000,00 5.000,00 15.000,00 
12 13600 22109 BOMBERS.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS   
       50.000,00 15.086,00 34.914,00 
      TOTAL DISMINUCIÓ DE DESPESES  20.086,00   
 
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost. 
 
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ 
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es 
presentessin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a 
l’execució de la present resolució. 
 
Aprovat prèvia ratificació de la urgència per unanimitat amb el quòrum de la majoria absoluta, 
per 23 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma, VOX-ACTUA 
PALMA i Cs) i 6 abstencions (PP) 
 
FOD 2. Aprovar la modificació de crèdit n. 10, de suplement de crèdit finançat amb baixa 
de crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2020, quedant establertes les 
consignacions pressupostàries 
 
Prèvia ratificació de la urgència, es proposa: 
 
1. Aprovar la modificació de crèdit n. 10, de suplement de crèdit finançat amb baixa de crèdit en 
el Pressupost Propi de la Corporació per a 2020, quedant establertes les consignacions 
pressupostàries de la següent forma: 
 
A) Augment de Despeses       
Org. Pro. Eco. Descripció  Crèd. Ant. Aug.  Crèdit Def. 
05 23120 48027 SUBV. CONVENI CÀRITAS      
      150.000,00 150.000,00 300.000,00 
     TOTAL AUGMENT DE DESPESES 150.000,00  
  
B) Disminució de Despeses       
Org. Pro. Eco. Descripció  Crèd. Ant.  Dismin. Crèdit Def. 
05 23140 48001 POBLAT SON BANYA.- SUBV.PLA REALLOTJAMENT SON 
BANYA     100.000,00  100.000,00 0,00 
05 15210 22798 HABITATGE.-ASSITÈNCIA PLANS HABITATGE SOCIAL  
      20.000,00  20.000,00 0,00 
05 23120 22729 BENESTAR SOCIAL.-DINAMITZACIÓ PERE GARAU I CAMP 
REDO      70.666,74  30.000,00 40.666,74 
     TOTAL DISMINUCIÓ DE DESPESES   150.000,00   



 
 
 

 
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost. 
 
2. Modificar l’ANNEX Subvencions Nominatives, de les bases d’execució del pressupost 2020 ;  
en el sentit següent: 
 
On diu:  
05.23120.48027 SUBV. CONVENI CÀRITAS                                  150.000 € 
 
Ha de dir: 
05.23120.48027 SUBV. CONVENI CÀRITAS                                  300.000 € 
  
3. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ 
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es 
presentessin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
4. Implementar les mesures procedimentals,administratives i comptables adients per a l’execució 
de la present resolució. 
 
Aprovat prèvia ratificació de la urgència per unanimitat amb el quòrum de la majoria absoluta, 
per 23 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma, VOX-ACTUA 
PALMA i Cs) i 6 abstencions (PP) 
 
6. PRECS I PREGUNTES  
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 


		2020-05-04T08:58:56+0200
	BALLESTER OLIVER MIQUEL - DNI 42985322R




