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BANKIA 
 
El compte ES49.2038.9501.6064.0000.4977 Compte Recaptador amb un saldo de 31.957,08 € 
consta al certificat bancari rebut pel banc però no consta a l’Acta de Arqueig. Aquest compte 
és una compte “pont” o restringida de cobraments, on es van abonant diàriament les 
autoliquidacions (multes) per part dels ciutadans. El saldo d’aquest compte no està disponible 
fins que es traspassa a una compta operativa de titularitat municipal i plana disposició 8 a 
diferència dels comptes pont dels quals l’Ajuntament no pot disposar.  
 
El compte ES86.2038.9501.6960.0019.1986 Compte Recaptador amb un saldo de 323.607,15 € 
consta al certificat bancari rebut pel banc però no consta a l’Acta de Arqueig. Aquest compte 
és una compte “pont” o restringida de cobraments, on es van abonant diàriament les 
autoliquidacions (multes) per part dels ciutadans. El saldo d’aquest compte no està disponible 
fins que es traspassa a una compta operativa de titularitat municipal i plana disposició 8 a 
diferència dels comptes pont dels quals l’Ajuntament no pot disposar. 
 
 
 
CaixaBank 
 
El compte ES2100.0011.82020154.5077 Compte Recaptador amb un saldo de 998,40 € consta 
al certificat bancari rebut pel banc però no consta a l’Acta de Arqueig. Aquest compte és una 
compte “pont” o restringida de cobraments, on es van abonant diàriament les 
autoliquidacions (multes) per part dels ciutadans. El saldo d’aquest compte no està disponible 
fins que es traspassa a una compta operativa de titularitat municipal i plana disposició 8 a 
diferència dels comptes pont dels quals l’Ajuntament no pot disposar. 
 
El compte ES2100.0011.8802.0166.3088 Compte Recaptador amb un saldo de 617.910,02 € 
consta al certificat bancari rebut pel banc però no consta a l’Acta de Arqueig. Aquest compte 
és una compte “pont” o restringida de cobraments, on es van abonant diàriament les 
autoliquidacions (multes) per part dels ciutadans. El saldo d’aquest compte no està disponible 
fins que es traspassa a una compta operativa de titularitat municipal i plana disposició 8 a 
diferència dels comptes pont dels quals l’Ajuntament no pot disposar. 
 
 
El compte ES2100.0011.8802.0169.0880 Compte Recaptador amb un saldo de 39.558,70 € 
consta al certificat bancari rebut pel banc però no consta a l’Acta de Arqueig. Aquest compte 
és una compte “pont” o restringida de cobraments, on es van abonant diàriament les 
autoliquidacions (multes) per part dels ciutadans. El saldo d’aquest compte no està disponible 
fins que es traspassa a una compta operativa de titularitat municipal i plana disposició 8 a 
diferència dels comptes pont dels quals l’Ajuntament no pot disposar. 
 
El compte ES2100.1015.8002.005.2466 Compte Recaptador amb un saldo de 36.430,05 € 
consta al certificat bancari rebut pel banc però no consta a l’Acta de Arqueig. Aquest compte 
és una compte “pont” o restringida de cobraments, on es van abonant diàriament les 
autoliquidacions (multes) per part dels ciutadans. El saldo d’aquest compte no està disponible 
fins que es traspassa a una compta operativa de titularitat municipal i plana disposició 8 a 
diferència dels comptes pont dels quals l’Ajuntament no pot disposar. 
 



El compte ES2100.8634.2302.0000.8180 Compte Recaptador amb un saldo de 31.126.34 € 
consta al certificat bancari rebut pel banc però no consta a l’Acta de Arqueig. Aquest compte 
és una compte “pont” o restringida de cobraments, on es van abonant diàriament les 
autoliquidacions (multes) per part dels ciutadans. El saldo d’aquest compte no està disponible 
fins que es traspassa a una compta operativa de titularitat municipal i plana disposició 8 a 
diferència dels comptes pont dels quals l’Ajuntament no pot disposar. 
 
 
BANCO SANTANDER 
 
El compte 0075.6949.74.0660000576 amb un saldo de 6,45 € consta al certificat bancari rebut 
pel banc però a l’Acta de Arqueig consta  0€, no consta concil·liació bancària. 
 
 
NOTA INFORMATIVA 
Les següents comptes bancàries son comptes corrents de bestretes de caixa fixa o de 
pagaments a justificar. Per aquest motiu, presenten un saldo inicial i final de cero euros. 
 

Ordinal Codi Bancàri (IBAN) 
815 ES-03-00756839610600932620 
802 ES-06-21000011800201684704 
808 ES-13-21000011810201688409 
857 ES-15-21000011870201675469 
818 ES-18-00756839680600774576 
804 ES-18-21000011820201681771 
828 ES-24-21000011890201689759 
811 ES-27-21000011880201688396 
813 ES-31-21000011830201710491 
806 ES-46-21000011820201688057 
855 ES-46-21008634200200002340 
812 ES-59-21000011820201689181 
809 ES-60-21000011880201701382 
803 ES-83-21000011880201680986 
812 ES-89-21000011810201691891 
801 ES-90-21008634210200002566 

 





































































 

 

 

 
 
 
MARIA FRANCISCA PUIGSERVER LLABRES, amb D.N.I. 43073906N, en nom i representació de 
COLONYA, CAIXA ESTALVIS DE POLLENÇA,  amb CIF G-07.000.045 i en qualitat d'apoderat de 
l'entitat 
 
 
 

CERTIFICA 
 
 
 
Que l’AJUNTAMENT DE PALMA, amb identificació oficial P0704000I, és client de l'entitat i que 

amb   data 31/12/2020 mantenia els saldos següents: 

 

 

Tipus       Número de Compte (IBAN) Saldo Total              Nº Titulars 
 

COMPTE CORRENT ES03 2056 0999 5110 0063 4327   2.283.810,64 EUR 001 

COMPTE CORRENT ES88 2056 0999 5510 0085 4925       54.524,68 EUR 001 

 

 
Perquè així consti als efectes oportuns, i a petició de la persona interessada, s'expedeix 
aquesta certificació a Pollença, el 03/08/2021. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Signat.: MARIA FRANCISCA PUIGSERVER LLABRES 
2056-COLONYA CAIXA POLLENÇA 

 

 

 












