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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DEL 
CONSELL DE MALLORCA 

Identificació de la sessió  

Núm.: 17/2011 
Caràcter: extraordinària i urgent 
Data: 18 de novembre de 2011 
Hora: de 10.10 h a 10.23 h 
Lloc: sala de plens 

HI ASSISTEIXEN: 

Maria Salom Coll, presidenta 

Joan Rotger Seguí (PP) 
Catalina Cirer Adrover (PP) 
Catalina Soler Torres (PP) 
Miquel Vidal Vidal (PP) 
Margalida Isabel Roig Catany (PP) 
Jaime Crespí Deyá (PP) 
Bernadí Coll Martorell (PP) 
Antonio Llamas Marquez (PP) 
Maria Magdalena García Gual (PP) 
Joseph Oliver Rebassa (PP) 
Isabel Carmen Llinás Warthman (PP) 
Bernat Roig Cabrer (PP) 
Margalida Ginard Mesquida (PP) 
Antoni Mulet Campins (PP) 
Coloma Terrasa Ventayol (PP) 
Antonia Roca Bellinfante (PP) 
Jeroni Salom Munar (PP) 
Antoni Alemany Caldera (PSOE) 
Maria Luisa Dubón Petrus (PSOE) 
Jaime Juan Garau Salas (PSOE) 
Silvia Cano Juan (PSOE) 
Rosario Sanchez Grau (PSOE) 
Francesc Joseph Dalmau Fortuna (PSOE) 
Mercedes Garrido Rodríguez (PSOE) 
Jaime Colom Adrover (PSOE) 
Joan Font Massot (PSM-IV-EXM) 
Maria Magdalena Palou Canaves (PSM-IV-EXM) 
Joana Aina Campomar Orell (PSM-IV-EXM) 
 
Hi han excusat l’assistència els Hbles. Srs. Consellers: Antonio Mesquida Ferrando 
(PP),  Miquel Ensenyat Riutort (PSM-IV-EXM),  Melchora Gómez Andrés(PSOE) i 
Juan Ferrá Martorell (PSOE). 
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També hi assisteixen els Hbles. Srs. consellers executius: Sr. Jaime Juan García i Sr. 
Mauricio Rovira de Alós. 

Secretari general: Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo. 
Interventora general en funcions: Sra. Brígida Llinàs Ferrer. 

 

 
ORDRE DEL DIA: 
 

1. PRONUNCIAMENT DEL PLE SOBRE EL CARÀCTER EXTRAORDINARI I 
URGENT DEL PLE. 

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

2. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 
DE CRÈDIT DELS DIFERENTS DEPARTAMENTS DEL CONSELL DE MALLORCA, 
L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS I L'AGÈNCIA DE DISCIPLINA 
URBANÍSTICA CORRESPONENT A L'EXERCICI 2010 I ANTERIORS  

3. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 
DE CRÈDIT DELS DIFERENTS DEPARTAMENTS DEL CONSELL DE MALLORCA 
CORRESPONENT A L'EXERCICI 2010 I ANTERIORS (AMB DISCREPÀNCIA)  

4. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 
DE CRÈDIT DELS DIFERENTS DEPARTAMENTS DEL CONSELL DE MALLORCA 
CORRESPONENT A L'EXERCICI 2011  

5. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 
DE CRÈDIT DELS DIFERENTS DEPARTAMENTS DEL CONSELL DE MALLORCA 
CORRESPONENT A L'EXERCICI 2011 (AMB DISCREPÀNCIA)  
 
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 58 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE LA CORPORACIÓ VIGENT PER A 
L’EXERCICI DE 2011, PRORROGAT DEL DE 2010 (SUP 13/2011, CE 23/2011 I TR 
12/2011) 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 

 
PUNT 1. PRONUNCIAMENT DEL PLE SOBRE EL CARÀCTER 
EXTRAORDINARI I URGENT DEL PLE 
 
Sotmès el pronunciament a votació, s’aprova per unanimitat. 

 
DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

 
PUNT 2. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DELS DIFERENTS DEPARTAMENTS DEL 
CONSELL DE MALLORCA, L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS 
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SOCIALS I L’AGÈNCIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA 
CORRESPONENT A L'EXERCICI 2010 I ANTERIORS (SENSE 
DISCREPÀNCIES). 

Es dóna compte de la proposta de la consellera executiva del Departament d'Hisenda i 
Funció Pública, que diu: 

1. S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí als diferents Departaments 
del Consell, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i l’Agència de Disciplina Urbanística durant l’any 2010 
i anteriors que no han seguit el procediment legalment establert. 

2. S'han emès els corresponents informes tècnic, jurídics i d'Intervenció General que figuren al 
corresponent expedient, en relació amb les corresponents propostes d'acord que obren a cadascun dels 
expedients. 

3. L'art. 55.3 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, estableix que quan es tracta d'actes de la mateixa naturalesa es 
poden refondre en un únic acte. 

4. La disposició addicional vint-i-dues de la LCSP imposa a l’administració l’exigència de 
responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de contractació de les 
autoritats i del personal al servei de les administracions públiques, afegint que, “la infracció o aplicació 
indeguda dels preceptes que conté aquesta llei per part del personal al servei de les administracions 
públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva 
responsabilitat disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la matèria”. 

5. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que suposaria no 
pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als particulars a haver de recórrer 
davant els tribunals de justícia per el cobrament dels seus crèdits. 

6. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el reconeixement 
extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de dictaminar la Comissió 
Informativa corresponent. 

7. D’acord amb les bases d’execució, correspon a la consellera executiva d'Hisenda i Funció Pública 
l’ordenació del pagament, pel que fa al Consell de Mallorca, i al Director gerent de l'Institut Mallorquí 
d'Afers Socials i al Director gerent de l’Agència de Disciplina Urbanística, pel que fa a aquests 
organismes autònoms. 

Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 

ACORD 

1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen a la relació adjunta, contrets pels 
diferents departaments del Consell de Mallorca, Institut Mallorquí d’Afers Socials i l’Agència de 
Disciplina Urbanística, que fan un total d’ UN MILIÓ TRENTA-DOS MIL TRES-CENTS SETZE 
EUROS I NORANTA-SIS CÈNTIMS (1.032.316,96 €), d'acord amb el següent detall: 

CONSELL DE MALLORCA 

DEPARTAMENT PRESIDÈNCIA Codi relació Import Total Àrea

         
00.33800 Diada de Mallorca F/2010/32 5.817,40   

   F/2011/24 5616,80   

        

00.91200 Secretaria Presidència F/2011/2 13.920,00   
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00.92500 Gabinet de Premsa F/2010/44 129.073,99   

   F/2011/8 6.000,04   

   F/2011/17 290,00   

        

80,49126 Administració Digital F/2011/27 104,40   

        

80,92040 Serveis d'informàtica F/2010/54 9.832,00   

        

70.43210 Servei Informació Turística F/2011/32 789,13 171.443,76

          

     

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA Codi relació Import Total Àrea

         

00.93100 Intervenció F/2010/49 609,00   

        

00.93410 Tresoreria F/2011/4 5.500,00   

        

10,91202 Òrgans Govern Interior F/2010/47 6.082,27   

   F/2011/19 849,00   

        

10,92060 Recursos humans F/2010/42 17908,52   

   F/2011/20 216,00   

        

10,22110 Assist.Mèdico-farmacèutica F/2010/43 96.125,51   

        

80.92010 Majordomia i Parc mòbil F/2010/57 9.037,82   

        

80.92020 Serveis Grals.Oficines Centrals F/2010/58 54.700,14   

        

80.92021 Serveis Grals.La Misericòrdia F/2010/53 4.276,32   

        

80.92022 Serveis Grals. Llar Infància F/2010/59 12.211,01   

        

80.92023 Serveis Grals.Llar Joventut F/2010/61 12.784,60   

        

80.92030 Serveis Tècnics F/2010/56 7.842,74   

        

80.93120 Servei d'Hisenda F/2010/55 1.359,33 229.502,26

          

     

VICEPRESIDÈNCIA CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS Codi relació Import Total Àrea
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20.33128 Serveis Adm.Cultura i Patrimoni F/2011/9 1.489,53   

        

20.33310 Museu Krekovic F/2011/10 70,43   

         

20.91203 O.G.Cultura F/2011/12 516,08   

         

30.91204 O.G.Joventut i Igualtat F/2010/34 1.493,69   

        

60.33701 C.S. Cultural Inca F/2010/38 11.136,00   

        

60.33702 C.S.Cultural Manacor F/2010/39 3.143,63   

        

60.33340 Museu de L'Esport F/2010/11 10.469,94   

        

60.34003 Medicina Esportiva F/2010/19 40.103,49   

        

60.34200 Poliesportiu Sant Ferran F/2010/10 72.342,93   

   F/2011/42 3.236,40   

        

80.33620 Servei de Patrimoni Històric F/2010/60 355,93 144.358,05

          

     

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL Codi relació Import Total Àrea

         

30.23210 Joventut i Igualtat F/2010/25 40.666,90 40.666,90

          

     

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT Codi relació Import Total Àrea

         

50.15101 Refugi Ca'n Boi F/2010/29 1.133,50   

        

50.15102 Refugi Tossals Verds F/2010/26 3.032,31   

        

50.15103 Refugi Son Amer F/2010/30 2.251,42   

        

50.15104 Refugi Pont Romà F/2010/28 621,46   

        

50.15105 Refugi Muleta F/2010/36 1.138,21   

        

50.17200 Medi Ambient i Natura F/2011/28 17.595,31   

        

50.17210 Dragonera F/2010/24 404,14   
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   F/2011/30 2.322,32   

        

50.17920 Finques Públiques Pròpies F/2011/29 80.160,38   

        

50.24109 Taller Ocupació F/2010/66 20,40   

        

50.91206 O.G. Medi Ambient F/2010/70 340,31 109.019,76

          

     

DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI Codi relació Import Total Àrea

         

90.45300 Obres Públiques F/2010/62 7.988,80   

   F/2011/16 280,00 8.268,80

          

     

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL Codi relació Import Total Àrea

         

10.13000 Bombers de Mallorca F/2010/41 180.704,06   

   F/2011/18 8.990,34   

        

65.16930 Cooperació i Administració local F/2010/52 1.241,31   

   F/2011/13 324,40 191.260,11

          

     

  TOTAL     894.519,64

 

INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS 

ÒRGANS DE GOVERN Codi relació Import Total Àrea 

         

00.91220 O.G.Serveis Gerència F/2010/1117 402,75   

   F/2010/1449 42,25  

   F/2010/20502 15,71  

   F/2011/273 290,00 750,71

         

     

RECURSOS ASSISTENCIALS Codi relació Import Total Àrea 

         

10.23310 Residència Llar dels Ancians F/2010/1982 290,40  

   F/2011/24 365,56  

       

10.23311 Residència Bonanova F/2010/1226 3.278,16  
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   F/2011/561 2.058,89  

       

10.23312 Residència Felanitx F/2010/1219 207,38  

   F/2010/2038 641,07  

       

10.23313 Residència Huialfàs F/2011/550 321,00  

       

10.23321 Llar de Felanitx F/2010/1744 2.158,91  

   F/2010/2042 1.482,75  

   F/2010/2044 381,38  

   F/2011/325 575,26  

       

10.23322 Llar Reina Sofia F/2010/1744 1.737,20   

   F/2010/2042 728,62   

   F/2010/2044 930,08   

   F/2011/125 657,43   

       

10.23323 Llar de Llucmajor F/2010/1744 138,85  

   F/2010/2042 141,12  

   F/2011/318 110,10  

       

10.23324 Llar Manacor F/2010/1744 205,96  

   F/2010/2042 2.236,51  

       

10.23325 Llar Avinguda Argentina F/2010/1744 1.098,10  

   F/2010/2042 870,24  

   F/2011/91 1.054,64  

       

10.23327 Prevenció Vellesa i FamÍlia F/2010/2042 108,00 21.777,61

         

     

MENORS I FAMÍLIA Codi relació Import Total Àrea 

          

20.23135 Sveis.tècnics de menors F/2010/36 213,41  

   F/2011/315 177,61  

        

20.23330 Llars del Menor F/2010/933 1.057,17  

   F/2010/1433 20.445,34  

   F/2010/2048 5.143,18  

   F/2010/2049 2.400,00  

   F/2011/298 9.805,86  

   F/2011/300 432,00  
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20.23339 Prog.Sveis.concertats d'Assistència a Menors F/2010/2017 10.452,19  

   F/2011/315 1.377,96 51.504,72

         

     

SERVEIS SOCIALS Codi relació Import Total Àrea 

          

30.24151 Programa ERGON F/2010/2046 162,65  

   F/2011/314 635,16 797,81

         

     

SERVEIS GRALS. Codi relació Import Total Àrea 

          

40.23000 Sveis.generals IMAS F/2010/1305 5.614,44   

   F/2010/796 418,47  

   F/2010/2043 2.727,12  

   F/2011/312 8.756,53  

    F/2010/1784 6.598,89 24.115,45

     

  TOTAL     98.946,30
 
AGÈNCIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA 

AGÈNCIA DISCIPLINA URBANÍSTICA Codi relació Import Total Àrea 

     

04.15190 Agència de disciplina urbanística F/2010/1 38.851,02 38.851,02

         

     

  TOTAL    38.851,02

TOTAL RECONEIXEMENT SENSE DISCREPÀNCIES                            1.032.316,96 € 

Tot això d'acord amb les propostes que han elaborat els diferents Departaments del Consell, Institut 
Mallorquí d’Afers Socials i l’Agència de Disciplina Urbanística i que figuren en els corresponents 
expedients. 

2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a la relació adjunta, per 
import total de UN MILIÓ TRENTA-DOS MIL TRES-CENTS SETZE EUROS I NORANTA-SIS 
CÈNTIMS (1.032.316,96 €). 

3r. Proposar a la consellera executiva d'Hisenda i Funció Pública, així com al Director gerent de 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i el Director gerent de l’Agència de Disciplina Urbanística, 
l’ordenament dels pagaments corresponents. 

 
 
La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) proposa, en primer 
lloc, que se faci un debat conjunt dels punts 2, 3, 4 i 5, atesa la seva similitud. Pensa 
que el sentit de la votació dels quatre punts també serà el mateix. 
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La PRESIDENTA afirma que tots els Grups polítics hi estan d’acord i dóna la paraula 
a la Sra. Roig per defensar el contingut d’aquestes propostes. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) informa que els 
quatre punts esmentats són reconeixements extrajudicials d’obligacions i que els dos 
primers punts corresponen a factures referides a exercicis anteriors (2010 i anteriors). 

Tot seguit dóna les dades econòmiques d’aquestes partides. Diu que la quantitat del 
primer punt és de 1.032.000 € aproximadament i la del segon és de 628.000 €. 
Comenta que s’han desglossat en dos perquè a les factures corresponents al segon 
punt hi havia discrepàncies, manifestades per la Intervenció d’aquesta institució, en 
relació a aquest tipus de despeses, bé perquè es tractava de contractes i la Intervenció 
considerava que s’havien de tramitar com una subvenció perquè eren activitats de 
promoció o bé perquè alguna de les factures, segons el parer de la Intervenció, no 
estaven presentades així com pertoca.  

Quant al punt núm. 4, diu que la quantitat és de 2.400.000 € i la del punt núm. 5 és de 
314.000 €.  

Fa notar que totes les factures corresponen a l’exercici pressupostari de 2011 i que la 
quantia més important, la del punt 4, correspon bàsicament a contractes de 
manteniment de carreteres, de l’exercici de 2011 que per problemes de tramitació 
d’aquesta institució no se varen poder treure els contractes a temps. En conseqüència, 
no s’ha seguit el procediment adequat i és competència del Ple aprovar aquestes 
factures. 

Les del punt 4 són també factures amb discrepàncies manifestades per la Intervenció 
del Consell de Mallorca en relació al sistema de tramitació d’aquests expedients. 

Comenta que l’equip de govern, per un sentit de responsabilitat, aprovarà totes 
aquestes factures, perquè considera que avui el més important és que els proveïdors 
que han fet una feina tenen dret a cobrar-la, atès que el no reconeixement d’aquestes 
factures suposaria un enriquiment injust del Consell de Mallorca.  

Finalment, adverteix que és obligació de l’equip de govern fer les gestions necessàries 
i tot allò que està al seu abast per tal de no haver de presentar al Ple aquests 
reconeixements extrajudicials de crèdit.  

El Sr. ALEMANY (PSIB-PSOE) inicia la seva intervenció. 

Anuncia que el seu Grup polític votarà a favor de totes les propostes. 

Recorda que durant la passada legislatura, pel que fa a les propostes extrajudicials de 
crèdit, han defensat que és aconsellable que no proliferin massa però també han 
reconegut que és impossible evitar-les, perquè sempre n’hi ha.  

Assenyala que durant aquesta legislatura, des de l’oposició, continuaran opinant el 
mateix i anuncia per endavant que l’actual equip de govern tendrà el seu suport en 
aquest sentit. Evidentment, en alguns casos no podran votar a favor perquè 
desconeixeran el fons de la qüestió, però en cap cas s’hi oposaran, tret que observin 
alguna cosa estranya, perquè entenen que aquesta fórmula és una forma de tramitar 
pagaments que eviten l’enriquiment injust de la institució. Per aquesta raó, si no 
existeix una il·legalitat manifesta, s’hi ha de donar sortida.  

Reitera el vot a favor, amb més motiu perquè la majoria de les factures corresponen al 
període de la legislatura anterior. 
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Tot seguit se fa la votació. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

PUNT 3. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DELS DIFERENTS DEPARTAMENTS DEL 
CONSELL DE MALLORCA CORRESPONENT A L'EXERCICI 2010 I 
ANTERIORS (AMB DISCREPÀNCIES) 

Es dóna compte de la proposta de la consellera executiva del Departament 
d’Hisenda i Funció Pública, que diu: 

1. S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí als diferents Departaments 
del Consell durant l’any 2010 i anteriors que no han seguit el procediment legalment establert. 

2. S'han emès els corresponents informes tècnic, jurídics i d'Intervenció General que figuren al 
corresponent expedient, en relació amb les corresponents propostes d'acord que obren a cadascun dels 
expedients. 

3. L'art. 55.3 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, estableix que quan es tracta d'actes de la mateixa naturalesa es 
poden refondre en un únic acte. 

4. La disposició addicional vint-i-dues de la LCSP imposa a l’administració l’exigència de 
responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de contractació de les 
autoritats i del personal al servei de les administracions públiques, afegint que, “la infracció o aplicació 
indeguda dels preceptes que conté aquesta llei per part del personal al servei de les administracions 
públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva 
responsabilitat disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la matèria”. 

5. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que suposaria no 
pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als particulars a haver de recórrer 
davant els tribunals de justícia per el cobrament dels seus crèdits. 

6. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el reconeixement 
extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de dictaminar la Comissió 
Informativa corresponent. 

7. D’acord amb les bases d’execució, correspon a la consellera executiva d'Hisenda i Funció Pública 
l’ordenació del pagament, pel que fa al Consell de Mallorca i al director gerent de l'Institut Mallorquí 
d'Afers Socials, pel que fa a aquest organisme autònom. 

Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 

ACORD 

1r. Resoldre, en favor dels centres gestors dels diferents Departaments del Consell de Mallorca, les 
discrepàncies que ha formulat intervenció respecte de cadascuna de les propostes individualitzades 
fiscalitzades amb objeccions, i que figuren en els corresponents expedients. 

2n. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen a la relació adjunta, contrets pels 
diferents departaments del Consell de Mallorca que fan un total de SIS-CENTS VINT-I-VUIT MIL 
SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (628.078,98 €), d'acord amb el 
següent detall: 

DEPARTAMENT PRESIDÈNCIA Codi relació Import Total Àrea 
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00.92001 Coordinació Projectes (1) F/2011/23 2.990,00   

         

00.92430 Relacions Institucionals (2) F/2010/21 101.710,13   

    F/2011/3 5.265,34   

    F/2011/25 2.420,00   

         

00.92440 Relacions Ciutadanes (3) F/2010/46 16.738,10   

    F/2011/22 2.900,00   

         

70.43110 Promoció Econòmica (4) F/2010/33 42.566,94   

    F/2011/33 3.065,64   

         

70.43200 Promoció Turística (5) F/2010/50 12.022,82 189.678,97

            
 

(1) Relació F/2011/23 Factura Núm. F/2011/9955. 

(2) Relació F/2010/21: Factura núm. F/2010/20890; F/2010/20913; F/2010/20915 

     Relació F/2011/3: Factura núm. F/2011/1753; F/2011/1758; F/2011/1760. 

     Relació F/2011/25: Factura núm. F/2011/9815. 

(3) Relació F/2010/46: Factura núm. F/2010/20923; F/2010/2462; F/2010/10847; F/2010/11132. 

     Relació F/2011/22: Factura núm. F/2011/22: Factura F/2011/11775. 

(4) Relació F/2010/33: Factura núm. F/2010/14378; F/2010/15176; F/2010/20467. 

     Relació F/2011/33: Factura núm. F/2011/10379; F/2011/12704. 

(5) Relació F/2010/50: Factura núm. F/2010/20930; F/2010/20931. 
 

VICEPRESIDÈNCIA CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS Codi relació Import Total Àrea

           

20.33490 Cultura (6) F/2011/11 4.852,38   

         

30.33790 Servei de Joventut (7) F/2010/40 24.095,22   

         

30.91204 O.G.Joventut i Igualtat (8) F/2011/40 11.017,07   

         

60.23200 Persones majors (9) F/2010/45 184.605,60   

    F/2011/6 139.955,25   

         

60.34002 Comissio Esports (10) F/2010/9 29.825,68   

         

60.34101 Esport Escolar (11) F/2010/12 31.552,13 425.903,33

            
 

(6) Relació F/2011/11 Factura Núm. F/2011/5814; F/2011/5956; F/2011/5815;  F/2011/5817 

(7) Relació F/2010/40 Factura Núm. F/2010/17107; F/2010/20836; F/2010/11616. 

(8) Relació F/2011/40 Factura núm. F/2011/12638; F/2011/12639. 
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(9) Relació F/2010/45: Factura núm. F/2010/19369. 

     Relació F/2011/6 : Factura núm. F/2011/2761. 

(10) Relació F/2010/9 Factura Núm. F/2010/20410. 

(11) Relació F/2010/12 Factura Núm. F/2010/10434; F/2010/20744; F/201/20745. 
 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT Codi relació Import Total Àrea 

         

50.17200 Medi Ambient i Natura (12) F/2010/35 12.496,68 12.496,68

            
 
(12) Relació F/2010/35 Factura Núm. F/2010/9662. 
 

    T O T A L     628.078,98
 

TOTAL RECONEIXEMENT AMB DISCREPÀNCIES                                  
628.078,98 € 

Tot això d'acord amb les propostes que han elaborat els diferents Departaments del Consell, i que 
figuren en els corresponents expedients. 

3r. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a la relació adjunta, per 
import total de SIS-CENTS VINT-I-VUIT MIL SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT 
CÈNTIMS (628.078,98 €). 

4t. Proposar a la consellera executiva d'Hisenda i Funció Pública l’ordenament dels pagaments 
corresponents. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

PUNT 4. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DELS DIFERENTS DEPARTAMENTS DEL 
CONSELL DE MALLORCA CORRESPONENT A L'EXERCICI 2011. 

Es dóna compte de la proposta de la consellera executiva del Departament d’Hisenda i 
Funció Pública, que diu: 

1. S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí als diferents Departaments 
del Consell durant l’any 2011 que no han seguit el procediment legalment establert. 

2. S'han emès els corresponents informes tècnic, jurídics i d'Intervenció General que figuren al 
corresponent expedient, en relació amb les corresponents propostes d'acord que obren a cadascun dels 
expedients. 

3. L'art. 55.3 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, estableix que quan es tracta d'actes de la mateixa naturalesa es 
poden refondre en un únic acte. 

4. La disposició addicional vint-i-dues de la LCSP imposa a l’administració l’exigència de 
responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de contractació de les 
autoritats i del personal al servei de les administracions públiques, afegint que, “la infracció o aplicació 
indeguda dels preceptes que conté aquesta llei per part del personal al servei de les administracions 
públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva 
responsabilitat disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la matèria”. 



 13

5. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que suposaria no 
pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als particulars a haver de recórrer 
davant els tribunals de justícia per el cobrament dels seus crèdits. 

6. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el reconeixement 
extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de dictaminar la Comissió 
Informativa corresponent. 

7. D’acord amb les bases d’execució, correspon a la consellera executiva d'Hisenda i Funció Pública 
l’ordenació del pagament, pel que fa al Consell de Mallorca i al director gerent de l'Institut Mallorquí 
d'Afers Socials, pel que fa a aquest organisme autònom. 

Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 

ACORD 

1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen a la relació adjunta, contrets pels 
diferents departaments del Consell de Mallorca que fan un total de DOS MILIONS QUATRE-CENTS 
QUATRE MIL DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS I QUARANTA-UN CÈNTIMS 
(2.404.242,41 €), d'acord amb el següent detall: 

 

DEPARTAMENT DE VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

CENTRE CODI RELACIÓ IMPORT 

Centre Sociocultural Manacor F/2011/39 8.496,00 € 
Centre Sociocultural Inca F/2011/38 2.783,97 € 

TOTAL DEPARTAMENT 11.279,97 € 

    

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

CENTRE CODI RELACIÓ IMPORT 
Servei Jurídic i Contenciós 
Secretaria General F/2011/7 2.904,70 € 
DI de Relacions Institucionals F/2011/1 14.986,00 € 

TOTAL DEPARTAMENT 17.890,70 € 

    

DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI 

CENTRE CODI RELACIÓ IMPORT 

Urbanisme i Territori F/2011/45 7.532,87 € 

DI de Carreteres 

F/2011/6070 F/2011/6074 
F/2011/6080 F/2011/7106 

F/2011/11812 F/2011/11813 
F/2011/11814 

2.323.459,82 € 

TOTAL DEPARTAMENT 2.330.992,69 € 

    

DEPARTAMENT DE HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

CENTRE CODI RELACIÓ IMPORT 
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Hisenda i Funció Pública F/2011/5256 F/2011/5268 
F/2011/5270 F/2011/5271 

F/2011/5272 

16.411,40 € 

Serveis Generals i Patrimoni F/2011/15 15.499,74 € 
Serveis Generals i Patrimoni F/2011/21 12.167,91 € 

TOTAL DEPARTAMENT 44.079,05 € 

    

SUMA TOTAL DEPARTAMENTS 2.404.242,41 € 

Tot això d'acord amb les propostes que han elaborat els diferents Departaments del Consell, i que 
figuren en els corresponents expedients. 

2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a la relació adjunta, per 
import total de DOS MILIONS QUATRE-CENTS QUATRE MIL DOS-CENTS QUARANTA-DOS 
EUROS I QUARANTA-UN CÈNTIMS (2.404.242,41 €). 

3r. Proposar a la consellera executiva d'Hisenda i Funció Pública l’ordenament dels pagaments 
corresponents. 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 
PUNT 5. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DELS DIFERENTS DEPARTAMENTS DEL 
CONSELL DE MALLORCA CORRESPONENT A L'EXERCICI 2011. (AMB 
DISCREPANCIA) 

Es dóna compte de la proposta de la consellera executiva del Departament d’Hisenda i 
Funció Pública, que diu: 

1. S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí als diferents Departaments 
del Consell durant l’any 2011 que no han seguit el procediment legalment establert. 

2. S'han emès els corresponents informes tècnic, jurídics i d'Intervenció General que figuren al 
corresponent expedient, en relació amb les corresponents propostes d'acord que obren a cadascun dels 
expedients. 

3. L'art. 55.3 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, estableix que quan es tracta d'actes de la mateixa naturalesa es 
poden refondre en un únic acte. 

4. La disposició addicional vint-i-dues de la LCSP imposa a l’administració l’exigència de 
responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de contractació de les 
autoritats i del personal al servei de les administracions públiques, afegint que, “la infracció o aplicació 
indeguda dels preceptes que conté aquesta llei per part del personal al servei de les administracions 
públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva 
responsabilitat disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la matèria”. 

5. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que suposaria no 
pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als particulars a haver de recórrer 
davant els tribunals de justícia per el cobrament dels seus crèdits. 

6. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el reconeixement 
extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de dictaminar la Comissió 
Informativa corresponent. 
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7. D’acord amb les bases d’execució, correspon a la consellera executiva d'Hisenda i Funció Pública 
l’ordenació del pagament, pel que fa al Consell de Mallorca i al director gerent de l'Institut Mallorquí 
d'Afers Socials, pel que fa a aquest organisme autònom. 

Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 

ACORD 

1r. Resoldre, en favor dels centres gestors dels diferents Departaments del Consell de Mallorca, les 
discrepàncies que ha formulat intervenció respecte de cadascuna de les propostes individualitzades 
fiscalitzades amb objeccions, i que figuren en els corresponents expedients. 

2n. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen a la relació adjunta, contrets pels 
diferents departaments del Consell de Mallorca que fan un total de TRES-CENTS CATORZE MIL 
TRES-CENTS NORANTA EUROS I SETANTA-CINS CÈNTIMS (314.390,75 €), d'acord amb el 
següent detall: 

 

DEPARTAMENT DE VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

CENTRE CODI RELACIÓ IMPORT 

Persones Majors (1) F/2011/14 125.568,83 € 

TOTAL DEPARTAMENT 125.568,83 € 

    

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

CENTRE CODI RELACIÓ IMPORT 
Òrgans de Govern del Departament 
de Presidència F/2011/26 18.720,00 € 
DI de Relacions Institucionals (2) F/2011/34 18.021,05 € 
Gabinet de Premsa (3) F/2011/35 708,00 € 
Presidència F/2011/36 3.000,00 € 
Presidència (4) F/2011/37 416,54 € 

TOTAL DEPARTAMENT 40.865,59 € 

    

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

CENTRE CODI RELACIÓ IMPORT 

Finques Públiques (5) F/2011/43 108.696,94 € 
Gestió de Residus de Mallorca F/2011/31 39.259,39 € 

TOTAL DEPARTAMENT 147.956,33 € 

    

SUMA TOTAL DEPARTAMENTS 314.390,75 € 

 

(1) Factura Núm. Reg. F2011/11226, F2011/11224, F2011/11228, F2011/11230, F2011/11218 i 
F/2011/11217 amb discrepància 
(2) Factura Núm. Reg. F/2011/11876 amb discrepància 
(3) Factura Núm. Reg. F/2011/7862 i F/2011/7861 amb discrepància 
(4) Factura Núm. Reg. F/2011/10383 amb discrepància 
(5) Factura Núm. Reg. F/2011/12679 amb discrepància 

Tot això d'acord amb les propostes que han elaborat els diferents Departaments del Consell, i que 
figuren en els corresponents expedients. 
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3r. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a la relació adjunta, per 
import total de TRES-CENTS CATORZE MIL TRES-CENTS NORANTA EUROS I SETANTA-
CINS CÈNTIMS (314.390,75 €). 

4t. Proposar a la consellera executiva d'Hisenda i Funció Pública l’ordenament dels pagaments 
corresponents. 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 
PUNT 6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 58 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE LA 
CORPORACIÓ VIGENT PER A L’EXERCICI DE 2011, PRORROGAT DEL 
DE 2010 (SUP 13/2011, CE23/2011 i TR12/2011)  

Es dóna compte de la proposta de la consellera executiva del Departament d’Hisenda i 
Funció Pública, que diu: 

Aquesta consellera executiva, per provisió de 9 de novembre de 2011, atenent les necessitats que 
s’especifiquen a les memòries corresponents i de les quals n’hi ha constància en els antecedents de 
l’expedient, ordenà la incoació d’un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost propi de la 
Corporació vigent per a l’exercici de 2011, prorrogat del de 2010, a l’objecte de poder atendre algunes 
despeses, les aplicacions a les quals s’havien d’imputar no estaven previstes en el pressupost prorrogat 
o no les previsions no eren suficients. 

Atès el Decret de la Presidència, de 29 de desembre de 2010, per el qual es prorroguen els pressuposts 
de l’exercici 2010 per a l’exercici 2011. 

Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, on consten les 
operacions de modificació de crèdit que es proposen per atendre les despeses esmentades, i d’acord 
amb allò que es preveu en els articles 177, 179 i 180 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per RDLEG 2/2004, de 5 de març, concordant amb els articles 35 a 38 i 40 del 
RD 500/1990, de 20 d’abril i amb les bases núm. 10 i núm. 12 de les d’execució del pressupost per a 
2011, prorrogat del de 2010, he resolt proposar al Ple de la Corporació el següent 

ACORD 

PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 58 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la 
Corporació vigent per a l’exercici 2011, prorrogat del de 2010, d’acord amb el següent detall: 

* SUPLEMENTS DE CRÈDIT (SUP 13/2011)  
    

Aplicació Descripció Import  
       

20·33620·60000 
TERRENYS I BÉNS NATURALS PATRIMONI 
HISTÒRIC 

117.200,57 € 
 

   

  TOTAL AUGMENTS PER SUPLEMENTS DE CRÈDIT 117.200,57 €  
 
 
    

FONTS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS DE CRÈDIT   

1) Baixes per anul.lació  
   

Aplicació Descripció Import  
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30·23210·62500 
NOVA INVERSIO MOBILIARI P.IGUALTAT 
OPORTUNITATS 

1.000,00 € 
 

30·23210·62800 FONS BIBLIOGRÀFIC P. IGUALTAT OPORTUNITATS 1.000,00 €  

50·24109·62300 NOVA INVERSIÓ MAQUINÀRIA TALLER OCUPACIÓ 8.820,20 €  

80·17200·62400 ELEMENTS TRANSPORT MEDI AMBIENT I NATURA 105.000,00 €  

80·43200·62600 EQUIPS INFORMÀTICS PROMOCIÓ TURÍSTICA 1.380,37 €  
   

TOTAL BAIXES PER ANUL.LACIÓ 117.200,57 €  
   

 

* CRÈDIT EXTRAORDINARI (CE 23/2011) 
   
   

Aplicació Descripció Import 
      

20·33400·48919 MÚSICS MALLORCA PER LA LLENGUA 2009 18.000,00 € 

20·33400·48920 UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU 2010 6.000,00 € 

20·33400·48921 APORTACIÓ COFUC 2010 8.000,00 € 

20·33430·48950 
CONVENI FEDERACIÓ DE BANDES DE MÚSICA 
2010 

97.750,00 € 

20·33430·48951 CONV. FEDERACIÓ DE CORALS 2010 36.550,00 € 

20·33430·48952 CONVENI FEDERACIÓ TEATRE AMATEUR 2010 21.250,00 € 

20·33430·48953 
SUBV. INSTITUT TEATRE MUNICIPAL DE 
MANACOR P/FIRA TEATRE 2010 

42.500,00 € 

   

  
TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS 

EXTRAORDINARIS 
230.050,00 

€ 

   

FONTS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS  

1) Baixes per anul·lació 
   

Aplicació Descripció Import 
   

20·33430·48900 
ALTRES TRANSFERÈNCIES PROMOCIÓ 
CULTURAL 

179.926,23 
€ 

20·33430·48914 CONV. ACTIVITATS DE CULTURA POPULAR 37.984,33 € 

20·33430·48915 CONV. ASSOCIACIONS P/ACTIVITATS MUSICALS 12.139,44 € 

   
TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT PER CRÈDITS 

EXTRAORDINARIS 
230.050,00 

€ 
 
 
* TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS (TR12/2011) 
   

A) Augment de crèdits per transferències 
   

Aplicació Descripció Import 

20·33620·60000 
TERRENYS I BÉNS NATURALS PATRIMONI HISTÒRIC 

2.056,00 € 
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  TOTAL AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES 2.056,00 € 
   

B) Disminucions de crèdits per transferències 
   

Aplicació Descripció Import 
   

55·15110·62500 NOVA INVERSIÓ MOBILIARI I ESTRIS URBANISME 2.056,00 
  TOTAL DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIA 2.056,00 € 

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 

SEGON - Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu si no es produeixen reclamacions en contra 
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor, una vegada s’hagi complit el que disposa 
l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i també l’article 
169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de 
març. 

 
La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) explica que aquest 
punt contempla un suplement de crèdit, un crèdit extraordinari i una transferència de 
crèdit i que la urgència d’aquest tema és bàsicament per donar solució a una sèrie de 
subvencions que es varen tramitar durant els anys 2009 i 2010 del Departament de 
Cultura i que no es varen incorporar, així com corresponia, en el pressupost de 2011 
però estan reconegudes les obligacions i, per tant, avui és necessari fer una 
modificació de pressupost per poder comptabilitzar-les. 

Un altre punt al qual donen solució és un tema d’uns interessos moratoris d’una 
expropiació que es va fer l’any 2000 i ara hi ha una sentència del Tribunal Suprem 
que diu que s’han de pagar un interessos al voltant de 117.000 euros. 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) anuncia que, evidentment, 
el seu Grup votarà a favor de totes aquestes modificacions de crèdit perquè són per 
pagar feines fetes o accions d’aquest Consell de Mallorca ja compromeses. 

Només vol fer una observació en relació al crèdit extraordinari referent a subvencions, 
una de 2009 i les altres de 2010 del Departament de Cultura i Patrimoni a diferents 
entitats com, per exemple, Músics de Mallorca per la Llengua, la Universitat Catalana 
d’Estiu, el COFUC, la Federació de Bandes de Música, la Federació de Corals, la 
Federació de Teatre Amateur i la Fira de Teatre de Manacor de 2010. 

L’observació i també protesta que hi volen fer és que tot això hagués pogut estar 
arreglat fa 3 mesos, és a dir, aquesta mateixa modificació de crèdit que duen avui a 
Ple, a la qual votaran a favor perquè és una imperiosa necessitat, l’haguessin pogut 
arreglar fa 3 mesos i no agafar els doblers de les partides de les subvencions 
d’enguany que l’equip de govern ha suprimit sinó agafar els doblers del romanent que 
encara hi ha. 

Per acabar, reitera que estan totalment d’acord amb l’objecte d’aquesta proposta 
d’acord, encara que no amb les formes, i per això hi votaran a favor. 

La Sra. ROIG li diu al Sr. Font que això no fa 3 mesos que hauria d’haver estat 
arreglat sinó que hauria d’haver estat arreglat pel gener o, tal vegada, l’any passat. 

Fa notar que hi ha una subvenció de l’any 2009 de 18.000 € i el Sr. Font va tenir tot 
l’any 2010 per arreglar-la i no hi està. Les altres són totes subvencions de l’any 2010 
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que, si s’haguessin tramitat així com tocava durant l’exercici 2010, doncs avui no 
seria aquí per arreglar-les. 

A més a més, el Sr. Font va dirigir aquest departament de gener a juny de 2011 i 
també les hagués pogut arreglar. Aquest debat ja el varen tenir durant el passat Ple 
quan el Sr. Font li va dir que esperava que arreglassin aquest tema i ara l’hi duen però 
era un problema del Sr. Font que va tenir mig any per arreglar-lo. 

Podrien tornar a entrar en el debat de si fa 3 mesos que ho podrien haver arreglar però, 
si el Sr. Font hagués fet la seva feina i la gestió que li corresponia fer, com a conseller 
de Cultura, avui no serien aquí per arreglar aquest tema. 

El Sr. FONT observa que tot el que ha dit la Sra. Roig és cert però considera que 
s’han d’entrar a analitzar cada una d’aquestes subvencions. Algunes no es varen 
pagar, en el seu moment, perquè l’entitat va tenir dificultats amb la tramitació; altres 
no es pagaren pels terminis i aquí matisa que tothom sap els problemes que té aquesta 
casa pel que fa a la tramitació, cosa que espera que arreglin encara que, atès que 
enguany eliminen les subvencions, doncs ja no tendran aquest problema. 

En definitiva, tots els que han conegut el Consell de Mallorca durant la passada 
legislatura saben que ha tengut molt de problemes a l’hora de tramitar les subvencions 
i les seves justificacions. 

És cert que hagués estat ideal que les subvencions de 2009 s’haguessin pagat el 2009 i 
que les subvencions de 2010 s’haguessin pagat el 2010 però assegura que si això no 
ha estat possible ha estat per causa del funcionament intern de la casa i per alguna 
entitat que, per ventura, ha tengut problemes per tramitar la justificació per la seva 
inexperiència. 

Tot i això, a la Sra. Roig no li ha saber greu que li ho digui, de la mateixa manera que 
a ell no li sap greu que li ho diguin, perquè és cert que probablement ho haguessin 
pogut fer més aviat però també és cert que l’actual equip de govern ho hagués pogut 
fer tot d’una i amb romanents en lloc de destruir les subvencions d’enguany. Això 
també és una realitat. 

La Sra. ROIG indica que no tota la culpa la tendrà el Consell de Mallorca i assenyala 
que al pressupost, que és prorrogat, es varen fer algunes incorporacions i aquestes 
subvencions, que sabien que s’hi havien d’incorporar, no les varen incorporar per 
manca de doblers. 

A continuació li demana al Sr. Font que expliqui per què en el mes de maig va dur a 
Ple un expedient de modificació de crèdits per poder donar més subvencions 
nominatives però no hi va incloure aquestes subvencions. Aquesta qüestió ja s’ha 
debatut moltes vegades i s’ha evidenciat que donar subvencions va ser una prioritat 
per al Sr. Font però tramitava els expedients que considerava oportuns i adequats. 
Aquests expedients no els va tramitar i d’això no en té la culpa el Consell de 
Mallorca. 

La responsabilitat era del Sr. Font, qui treia endavant els expedients que volia i, per 
tant, aquests també els hagués pogut dur el mes de maig però no ho va fer. Això és el 
que estan discutint: que el mes de maig el Sr. Font hagués pogut tramitar aquestes 
subvencions atès que ja estaven preparades i no les hi va dur però si que n’hi va dur 
d’altres que li interessaven.  

Per altra banda, nega que li sàpiga greu que li diguin les coses però demana un poc de 
seriositat i observa que, potser, encara debatran més aquest tema perquè, encara que 
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espera que siguin les darreres subvencions, el Sr. Font li va demanar a la Comissió 
Informativa si creia que aquestes eren totes les subvencions i potser ho digué perquè 
sap que encara n’hi ha més. 

Remarca que si el Sr. Font creu que encara hi ha més subvencions pendents de 
tramitar, doncs que ho comuniqui a l’equip de govern i així les podran arreglar, 
perquè l’equip de govern està per arreglar les coses. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A-000950 a A-000969. 

El secretari general      La presidenta  

 


