
ACTA NÚM. 7 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE

EL DIA VINT-I-NOU DE SETEMBRE DE  DOS MIL CATORZE

ASSISTENTS

Martí Fornés Carbonell, batle-president
Juan Escalas Noceras,  1r tinent de batle 
Miquel Porquer Tugores, 2n tinent de batle
Margalida M. Forteza Bennasar, 3r tinenta de batle.
Antoni Riutort Carbonell, 4t tinent de batle
Nadal Muñoz Llompart, regidor 
Antoni Serra Sastre, regidor
Rafel Gelabert Boyeras, regidor
Maria Perelló Cladera, regidora
Agustín Martínez Sánchez, regidor
Martí Siquier Sastre, regidor
Margalida Portells Sastre, regidora
Jaume Payeras Serra, regidor

A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Muro, essent el dia 29 de setembre de 2014 es
reuneix l’Ajuntament Ple, prèvia convocatòria i citació feta en legal forma a l’objecte de
celebrar sessió extraordinària.

Hi són presents la interventora interina, Esperança Massanet Forteza, i el secretari interí,
Francisco Sabater Mulet, per donar fe de l’acta.

Convocada la sessió per a les 8’00 hores, es declara oberta la mateixa essent les 8’05
hores, i es tracten els següents punts de l’ordre del dia:

1R.- EXPEDIENT 15/2014 DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS.  

El Sr. batle diu que es tracta de dotar partida per a comprar nau al polígon. S’agafa
crèdit de partides que no s’hauran de menester per enguany. Es pagarà entre enguany i
l’any  que  ve.  La  intenció  es  dur-hi  tot  el  que  tenim escampat:  antiga  cooperativa,
matadero, cooperativa nova, etc.

El Sr. Rafel Gelabert,  portaveu del grup municipal CxI, diu que el seu grup està en
contra. Entenem que no és la màxima prioritat. Hi ha altres coses a fer més interessants.
Hi  ha  mancança  en  el  tema  de  la  brigada  però  està  solventada  de  moment.  Les
contribucions són molt altes, els certificats de viatge es paguen, l’escola de música va
pujar, etc. Hem venut fum amb el tema del boulevard, això generarà un romanent de
tresoreria inferior. La biblioteca la feim en fases, l’arxiu també en fases. Tenim diferents
criteris sobre les prioritats.

El  Sr.  Martí  Siquier,  regidor  del  grup municipal  PSIB-PSOE, diu que s’abstendran.
Anam massa precipitadament, falta un pla de govern. Demana a què es pensa destinar la
nau.

El batle diu que bàsicament a la brigada.
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El  Sr.  Jaume  Payeras,  portaveu  del  grup  municipal  ExM,  diu  que  el  seu  grup
s’abstendrà. Ho duiem al programa electoral. Fer una modificació torna a demostrar que
els pressuposts eren irreals, els modificau cada vegada que voleu.

El Sr. Agustín Martínez, regidor del grup municipal CxI, diu que enguany ja duim tres
plens  extraordinaris.  La  idea  era  reduir  els  plens  ordinaris  per  estalviar.  No  estam
estalviant res. Hauré d’esperar un mes, al ple ordinari, per a fer una pregunta referent a
la policia local.

Dia  17  de  setembre  de  2014  la  batlia  proposa  modificacions  de  crèdits  dins  del
Pressupost de la Corporació.

Vist  que  l’equip  de  govern  de  l’Ajuntament  de  Muro  es  troba  interessat  amb
l’adquisició d’una nau industrial situada a la carretera de Marjals s/n.

Vist que es tracta de determinades despeses que no es poden demorar fins l’exercici
següent sense pertorbar els interessos municipals, i per les quals no existeix consignació
pressupostària al pressupost de despeses per al 2014, pròpòs al  Ple de l’Ajuntament
l’adopció de l’expedient de Modificació de crèdit, modalitat crèdit extraordinari, amb
els termes següents:

Aplicació pressupostària Descripció Import
Altres inversions noves en 
infraestructures i béns naturals

Adquisició nau multifuncions Carretera de Marjals 
s/n

265.000,00

Vist que es tracta d’una despesa específica i determinada que no pot demorar-se fins
l’exercici següent sense pertorbar els interessos municipals.

Vist l’informe d’intervenció de dia 17 de setembre de 2014, relatiu a la regla de despesa
i estabilitat pressupostària.

Vist el Dictamen favorable de la Comissió de Comptes i Hisenda de dia 22 de setembre
de 2014. 

El Ple de l’Ajuntament,  amb 7 vots a favor (CDM, PP i IB-Lliga), 3 vots en contra
(CxI) i 3 abstencions (PSIB-PSOE i ExM) acorda:

PRIMER.  Aprovar inicialment l'expedient núm. 15/2014 de crèdits extraordinaris, del
pressupost de la Corporació, en els següents termes:

1. Partides del pressupost de despeses a què afecta l’expedient:

Aplicació
Pressupostària

Descripció
Consignació

anterior
Augment

Consignació
definitiva

933.60919 Altres inversions noves en 
infraestructures i béns naturals

0,00 265.000,00 265.000,00

TOTALS . . . 0,00 265.000,00 265.000,00
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2. Recursos amb què s’ha de finançar la modificació de crèdit:

a) Baixes per anul·lació de les aplicacions següents:

Aplicació
Pressupostària

Descripció
Consignació

anterior
Baixes

Consignació
definitiva

321.48902 Ajuts adquisició llibres 
educació infantil

22.000,00 6.200,00 15.800,00

337.48909 TC institucions sense 
ànim de lucre- joves

4.000,00 4.000,00 0,00

341.48900 TC institucions sense 
ànim de lucre- esports

52.200,00 3.000,00 49.200,00

151.60000 Adquisició de solars 100.000,00 61.000,00 39.000,00
151.60908 Línia subt. Mitja tensió 330.125,00 1.467,72 328.657,28

151.60910 Direcció obra línia 
elèctrica marjals-CCFiol

12.100,00 660,20 11.439,80

156.62400 Adquisició vehicle 
brigada

6.000,00 6.000,00 0,00

161.61902 Millora xarxa aigua 
potable i clavagueram

25.000,00 22.572,08 2.427,92

171.61905 Millora reg Platja de 
Muro

6.000,00 6.000,00 0,00

173.62318 Condicionament zona 
dunar

6.000,00 6.000,00 0,00

235.62308 Maquinària, instal. i 
utillatge Residència

43.000,00 18.000,00 28.000,00

235.62605 Equipament informàtic 
Residència

2.000,00 1.000,00 1.000,00

321.63201 Reforma centres 
d’ensenyament

100.000,00 80.000,00 20.000,00

322.62511 Adquisició mobiliari IES 
Albuhaira

1.000,00 1.000,00 0,00

322.63208 Reforma IES Albuhaira 1.000,00 1.000,00 0,00
326.62309 Maquinària, intal. I 

utillatge Escola de 
Música

8.100,00 7.100,00 1.000,00

342.63212 Reforma Poliesportiu 81.500,00 25.000,00 56.500,00
430.63207 Reforma edifici Platja de 

Muro
15.000,00 15.000,00 0,00

TOTALS . . . 818.025,00 265.000,00 553.025,00

SEGON.  Que  s'exposi  al  públic,  per  un  termini  de  quinze  dies,  als  efectes  de
reclamacions que preveu l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Si transcorre
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aquest termini sense presentar-se’n, s'entendrà l'expedient definitivament aprovat sense
necessitat de nou acord plenari.

Arribats a aquest punt, el Sr. batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les
8’15 hores del dia 29 de setembre de 2014, de la qual estenc, com a secretari interí,
aquesta acta.
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