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ACTA NÚM. 8 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE 

EL DIA SETZE DE SETEMBRE DE DOS MIL TRETZE 
 

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 
Margalida Portells Sastre, regidora 
Jaume Payeras Serra, regidor 
 
Excusa la seva absència: Martí Siquier Sastre, regidor 
 
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Muro, essent el dia 16 de setembre de 2013 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 sessió essent la mateixa 
hora, i es tracten els següents punts de l’ordre del dia: 
 
1R.- EXPEDIENT 12/2013 DE SUPLEMENT DE CRÈDITS 
 
El Sr. batle diu que es tracta de dotar de crèdit els préstecs per dur a terme 
l’amortització. S’agafa del romanent de crèdit. 
 
Vista la memòria de la batlia proposant modificacions de crèdits dins del Pressupost de 
la Corporació. 
 
Atès que es considera 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 informant favorablement la proposta. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió informativa de Comptes i Hisenda de dia 11 de 
setembre de 2013. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
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PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient núm.12/2013, de suplement de crèdits, en els 
següents termes: 
 
Partides del pressupost de despeses a què afecta l’expedient: 
 

Aplicació 
Pressupostària Descripció Consignació 

anterior Augment Consignació 
definitiva 

011.91005 Ampliació IES Albhuaria 37.912,90 281.982,63 319.895,53 
011.91001 Col.lector denatge 

Marjals I  
25.206,71 187.47262 212.673,33 

011.91002 Xarxa clavagueram Nucli 
Antic 

25.650,94 217.700,03 243.350,97 

011.91006 Col.lector drenatge Sant 
Vicenç 

23.564,08 36.173,21 59.737,29 

011.91007 Pavimentació camins 
rurals 

39.963,69 58.586,17 98.549,86 

011.91008 Instal.lació parquet 
poliesportiu 

7.321,22 9.395,92 16.717,14 

011.3100 Interessos 5.000,00 8.000,00 13.000,00 
TOTALS . . . 164.619,54 797.310,58 961.930,12 

 
 
Utilitzar com a recurs financer el romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació 
del Pressupost de 2012. 
 

Romanent líquid de tresoreria 
Import € 

1. Import crèdit afectat 2012 144.711,37 
2. Romanent de tresoreria despeses generals 2.105.205,99 
3. Imports utilitzats per a altres expedients de modificació 173.075,83 
4. Romanent líquid de tresoreria afectat utilitzat a 
l’expedient 

0,00 

5. Romanent per a despeses generals utilitzat a l’expedient 797.310,58 
6. Romanent líquid de tresoreria afectat disponible 0,00 
7. Romanent per a despeses generals disponible 1.134.819,58 

 
SEGON. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta 
Corporació, amb anunci previ publicat en el BOIB, durant un termini de quinze dies 
hàbils, durant els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que preveu l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel que se aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Cas que no 
se’n presentin, s’entendrà aprovat definitivament. 
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2N.- FESTES LOCALS EN L’ÀMBIT MUNICIPAL PER A L’ANY 2014.  
 
Per unanimitat es ratifica la inclusió d’aquest punt dintre de l’ordre del dia. 
 
De conformitat amb l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol de regulació de 
jornades, hores extraordinàries i descansos. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
  
Primer. Elegir com a dues festes locals a l’àmbit municipal per a l’any 2014 les següents: 
 
-17 de gener de 2014 - Sant Antoni Abat. 
-24 de juny de 2014  - Sant Joan Baptista. 
 
Segon. Comunicar el present acord a la Direcció General de Treball de la Vicepresidència 
Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, per al seu coneixement i als efectes 
oportuns. 
 
 
El Sr. Jaume Payeras, regidor del grup municipal ExM, diu que les dietes del seu grup 
municipal d’aquest mes les donaran als professors. 
 
Arribats a aquest punt, el Sr. batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les 
8’15 hores del dia 16 de setembre de 2013, de la qual estenc, com a secretari interí, 
aquesta acta. 
 


