Ajuntament de Muro

ACTA DE SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL
Codi: PLE2021/1
Data: 11 de gener de 2021
A les 08:00 hores, es reuneix el Ple Municipal mitjançant videoconferència per efectuar una sessió
extraordinària.
Assisteixen:
SERRA SASTRE ANTONIO, BATLE
PORQUER TUGORES MIGUEL, 1R. TINENT DE BATLE
BALLESTER BAUZA MARGARITA, 2NA. TINENTA DE BATLE
FORTEZA BENNASAR MARGARITA MARIA, 3RA. TINENTA DE BATLE
PERELLO TRIAS JUANA MARIA, 4TA. TINENTA DE BATLE
SERRA SABATER MARIANO JUAN, REGIDOR
CANTARELLAS TUGORES ANDRES PEDRO, REGIDOR
GELABERT BOYERAS RAFAEL, REGIDOR
MORANTA RIERA BARTOLOME, REGIDOR
PORTELLS SASTRE MARGARITA, REGIDORA
SIQUIER SASTRE MARTI, REGIDOR
TORTELL FRONTERA MIQUEL ANGEL, REGIDOR
RIERA GELABERT MARIA DEL MAR, REGIDORA
S'excusen d'assistir:
Són assistits pel Secretari de la Corporació, Sr. Francisco Sabater Mulet, i per l’interventor
municipal, Sr. José Gómez de la Cruz.
S’inicia la sessió a les 08:00 hores.

1.1. Comptes i Hisenda
1.1.1. Donar compte de la prorroga del pressupost 2020
De conformitat amb l’establert en els articles 169.6 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 21.4, segon paràgraf,
del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.
En data 5.01.2021 la resolució de batlia 2021/2 ha prorrogat el pressupost 2020 per a l'any 2021,
amb el contingut assenyalat en l’informe d'Intervenció de data 5 de gener de 2021.
El Ple de l’Ajuntament acorda donar-se per assabentat.
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1.1.2. Aprovació del compte general de l’exercici de 2019
Vist el Compte General de l'exercici 2019, juntament amb tota la seva documentació annexa a
aquesta, segons la legislació vigent.

Vist que el Titular de la Intervenció Municipal de fons va procedir a la formació del Compte
General d'aquesta Corporació corresponent a l'exercici econòmic 2019, juntament amb tota la seva
documentació annexa al mateix.

Vist que amb posterioritat, la Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament en sessió celebrada en
data 26 de novembre de 2020 va emetre el corresponent dictamen en relació al Compte General
d'aquesta corporació relatiu a l'exercici 2019.

Vist que mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província data 28 de novembre de
2020 el Compte General va ser objecte d'exposició al públic durant el termini de quinze dies, durant
els quals, i vuit més, els interessats van poder presentar reclamacions, i finalitzat el termini no s’han
presentat.

Vist l'informe de la Comissió Especial de Comptes, i de conformitat amb el que es disposa en
l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

El Ple de l’Ajuntament, amb set vots a favor dels grups municipals CDM, EL PI, PP; i sis
abstencions dels grups municipals UIM, PSIB-PSOE, MÉS-APIB, acorda:

PRIMER.- Aprovar el Compte General de l'Exercici 2019.

SEGON.- Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la documentació que la integra a
la fiscalització del Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, tal com
s'estableix en l'article 212.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
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pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i, en compliment dels mandats de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i altra normativa
concordant, al Ministeri d'Hisenda.
Les intervencions dels regidors i regidores es troben recollides dins un fitxer d’àudio i vídeo, que
acompanya la present sessió.
Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=42Gws5kkHRk

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, el President donà per acabada la sessió a les
08:15 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta que, llegida i conforme, signaran l’Alcalde i el
Secretari, que ho certifica.
Muro, a la data de la signatura electrònica

El batle

El aecretari

