Ajuntament de Muro

ACTA DE SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL
Codi: PLE2021/3
Data: 25 de febrer de 2021
A les 20:45 hores, es reuneix mitjançant videoconferència el Ple Municipal per efectuar una sessió
ordinària.
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 20:45 hores.

1.1. Administració i Personal
1.1.1. Proposta del grup municipal MÉS-APIB Referent a l'ús d'armes de foc per part de la
policia local

El Sr. Miquel Àngel Tortell, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, dóna compte de la següent
proposta:
<<Moció que presenta el grup municipal MÉS per Muro i, en nom seu, Miquel Àngel Tortell
Frontera, dni 18223504-Y, dia 16 de febrer, perquè es debati a la propera sessió plenària del mes de
febrer de 2021.

Ajuntament de Muro

MOCIÓ REFERENT A L'ÚS D'ARMES DE FOC PER PART DE LA POLICIA LOCAL
ANTECEDENTS
La policia local és un cos de funcionaris destinat a servir el ciutadà i a vetlar per la seva seguretat.
Forma part del dia a dia d'un poble. El trobam dirigint el trànsit, fent un atestat d'accident, assistint
tota casta d'incidències o fent voltes pels carrers. Per tant, són també un model i eina municipal que
tenim per apropar·nos al ciutadà.
Amb els centres educatius, la policia local hi té una activitat molt estreta, ja sigui amb el policia
tutor, amb la direcció del trànsit o amb classes d'educació vial.
Des del nostre punt de vista, segurament compartit amb la majoria, volem que la imatge que
trasmeti un policia local als joves estudiants sigui, d'entrada, propera i assequible. Per aquest motiu,
hem d'afirmar que no ens agrada ni estam d'acord amb la ostentació d'armes en els agents dels
cossos de policia local destinats a les tasques amb menors, i molt manco si es tracta d'una arma de
foc.
Per això, es fa necessari, des de la política, anar polint aspectes relacionats amb com presentam la
policia local davant el poble i els fills, Fa temps que des de l'ajuntament treballam conjuntament per
tenir una societat menys violenta i més dialogant. Menors i armes de foc no van lligats. I amb
aquesta intenció volem fer una proposta de modificació del Reglament Intern de la Policia Local de
Muro.
I és el batle, Antoni Serra Sastre, alhora que el regidor Mariano Juan Serra Sabater, responsables
polítics de la iniciativa que avui presenta MÉS per Muro. També responsables juntament amb el
Cap de policia de Muro del cos policial.
Així ho estipula la llei.
FONAMENTS LEGALS
La llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de policies locals (Boib núm. 106, de 20 de juliol de
2013, I correccions, al 127),
article 24, Armament
estableix que "Els membres dels cossos de policia local, pel fet de pertànyer a un institut armat, en
l'exercici de les seves funcions portaran l'armament reglamentari que se'ls assigni.
Així mateix, disposaran de mitjans tècnics i operatius necesaris per complir les seves funcions.
Reglamentàriament es determinaran les pràtciques d'habilitació i ús de l'armament que siguin
preceptives per garantir la seva correcta utilització. Correspon al batle (...) al regidor en qui
delegui (...) o al cap de la policia per delegació expressa del batle o batlesssa determinar els
serveis en les quals no es portaran armes, procurant evitar la possessió d'armes de foc en aquells
casos en què no es consideri estrictament necessari.
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Al punt 2 hi diu que "El batle o batlessa pot determinar els serveis en els quals s'han de dur armes
de foc..." El reglament 40/2019 de coordinació confirma i regula aquest articulat.
Per tot això, proposam el següent ACORD
Fer una ordre de servei per la qual es modifiqui el reglament intern d'armament de la policia local,
que inclogui el següent acord plenari:
La policia local no pot dur armes de foc en les següents situacions, i d'altres que dictamini el
reglament:
1.- Cap activitat pedagògica lligada amb els centres educatius, entre les quals hi ha les classes
d'educació vial.
2.- L'exercici de funcions de policia tutor.>>

El Ple de l’Ajuntament, amb dos vots a favor del grup municipal MÉS-APIB; nou vots en contra
dels grups municipals CDM, EL PI, PP, UIM; i dues abstencions del grup municipal PSIB-PSOE,
rebutja la proposta.

1.2. Comptes i Hisenda
1.2.1. Proposta que presenta El PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS per fer
modificacions normatives que permetin als Ajuntaments reduir taxes i imposts
EL Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI, dóna compte de la següent proposta:
<<MOCIÓ QUE PRESENTA EL Pi – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS PER FER
MODIFICACIONS NORMATIVES QUE PERMETIN ALS AJUNTAMENTS REDUIR
TAXES I IMPOSTS
ANTECEDENTS :
Des de l’inici de l’actual crisi sanitària i econòmica El Pi ha estat al costat dels ciutadans,
associacions i empreses els quals manifesten la seva inquietud sobre les ajudes que s’han posat amb
marxa per ser del tot insuficients. Les ajudes directes són un import fixe per unitat empresarial,
sense tenir en compte barems tals com el volum de negoci o el nombre de treballadors. Per a molts
aquestes ajudes no són més que retxes dins l’aigua, ja que no suposen un cop d’aire a la seva
malparada economia.
El passat 15 de gener el Govern Balear va anunciar una sèrie de mesures per pal·liar els efectes de
la crisi. Una d’elles, destinar 3,5 milions d’euros per reduir taxes municipals tals com la d’ocupació
de via pública o la de gestió de residus.
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L’article 12 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) diu “la gestió, liquidació, inspecció i recaptació
dels tributs locals es realitzarà en la forma, terminis i condicions que s'estableixen en la Llei
General Tributària i en les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria, i en les disposicions
dictades per al seu desenvolupament”.
Això vol dir que les ordenances fiscals no es poden interpretar de manera contrària al que regula la
LGT o el TRLRHL, doncs la seva finalitat és el desenvolupament i l'adaptació del que es disposa en
aquests textos legals.
Aquest fet és important a l’hora d’analitzar possibles beneficis als imposts i les taxes municipals,
com poden ser les de la recollida de fems, ja que, igual que passa amb els impostos, no es poden
establir reduccions, bonificacions o exempcions al marge de les normes i del procediment establert.
D’aquesta forma en les taxes per a la recollida de fems, no es podran establir prorratejos, rebaixes,
exempcions o bonificacions que no estiguin recollides prèviament a la seva meritació a la
corresponent ordenança fiscal reguladora de la taxa.
En definitiva, hi ha d’haver canvis normatius per dotar de més autonomia, garanties jurídiques i
recursos als ajuntaments per fer modificacions d’imposts, taxes i preus públics.
Hem de gestionar amb garanties aquesta nova realitat que se’ns ha plantejat amb la COVID i
necessitem valentia i anticipació en la presa de decisions. Els empresaris i autònoms necessiten
facilitats i liquiditat, per això, s’han de prendre mesures per ciutadans i empreses l’àmbit
institucional. Ara més que mai hem d’estar units i no utilitzar la situació per fer-ne una batalla
política.
Per tot el que s'ha exposat, proposem al Ple d’aquest ajuntament l'adopció del següent :

ACORD
PRIMER.- El Ple de l’ajuntament de MURO instarà al Govern de l’Estat a modificar les normes
oportunes, entre elles la Llei reguladora d’Hisendes Locals i la Llei General Tributària per a donar
autonomia i garanties als Ajuntaments per poder fer rebaixes de taxes i imposts dins l’any 2021.>>
El Ple de l’Ajuntament, amb onze vots a favor dels grups municipals CDM, EL PI, PP, PSIB-PSOE,
MÉS-APIB; i dues abstencions del grup municipal UIM, aprova la proposta.

1.2.2. Proposta del grup municipal PSIB-PSOE relativa al suport al sector de la restauració i
el comerç
La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipals PSIB-PSOE, dóna compte de la següent
proposta:
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<<Moció relativa al suport al sector de la restauració i el comerç
L’11 de març de 2020, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar el brot de coronavirus
com a pandèmia global. Pocs dies més tard, el 14 de març, el Govern de l’Estat va declarar l’Estat
d’Alarma com a mitjà per confinar a la població i restringir la seva mobilitat. Aquesta situació es va
mantenir fins a finals d’abril, quan es van preveure un seguit de condicions per poder avançar en un
Pla de Desescalada que, a través de quatre fases diferents, preveia la flexibilització de les
restriccions establertes. Finalment, el procés de desescalada va concloure, per a totes les Comunitats
Autònomes, el 21 de juny, quan va finalitzar l’Estat d’Alarma.
En qualsevol cas, el conjunt de restriccions establertes per rompre la cadena de contagis va tenir,
des del primer moment, un important impacte econòmic, donat que, pràcticament, es va suspendre
tota l’activitat no essencial. Aquest fet ha tengut una incidència especial en determinats sectors
productius, sobretot, en aquells relatius, de manera directa o indirecta, al turisme, la restauració, el
comerç, el transport i l’oci, entre d’altres. Davant d’aquest fet, la majoria d’institucions, tant des de
l’àmbit comunitari, nacional, autonòmic, insular i local, van promoure amplis pactes polítics i
socials, amb mesures concretes, per revertir les conseqüències produïdes per la pandèmia i posar les
bases per a un futur post-Covid.
En aquest sentit, tant el Govern de les Illes Balears, a través del Pacte de reactivació de les Illes
Balears, i el Consell de Mallorca, en el marc del Pla de Reactivació Econòmica i Social de
Mallorca; han impulsat diferents tipus d’iniciatives per afavorir la recuperació econòmica i pal·liar
els efectes socials més severs lligats al tancament de negocis i a la destrucció d’ocupació. De la
mateixa manera, tots aquells municipis governats per partits progressistes han impulsat diferents
tipus d’iniciatives relatives a la bonificació d’imposts i taxes municipals, les ajudes o subvencions a
empreses locals o altres tipus de mesures econòmiques de suport i impuls del consum.
Ara bé, en aquests moments, l’elevada incidència del virus ha obligat a implementar noves
restriccions en l’àmbit de la restauració, comerç i gimnasos. De fet, des del passat 13 de gener, no
s’ha permès l’activitat dels locals de restauració i, per aquest motiu, resulta imprescindible preveure
noves ajudes per mantenir aquest sector. Per això, el passat 15 de gener, la mesa que reuneix els
signants del Pacte de Reactivació va aprovar nous ajuts del Govern de 1.500€ per establiment i més
durant el primer trimestre de 2021 per aquest col·lectiu i la creació d´un fons mixt amb els
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ajuntaments obert a tots els sectors econòmics de 20 millons d´euros. Si més no, resulta cabdal la
implicació de totes les institucions per afavorir el manteniment del comerç i la restauració. I, a tal
efecte, des dels ens municipals també existeix un ampli camí per recórrer en el marc de les seves
competències com també es va comprometre la FELIB amb la suspensió de la taxa d´OVP i de fems
almenys durant el primer trimestre.
L’Ajuntament de Muro conta amb un romanent de tresoreria dels quals pot disposar gràcies a
l’aixecament de les regles fiscals per part del govern de l´Estat i que són imprescindibles per
reactivar l’economia local i ajudar a persones i empreses del municipi que es veuen perjudicades
per les restriccions sanitàries i també per incentivar la recuperació un cop s’aixequi l’estat d’alarma.
Diferents Ajuntaments com el de Manacor o el d’Inca entre d’altres han posat en marxa ajudes per a
autònoms i empresaris com el reintegrament del rebut de fems, amb descomptes per al temps que
han hagut de tancar; La derogació de la taxa d’ocupació de la via pública durant el 2021; Ajudes
directes a autònoms i empresaris per contribuir a la reactivació econòmica del municipi i a la
recuperació de l’activitat comercial i empresarial afectada per la crisi provocada pel covid-19; Així
com campanyes amb vals econòmics per a la ciutadania per a fomentar la compra entre el petit i el
mitjà comerç del municipi.

Per tot això, el Grup Municipal PSIB-PSOE proposa a aquest plenari l’adopció dels següents
acords:

1.

El Ple de l’Ajuntament insta a l´equip de govern a la creació d´una mesa de partits i d’agents

socials i econòmics per dissenyar una Pla de Reactivació del municipi de Muro.
2.

L’Ajuntament de Muro contemplarà la incorporació de rebaixes fiscals, d’ajudes directes a

autònoms i a la restauració, així com la distribució de vals de compra entre la ciutadania per a
impulsar la compra al petit i mitjà comerç del municipi de Muro.
3.

L’Ajuntament de Muro crearà un equip de seguiment per avaluar les mesures acordades en el

Pla de Reactivació del municipi de Muro.>

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, aprova la proposta.
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1.2.3. Expedient 02/2021, de reconeixement extrajudicial de crèdit
Fets:
A la intervenció municipal s’ha tingut constància d’una sèrie de despeses duites a terme amb
incorrecció del procediment a seguir. Incorreccions observades:
1. Insuficiència de crèdit.
2. Omissió a l’expedient de requisits o tràmits essencials.
3. Despeses realitzades en altres exercicis.
Fonaments jurídics:
1. Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'article 25.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril i
la base 5 de les Bases d'Execució del Pressupost prorrogat de 2021, determinen que no
podran adquirir-se compromisos de despesa per quantia superior a l'import dels crèdits
autoritzats en els estats de despeses, essent nuls de ple dret els acords, resolucions i actes
administratius que infringeixin l’expressada norma.
2. RDL 3/2011 pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei Contractes sector públic
3. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, Art. 176 que diu que amb càrrec als crèdits de l'estat de
despeses de cada pressupost, només es poden contraure obligacions derivades d'adquisicions,
obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que es realitzin en l'any natural del
mateix exercici pressupostari.
4. Article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d'abril, correspondrà al Ple de l'Entitat el reconeixement
extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació pressupostària.
Malgrat admetre la incorrecció del procediment seguit per a la realització de la despesa, per evitar
l'enriquiment injust que suposaria el no reconeixement de la corresponent obligació.
El Ple de l'Ajuntament, amb set vots a favor dels grups municipals CDM, EL PI, PP; i sis vots en
contra dels grups municipals UIM, PSIB-PSOE, MÉS-APIB, d'acord amb allò que disposa l'article
60.2, del Reial Decret 500/1990, acorda reconèixer extrajudicialment els deutes que figuren relacionats
per un total de 121.849,78 €.

1.2.4. Aprovació inicial Pressupost i Plantilla Personal 2021
El Ple de l’Ajuntament, amb set vots a favor dels grups municipals CDM, EL PI, PP; i sis vots en
contra dels grups municipals UIM, PSIB-PSOE, MÉS-APIB, acorda:
PRIMER. Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de Muro, per a l’exercici
econòmic 2021, juntament amb les seves bases d’execució, el resum per capítols del qual és el
següent:
PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ 2021
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PRESSUPOST D’INGRESSOS
Cap.

Denominació
Imposts directes

Import €
4.665.160,65

1
Imposts indirectes

350.000,00

2
3

Taxes i altres ingressos
Transferències corrents

3.421.105,02
2.063.761,51

4
5

Ingressos patrimonials

1.822.348,27

TOTAL OPERACIONS CORRENTS
Alineació d’inversions reals

12.322.375,45
0,00

6
Transferències de capital

764.204,35

7
Actius financers

0,00

8
Passius financers

0,00

9
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL
Total

764.204,35
13.086.579,80

PRESSUPOST DE DESPESES
Cap.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denominació
Import €
Despeses de personal
4.991.557,48
Despeses en béns corrents i serveis
5.866.395,38
Despeses financeres
1.800,00
Transferències corrents
346.560,22
Fons de contingència
0,00
TOTAL OPERACIONS CORRENTS
11.206.313,08
Inversions reals
1.844.766,72
Transferències de capital
35.500,00
Actius financers
0,00
Passius financers
0,00
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL
1.880.266,72
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Total

13.083.579,80

SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de treball
reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.

TERCER. Exposar al públic el pressupost general per al 2021, les bases d’execució i plantilla de
personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, a efectes de la presentació de reclamacions pels
interessats.
QUART. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presenti cap reclamació.

1.3. Cultura, Fires i Festes
1.3.1. Col·locació de placa al carrer Germanies en commemoració dels 500 anys de les
Germanies

Vist l'escrit del senyor Francesc Aguiló Serra, de data 09 de febrer de 2021 (R.E. núm. 444 de
10.02.21), que literalment diu:
<<EXPÒS:
Que, amb motiu de la commemoració dels 500 anys de les Germaníes, a la qual s'hi han adherit la
pràctica totalitat dels ajuntaments de Mallorca, des de la delegació de Muro de l'Obra Cultural
Balear hem impulsat la idea de col·locar una placa en el carrer Germaníes, just davall el nom del
carrer, amb el següent text:
En remembrança dels murers agermanats que moriren
en la defensa dels principis d'igualtat i justícia,
en el Camp de Son Fornarí, dia 3 de novembre de 1522.
"Pac qui deu!" "Morí el mal govern!" "Visca la terra!"
Obra Cultural balear - 7 de febrer de 2021
La placa seria sufragada per l'Obra Cultural i col·locada per l'Ajuntament de Muro, Si l'Ajuntament
hi ve a bé. pot figurat a la placa al costat de l'Obra..
SOL·LICIT:
Que l'Ajuntament Ple estudií la proposta esmentada i li doni la seva aprovació.>>
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
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1r. Col·locar la placa esmentada al carrer Germaníes, amb motiu de la commemoració dels 500
anys de les Germaníes.
2n. Notificar el present acord a l'interessat pel seu coneixement i als efectes oportuns.

1.4. Urbanisme i Obres
1.4.1. Revocar acte administratiu i retrotreure les actuacions, de l’expedient de restabliment
de la realitat física alterada i procediment sancionador número 2020/1026

Antecedents
1. Per Resolució de Batlia núm. 340, de data 10/07/2020, s’incoa el procediment de restabliment de
la legalitat urbanística i de la realitat física alterada, i el procediment sancionador, per infracció
urbanística, expedient núm. 1026/2020, contra el SR. CLADERA BENNASSAR, ANTONI, amb
DNI 37335609P, amb domicili al carrer Progrés, 13, 07420 – Sa Pobla, i el SR. CLADERA
BENNASSAR, JOAN, amb DNI 78215183A, amb domicili a la parcel·la 417 del polígon 9, 07420
– Sa Pobla, com a propietaris/promotors, per les obres realitzades sense la pertinent llicència
urbanística, al carrer Franciscus, 429, d’aquest terme municipal, les quals consisteixen en:
a) Construcció d’una piscina de 4’00 x 2’00 m. (8’00 m². de mirall d’aigua).
b) Tapiar parcialment el portal de la cotxera i col·locació d’una porta de pas de 70 o 80
d’ample.
c) Demolició de paret de blocs de 1’5 m², demolició d’una columna amb porta d’accés i
un arc de formigó i voladiu de teules.
Les obres estan valorades a efectes del procediment sancionador en 7.350,43 €, segons l’informe de
data 2 de juliol de 2020, emès per l’arquitecta tècnica municipal.
2. En data 10/08/2020, es va notificar a la part afectada la Resolució de Batlia, atorgant-li un termini
de quinze (15) dies per presentar les al·legacions que consideràs oportunes.
3. En data 23/09/2020 i registre d’entrada número 2.808, el Sr. DURAN RIERA, MIGUEL, advocat
col·legiat número 100.771, del Col·legi d’Advocats Penal Internacional, en nom i representació del
SR. CLADERA BENNASSAR, ANTONI, i del SR. CLADERA BENNASSAR, JOAN, va
presentar escrit d’al·legacions, en temps i forma, segons consta al certificat de Secretaria d’aquest
Ajuntament, de data 28/10/2020.
4. En data 30/10/2020, l’instructor d’aquest expedient va emetre informe – proposta, dels
procediments de restabliment de la realitat física alterada i sancionador, per les obres executades
sense títol habilitant, al carrer Franciscus, 429, el qual no va ser degudament notificat per via
electrònica.
5. En data 17/12/2020, el PLE d’aquest Ajuntament, va acordar el restabliment de la realitat física
alterada, i la sanció del procediment sancionador, per les obres executades sense títol habilitant, al
carrer Franciscus, 429.
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6. Vist l’informe emès pel TAG d’Urbanisme i Activitats, de data 19/01/2021, el qual informa el
següent:
«Consideracions jurídiques
Atès l'article 109.1 de la Llei 39/2015m d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques, que es del següent tenor:
Revocación de actos y rectificación de errores.
1. Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de
prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya
dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés
público o al ordenamiento jurídico.
Conclusió
Aquest TAG informa: atès que l’informe – proposta no ha estat degudament notificat, i en base a
l’art. 109.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques, el PLE d’aquest Ajuntament hauria de revocar l’acord adoptat en data
17/12/2020, referent al restabliment de la realitat física alterada, i la sanció del procediment
sancionador, per les obres executades sense títol habilitant, al carrer Franciscus, 429, atès que es
compleixen tots els requisits exigits per l’article anteriorment esmentat, i acte seguit retrotreure les
actuacions per a la notificació de l’informe – proposta de l’instructor de l’expedient.»
Atès l’exposat, el que subscriu informa que correspon al PLE dictar acord, en els termes que tot
seguit es proposen:
1. Revocar l’acord de data 17/12/2020, de l’expedient núm. 2020/1026, referent al restabliment
de la realitat física alterada, i la sanció del procediment sancionador, per les obres
executades sense títol habilitant, al carrer Franciscus, 429, en base a l’informe jurídic emès
pel TAG d’Urbanisme i Activitats.
2. Retrotreure les actuacions de l’expedient núm. 2020/1026, a l’informe – proposta per a la
seva correcte notificació.>>
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer. Revocar l’acord de data 17/12/2020, de l’expedient núm. 2020/1026, referent al
restabliment de la realitat física alterada, i la sanció del procediment sancionador, per les obres
executades sense títol habilitant, al carrer Franciscus, 429, en base a l’informe jurídic emès pel TAG
d’Urbanisme i Activitats.
Segon. Retrotreure les actuacions de l’expedient núm. 2020/1026, a l’informe – proposta per a la
seva correcte notificació.

Ajuntament de Muro

2. Precs i preguntes
Les intervencions dels regidors i regidores es troben recollides dins un fitxer d'àudio i vídeo, que
acompanya l’acta d ela sessió.
Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=G3Ptu5BGSi0

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, el President donà per acabada la sessió a les
23:45 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 secretari

