
Ajuntament de Muro

ACTA DE SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL

Codi: PLE2021/6
Data: 29 d'abril 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. Aprovació d’actes de sessions anteriors

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, aprova les actes de les sessions següents:

- PLE2020/7 Extraordinari 24/08/2020
- PLE2020/8 Ordinari 27/08/2020
- PLE2020/9 Ordinari 24/09/2020
- PLE2020/10 Ordinari 29/10/2020

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Elecció festes locals any 2022   
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Vist l’escrit de la Direcció General de Treball i Salut Laboral de la Conselleria de Model Econòmic,
Turisme i Treball (R.E. núm. 1436 de 29.03.2021), mitjançant el que es sol·licita la comunicació
dels dies fixats com a festius en l’àmbit del municipi.

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 2022 les següents:

- 17 de gener de 2022, Sant Antoni
- 24 de juny de 2022, Sant Joan.

Segon.  Comunicar  el  present  acord  a  la  Direcció  General  de  Treball  i  Salut  Laboral  de  la
Conselleria  de Model Econòmic,  Turisme i  Treball,  pel  seu coneixement i als  efectes oportuns.

2.1.2. Declaració Institucional del dia d’Europa

El Sr. batle dóna compte de la proposta de declaració institucional del dia d’Europa, que literalment
diu:

<<Declaració Institucional del dia d’Europa

L'Ajuntament de Muro se suma amb aquesta declaració institucional a la celebració del 9 de maig,
del Dia d'Europa, que commemora la pau i la unitat del nostre continent.

El  9  de  maig  de  1950,  el  que  va  ser  ministre  francès  d'Afers  Exteriors,  Robert  Schuman,  va
pronunciar a París un dels discursos més cabdals del segle XX a Europa, La Declaració Schuman,
per reclamar una nova forma de cooperació política i de reconstrucció després d'un conflicte bèl·lic
entre les nacions europees, la Segona Guerra Mundial. Aquesta Declaració, a més d'impulsar la
Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer, va encoratjar els governs a treballar units per assolir una
pau estable i duradora, que va permetre el desenvolupament econòmic i social dels països durament
castigats pels diferents conflictes bèl·lics. Fa més de setanta anys d'aquell primer pas i el balanç és
sens dubte positiu. Hem avançat més del que els pares fundadors varen imaginar, i no obstant
això, és menys del que ara necessitam.

Cal  subratllar  la  importància  que  ha  tingut  la  Unió Europea  en el  desenvolupament  del  nostre
arxipèlag des que en formam part, ara més que mai cal apel·lar a l'esperit europeu per fer front des
de la unitat i la solidaritat al cop sense precedents que ha suposat una pandèmia com la que estam
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vivint.  Durant aquest  any tindrà lloc La Conferència del Futur d'Europa,  una oportunitat  única
perquè tots els ciutadans i la nostra societat civil configurin el futur del projecte europeu.

La COVID-19 està tenint greus repercussions econòmiques i socials en la majoria de països de tot el
món i les Illes Balears són el territori que més pateix aquest impacte econòmic i laboral de tot el
país. Davant els problemes comuns, és necessari adoptar solucions compartides, amb solidaritat i
corresponsabilitat, que permetin desplegar un gran programa d'inversions públiques a tota la UE i
instruments  financers  per  donar  resposta  a  la  crisi  econòmica  i  social  que  es  deriva  d'aquesta
emergència sanitària.

Ens pertoca demanar a  la Unió Europea que augmenti  els  acords  amb diferents  polítiques  que
consolidin la nostra comunitat de valors i necessitats, com s'està fent amb la posada en marxa del
Next Generation EU. Aquest programa té per objectiu impulsar el creixement econòmic dels Estats
membres, amb distints estímuls financers per assentar les bases de la recuperació post Covid, sobre
la sostenibilitat, la transició energètica i la transformació digital, i amb compromís ferm que més del
30% d'aquestes  ajudes  vagin  destinades  a  projectes  mediambientals,  que  agilitzin  el  procés  de
descarbonització. Una oportunitat històrica per a canviar el nostre model productiu i de societat de
cara a acostar-nos als objectius de desenvolupament sostenible impulsats per l'ONU dins l'Agenda
2030.

En línia en el treball continuat en la defensa de la nostra condició insular i mediterrani a l'octubre de
2020 el ple del Comitè de les Regions va aprovar per àmplia majoria el dictamen a proposta del
Govern de les Illes Balears que reclama una atenció específica de la Unió Europea (UE) a les illes
mediterrànies  davant  l'especial  vulnerabilitat  socioeconòmica,  ambiental  i  climàtica  d'aquests
territoris insulars. El seu títol és Cap a un ús sostenible dels recursos naturals en el marc insular
mediterrani.  És el primer dictamen presentat  per  iniciativa pròpia del  Govern al  Comitè de les
Regions i va ser aprovat al si de la Comissió de Recursos Naturals del Comitè de les Regions, el
juny 2020. Les Illes Balears són un cas singular i,  conseqüentment necessiten respostes i plans
singulars i adaptats.

La Unió Europea ha de ser, ara més que mai, el que ha estat sempre: una realitat viva, que
s’adapta i respon a les noves necessitats i emergències.

Per tot això, l’Ajuntament de Muro se suma a aquesta commemoració i es compromet a:

1. Donar visibilitat a la celebració Dia d'Europa, 9 de Maig,  tenint hissada la bandera
de la Unió Europea del 3 al 9 de Maig del 2021 a la seu de l’Ajuntament i/o  edificis
municipals i monuments que tinguin un lloc rellevant dins el municipi.  

2. Enllumenar  de  color  blau  l’Ajuntament,  seus  de  govern,  edificis  municipals  i
monuments que tinguin un lloc rellevant dins el municipi la nit del 9 de maig de
2021.
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3. Impulsar  la  participació  dels  ciutadans  i  ciutadanes  mitjançant  l’organització
d’esdeveniments participatius dins aquest any vinent com puguin ser conferències,
dins   en  el  marc  de  la  conferència  sobre  “El  futur  d’Europa”  i  extreure  les
conclusions que es generin.>>

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat,  aprova  la  proposta  de  declaració  institucional  del  dia
d’Europa.

2.2. Comptes i Hisenda
2.2.1. Expedient 4.2021 de modificació de crèdit extraordinari

Vist  que,  per  Resolució  de  data  9 d’abril  de  2021, s'ha  incoat  expedient  de  modificació  del
pressupost mitjançant crèdits extraordinaris finançats amb el romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals procedent de la liquidació del pressupost de l'exercici 2020 tenint en compte la
suspensió de les regles fiscals.

Vista que la situació actual de crisi en els sectors econòmics, derivada de l’aplicació de les mesures
restrictives  per  combatre  l’expansió  de  la  pandèmia  de  la  COVID-19  posen  de  relleu  la
concurrència de circumstàncies especials d’interès públic que justifiquen la necessitat i oportunitat
de  formalitzar  un  conveni  de  col·laboració  entre  la  CAIB,  el  Consell  Insular  de  Mallorca  i
l’Ajuntament de Muro amb una aportació de 58.056,67 euros, que l’Ajuntament ha de fer efectiu al
Consell Insular de Mallorca en un termini de 30 dies comptadors des de la signatura del Conveni.

Vist que  no existeixen o són insuficients els crèdits existents del vigent pressupost i que no es pot
demorar fins a l'exercici següent.

Vist l'informe emès per la Intervenció Municipal sobre el compliment dels objectius d'estabilitat
pressupostària  i  regla de  despesa,  i  sobre  la  possibilitat  d'utilització  de  l'esmentat  romanent  de
tresoreria per a despeses generals que consten en l'expedient i tenint en compte la suspensió de les
regles fiscals acordada pel l'Acord de Consell de Ministres de 6 d'octubre de 2020, presentat al
Congrés dels Diputats el 13 d'octubre de 2020 per la seva autorització, i aprovat per aquesta Cambra
en sessió de 20 d'octubre de 2020.

Atès el que preveu l'article 177 de 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-i  el  citat  article  36.1-c)  de
l'esmentat Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I d'el Títol VI de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Vist que s'ha emès informe per la Secretaria Municipal.

En virtut del que s'ha exposat, previ dictamen de la Comissió Informativa.
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:

PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient 2021/ 658 de modificació de crèdits mitjançant crèdit 
extraordinari finançat amb el romanent de tresoreria per a despeses generals, que és el següent:

Descripció Apl. Pressup. Import
Conveni Caib i Consell Ajudes Covid-19 4300.46101 58.056,67

SEGON.- Declarar necessària i urgent la referida despesa i la insuficiència d'altres mitjans per al
seu  finançament,  que  es  realitzarà  mitjançant  el  romanent  líquid  de  Tresoreria  per  a  Despeses
Generals per l'import de la modificació.
 

2.2.2.  Expedient de modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 5.2021

Vist  que,  per  Resolució  de  data  20 d’abril  de  2021, s'ha  incoat  expedient  de  modificació  del
pressupost mitjançant crèdits extraordinaris i suplement de crèdit finançats amb el romanent líquid
de tresoreria per a despeses generals procedent de la liquidació del pressupost de l'exercici 2020
tenint en compte la suspensió de les regles fiscals.

Vist que l'activitat que promou aquest Ajuntament en l'àmbit de les seves competències exigeixen la
realització  de  despeses  de  caràcter  específic  i  determinat  per  als  quals  no  existeixen  o  són
insuficients  els  crèdits  existents del  vigent pressupost  i  que no poden demorar  fins  a l'exercici
següent, ja que podrien perjudicar-se els serveis i activitats que presta l'Ajuntament.

Vist l'informe emès per la Intervenció Municipal sobre el compliment dels objectius d'estabilitat
pressupostària  i  regla de  despesa,  i  sobre  la  possibilitat  d'utilització  de  l'esmentat  romanent  de
tresoreria per a despeses generals que consten en l'expedient i tenint en compte la suspensió de les
regles fiscals acordada pel l'Acord de Consell de Ministres de 6 d'octubre de 2020, presentat al
Congrés dels Diputats el 13 d'octubre de 2020 per la seva autorització, i aprovat per aquesta Cambra
en sessió de 20 d'octubre de 2020.

Atès el que preveu l'article 177 de 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-i  el  citat  article  36.1-c)  de
l'esmentat Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I d'el Títol VI de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Vist que s'ha emès informe per la Secretaria Municipal.

En virtut del que s'ha exposat, previ dictamen de la Comissió Informativa.
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El Ple de l’Ajuntament, amb onze vots a favor dels grups municipals CDM, EL PI, PP, UIM, PSIB-
PSOE, i dues abstencions del grup municipal MÉS-APIB, acorda:  

PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient 2021/ 715 de modificació de crèdits mitjançant crèdits
extraordinaris  i   suplements  de  crèdits  finançats  amb el  romanent  de  tresoreria  per  a  despeses
generals, el resum és el següent:

Descripció Apl. Pressup. Import

Ajudes Socials 2310.48900 8.000,00

OCA Baixa Tensió 9200.22799 27.243,15

Pavimentació Carrers 1532.61904 127.310,67

Xarxa Drenatge C. Arq. G. 
Alomar

1600.60914 35.118,48

Reparació Voravies (C. 
Poliesportiu,Cristòfol 
Carrió i Maria i Josep)

1532.61904 53.774,28

Reparació Magatzem 
Cementeri

1640.63215 20.060,58

Solera i Canvi gespa 2 
Pistes tennis

3420.63218 90.000,00

Impermeabilització (Zones 
Camp futbol,sala polivalent 
i piscina coberta)

3420.63218 30.100,00

Reparació Formigó Pistes 
de Pàdel

3420.63218 9.000,00

Reparació Camins Son 
Poquet,Son Jeroni,Son 
Carbonell i Son Claret

4540.60912 335.493,93

Adeqüació jocs Parc 
Infantil Capellans

1710.61960 42.100,35

Bascula Pesatge 4300.63302 12.337,16

TOTAL 790.538,60

SEGON.- Declarar necessària i urgent la referida despesa i la insuficiència d'altres mitjans per al
seu  finançament,  que  es  realitzarà  mitjançant  el  romanent  líquid  de  Tresoreria  per  a  Despeses
Generals per l'import de la modificació.
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TERCER.- Exposar al públic l'aprovació inicial en el tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears per un període de quinze dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació en el
Butlletí  Oficial,  posant  a  disposició del  públic  la documentació  corresponent,  durant  l'esmentat
termini els interessats podran examinar la documentació i presentar reclamacions davant del Ple de
la Corporació.

QUART.- Que es doni compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions i suggeriments que es
formulin, que es resoldran amb caràcter definitiu, o en cas que no es presentin, l'acord provisional
s'elevarà automàticament a definitiu.

CINQUÈ.- L'acord d'aprovació definitiva i el resum per capítols de la modificació de crèdits s'ha de
publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per a la seva vigència i impugnació jurisdiccional.

SISÈ.-  De l'expedient de la modificació de crèdits  definitivament  aprovada,  es remetrà còpia a
l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma simultàniament a la seva remissió al Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

2.2.3.   Expedient  núm.  6/2021  de  transferències  de  crèdit  i  augment  quantitat  global
complement de productivitat.

De conformitat amb allò que disposen els articles 179 i 180 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, l’article 40 i

següents  del  RD  500/90,  i  la  base  14a  de  les  d’execució  del  Pressupost,  propòs  al  Ple  de

l’Ajuntament l’aprovació de l’expedient núm. 6/2021 de transferències de crèdit entre les partides

següents, en tractar-se de partides que pertanyen a la mateixa àrea de despesa del pressupost de

despeses, però que suposen una modificació de la quantitat global del complement de productivitat.

Segons el que disposa el RD 861/1986, de 25 d’abril, art. 5.5 correspondrà al Ple de la Corporació

la determinació de la quantitat global del complement de productivitat amb el límit especificat a

l’article 7 del mateix RD.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:

1. Aprovar inicialment l’expedient de transferències de crèdit núm 6/2021 en el vigent pressupost,

segons el següent detall:



Ajuntament de Muro

A) AUGMENT DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ
CRÈDIT
ACTUAL AUGMENT

CRÈDIT
DEFINITIU

1300.15000 PRODUCTIVITAT 24.711,48 85.053,67 109.765,15

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES

Aplicació

Pressupostària
Descripció

Consignació

anterior
Baixes

1300.12003 SOUS DEL GRUP C1 292.245,30 21.647,80
1300.12100 COMPLEMENT DE 

DESTINACIÓ
168.561,82 10.965,60

1300.12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC 177.966,88 3.787,64
1730.12003 SOUS DEL GRUP C1 32.471,70 21.647,80
1730.12100 COMPLEMENT DE 

DESTINACIÓ
18.156,88 11.416,16

1730.12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC 20.846,45 13.897,63
1730.121031 INDEM. RESIDÈNCIA 2.536,56 1.691,04

TOTALS . . . 712.785,59 85.053,6

La quantitat global de Productivitat aprovada al pressupost 2021 es de 51.067,53€, quantia que 

s’incrementa fins a 136.121,20€.

2. Exposar al públic la seva aprovació inicial al tauler d’anuncis d’aquesta corporació, amb l’anunci

previ publicat al BOIB, en el termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats poden

examinar l’expedient i presentar reclamacions davant la corporació. En el cas que no es presentin

reclamacions en contra, s’ha d’entendre aprovat definitivament.

2.2.4. Expedient 04/2021, 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:
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Insuficiència de crèdit.
Omissió a l’expedient de requisits o tràmits essencials.
Despeses realitzades en altres exercicis.

Fonaments jurídics:

- 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  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.
- RDL 3/2011 pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei Contractes sector públic.
-  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.
- 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 120.352,71 €.

2.3. Esports
2.3.1. Canvi de nom de la “Milla Urbana” per “Milla Urbana Joan Comes».

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda canviar el nom de la “Milla Urbana” per “Milla
Urbana Joan Comes”

3. Precs i preguntes

Les intervencions dels regidors i regidores es troben recollides dins un fitxer d'àudio i vídeo, que 
acompanya l’acta de la sessió.

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=b8g3T-I3zYY
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En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, el President donà per acabada la sessió a les
22:50 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta que, llegida i conforme, signaran el batle i el
secretari, que ho certifica.

Muro, a la data de la signatura electrònica

El batle El secretari


