
Ajuntament de Muro

ACTA DE SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL

Codi: PLE2021/9
Data: 17 de juny de 2021

A les 20:50 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 20:50 hores.

1. Aprovació d’actes anteriors

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, aprova les actes de les sessions de 11/01/2021, 28/01/2021, 
25/02/2021, i 25/03/2021.

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Conveni entre l'Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció a les Illes Balears i
l'Ajuntament de Muro per tal d'establir l'ús del registre de béns patrimonials de l'OAIB per
part de l'Ajuntament   

Vista la proposta de conveni que literalment diu:
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<<CONVENI ENTRE L’OFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ
A LES ILLES BALEARS I  L’AJUNTAMENT DE ___________  PER TAL D’ESTABLIR
L’ÚS  DEL  REGISTRE  DE  BENS  PATRIMONIALS  DE  L’OAIB  PER  PART  DE
L’AJUNTAMENT

Palma, ____ de _____________ de 2020

REUNITS

D’una  banda,  el  Sr.  Jaume Far  Jiménez,  director  de  l’Oficina  de  Prevenció  i  Lluita  contra  la

Corrupció a  les  Illes  Balears (en endavant,  l’Oficina),  que intervé en el  seu nom en virtut  del

nomenament efectuat mitjançant Resolució del president del Parlament de les Illes Balears de 10 de

gener de 2018 (Butlletí Oficial de les Illes Balears de 2018.01.12), d’acord amb l’article 5 de la Llei

16/2016, de 9 de desembre, de creació de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les

Illes Balears.

D’altra banda, el Sr. ___________________, batle de l’Ajuntament de _____, que intervé en el seu

nom en virtut de nomenament realitzat per Ple de l’Ajuntament en sessió de data ___ de _______ de

2019 i en compliment de l’acord adoptat pel Ple en sessió del dia __________ pel qual s’autoritzà el

conveni.

EXPOSEN
I. Que l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, creada per la Llei

16/2016, de 9 de desembre, es configura com una entitat que depèn orgànicament del Parlament de

les Illes Balears i exerceix les seves funcions amb plena independència.

Que l’Oficina té funcions relacionades amb l’ètica pública, la integritat i la prevenció, així com la

investigació i la lluita contra la corrupció.

Que,  concretament,  en el  marc de les  funcions relacionades amb la  integritat,  l’article  5.b  1er.

estableix  que  l’Oficina  té  les  funcions  de  gestionar  el  Registre  de  declaracions  patrimonials  i

d’activitats  en  els  termes  que  regula  la  seva  llei  de  creació.  A  aquest  efecte,  l’Oficina  és

l’encarregada de requerir a les persones de les quals s’hagi disposat el nomenament o el cessament

en un càrrec públic, que compleixin les obligacions previstes en la llei; també és la responsable de

la custòdia, la seguretat i la indemnitat de les dades i els documents que figurin en aquest registre, a

més de la publicació de la informació d’acord amb aquesta llei, la normativa que regula la publicitat

activa i la protecció de dades.

Que la Llei 16/2016 de creació de l'Oficina, estableix en l'article 2 el seu àmbit subjectiu d'actuació,

incloent en el seu apartat 1 que la Llei és aplicable als municipis i altres ens de l’Administració local

de les Illes  Balears,  i  també els  ens que en depenen o s’hi  vinculen,  inclosos  mancomunitats i

consorcis.

Que la mateixa norma, en el  seu article 23, obliga als càrrecs públics inclosos en el  seu àmbit

d’actuació  a  formular  una  declaració  patrimonial  que  abasti  la  totalitat  dels  seus  béns,  drets,

obligacions i activitats, i que ha de quedar sota la responsabilitat de l’Oficina de Prevenció i Lluita
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contra la Corrupció a les Illes Balears, a la qual correspon, també, donar-hi publicitat a través de la

pàgina web institucional. I  l´article  25 obliga anualment a l'aportació de la declaració tributària

corresponent a l’impost sobre la renda de les persones físiques i a l’impost sobre el patrimoni que

hagin tingut l’obligació de presentar a l’Administració tributària. També poden aportar la declaració

voluntària del cònjuge, de la parella estable o de la persona amb qui convisquin en anàloga relació

d’afectivitat, referida a aquests tributs.

Que l’article 24 del Reglament de Funcionament i Règim Intern de l’Oficina de Prevenció i Lluita

contra  la  Corrupció,  aprovat  per  la  Comissió  d’Assumptes  Institucionals  y  Generals  en  sessió

ordinària  de  21-11-2018  (BOIB  de  13-12-2018),  exigeix  que  les  declaracions  patrimonials  i

d’activitats s’han de presentar per mitjans electrònics a través d’Internet  a la seu electrònica de

l’Oficina, emplenant el formulari creat a aquest efecte.

Que mitjançant Resolució d'1 d'abril de 2019 de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció

(BOIB  4-4-2019),  s'han  aprovat  els  models  de  les  declaracions  patrimonials,  de  béns,  drets,

interessos  i  activitats,  a  què  es  refereix  la  Llei  16/2016,  de  9  de  desembre,  que  es  tramitaran

electrònicament davant l'Oficina a través del formulari disponible a la seva seu electrònica.

II. De conformitat amb l'article 75.7 Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local es troben

inscrites  en els  registres  d'interessos  de  l'Ajuntament  les  declaracions  sobre  causes  de  possible

incompatibilitat  i  sobre  qualsevol  activitat  que  els  proporcioni  o  pugui  proporcionar  ingressos

econòmics (Registre d'Activitats) així com la declaració dels seus béns patrimonials (Registre de

béns patrimonials):

« 7. Els representants locals, així como els membres no electes de la Junta de Govern Local,

formularan declaració sobre causes de possible incompa�bilitat i sobre qualsevol ac�vitat

que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics.

Formularan  així  mateix  declaració  dels  seus  benes  patrimonials  i  de  la  par�cipació  en

societats  de  tot  �pus,  amb  informació  de  les  societats  per  elles  par�cipades  i  de  les

liquidacions dels imposts sobre la Renda, Patrimoni i, en el seu cas, Societats.

...

Les declaracions anuals de bens i ac�vitats seran publicades amb caràcter anual, i en tot

cas en el moment de la finalització del mandat, en els termes que fixi l’Estatut municipal. »

Que la disposició addicional quinzena de la mateixa llei 7/1985  estableix que el règim previst a

l’article 75.7 de la Llei 7/1985 serà d’aplicació al personal directiu local i als funcionaris de les

Corporacions Locals amb habilitació de caràcter estatal que, conforme a l’establert a l’article 5.2 de

la Disposició Addicional Segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat

Públic,  desenvolupin llocs  de  treball  que  hagin  estat  coberts  mitjançant  la  lliure  designació  en

atenció al caràcter directiu de les seves funcions o a l’especial responsabilitat que assumeixen.

III.- Que ambdós ens públics són coincidents en quant a la seva funció de publicitat i transparència

de les declaracions patrimonials i de bens i de les declaracions de renda i patrimoni dels càrrecs

públics.
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IV.-  Que  amb  l’esperit  de  col·laboració  que  ha  de  presidir  la  relació  entre  les  diferents

administracions públiques i perseguint els principis d’eficàcia i eficiència que ha de caracteritzar la

tasca dels poders públics, la col·laboració entre ens públics amb funcions paral·leles ha de permetre

la simplificació de les tasques a dur a terme pels càrrecs públics obligats a la presentació de les

declaracions i models abans esmentats, evitant així la duplicitat a que estan sotmesos.

V. Que, en aquest marc normatiu, ambdues institucions manifesten el seu interès en establir un canal

únic de presentació de les declaracions patrimonials i  de béns,  interessos i activitats que ha de

coadjuvar  a  millorar  l’eficàcia  en  el  compliment  dels  objectius  respectius,  l’eficiència  en  la

utilització dels recursos públics  i,  en suma,  millorar el  servei  efectiu  que ambdues institucions

presten.

En virtut del que s’ha exposat, les parts acorden subscriure aquest conveni de conformitat amb les

següents:

CLAUSULES

Primera. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir el mecanisme de presentació de les obligacions establertes als

articles 75.7 i la D.A. quinzena de la Llei 7/1985, reguladora de bases del règim local.

Segona. Substitució de registres
L’Ajuntament de __________ establirà com a registre per a les declaracions patrimonials i de béns,

interessos  i  activitats,  així  com per  a  les  presentacions  de  les  declaracions  anuals  de  renda  i

patrimoni,  el  registre  existent  a  l’Oficina  de  Prevenció  i  Lluita  contra  la  Corrupció  a  les  Illes

Balears, que està disponible a la seva seu electrònica.

Tercera. Obligacions de l’Ajuntament
L’Ajuntament de _______ adaptarà el seu Reglament orgànic del Ple per tal de recollir que les

obligacions  respecte  de les  declaracions  patrimonials  i  de béns,  interessos  i  activitats  s’han  de

presentar al  registre de l’OAIB d’acord amb els models del  formulari  disponible a la seva seu

electrònica.

Quarta. Obligacions de l’OAIB
L’Oficina de prevenció i  Lluita  contra  la  Corrupció a  les  Illes  Balears  permetrà  l’accés  al  seu

registre per tal de que l’Ajuntament pugui consultar i descarregar la documentació presentada pels

seus càrrecs públics.

Així  mateix,  l’OAIB queda obligada a l’anonimització de les dades per a la seva publicació al

Portal de Transparència propi, i a facilitar a l’Ajuntament una adreça web per tal de que aquest

pugui enllaçar les declaracions dels seus càrrecs públics amb el portal de l’OAIB.

Cinquena. Comissió de seguiment
Per a la supervisió, el seguiment i el control d’aquest conveni, i la resolució dels dubtes que puguin

sorgir en la seva interpretació i per tal de vetllar pel compliment normatiu i fer el seguiment de les
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incidències  que puguin sorgir  al  llarg  de  la  seva vigència,  es  crea  una  comissió  de seguiment

composada per 4 persones, dues de l’OAIB i dues de l’Ajuntament de  _________ entre les quals hi

figurarà  la  persona  que  ocupi  el  lloc  de  secretari/ària  general  del  Ple  o  la  que  legalment  la

substitueixi.

Sisena. Aspectes econòmics
L’aplicació i execució d’aquest conveni, que inclou tots els actes materials i jurídics que es puguin

dictar en la seva execució i el seu desenvolupament, no podran implicar obligacions econòmiques

per cap de les parts i ambdues institucions han d’atendre les obligacions derivades del conveni amb

els seus mitjans personals i materials.

Setena. Confidencialitat de la informació
De manera general,  cada  una de  les parts  es  compromet  a  no difondre,  sota cap  concepte,  les

informacions pertanyents  a  l’altra  part  a  les  quals  hagi  pogut  tenir  accés  en execució d’aquest

Conveni.

Les  parts  signants  hauran  d’aplicar  les  mesures  de  seguretat  adients  per  al  manteniment  de  la

confidencialitat de la informació que siguin aplicables segons les previsions de la legislació vigent

en cada moment.

Ambdues parts es comprometen a que tot el personal que participi en l’execució d’aquest Conveni

conegui i compleixi el compromís de confidencialitat regulat per aquesta clàusula.

Vuitena. Eficàcia temporal i vigència del conveni
Aquest Conveni produeix efectes des de la seva signatura i té una vigència de quatre anys, amb

possibilitat de pròrroga, per un període de fins a quatre anys addicionals, si així ho acorden de

forma expressa les parts signants del conveni.

Qualsevol de les parts pot denunciar el conveni en qualsevol moment un cop transcorregut el primer

any de vigència, mitjançant escrit adreçat a l’altra part.

Novena. Normativa aplicable i jurisdicció
Aquest conveni es regeix per les seves clàusules, per la interpretació que d’aquestes clàusules faci la

Comissió Mixta de Seguiment i Control i per la normativa general que sigui d’aplicació.

Les controvèrsies que puguin sorgir sobre la interpretació i el compliment d’aquest conveni marc

han de ser resoltes, en primera instancia, en la Comissió Mixta de Seguiment i Control prevista en

la  clàusula  cinquena  d’aquest  conveni.  A  falta  d’acord  en  aquesta  Comissió,  les  possibles

controvèrsies  seran  de  coneixement  i  competència  dels  òrgans  jurisdiccionals  de  l’ordre

jurisdiccional  contenciós  administratiu,  d’acord amb el  que estableix la  Llei  29/1998, de 13 de

juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Desena. Publicitat i transparència
Ambdues parts es comprometen a donar difusió a aquest conveni, mitjançant la publicació, si escau

en els diaris oficials corresponents, i en les seves seus electròniques i pagines web.

En prova de conformitat, els representants d’ambdues parts signen aquest conveni, per duplicat, en

el lloc i la data de l’encapçalament.
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Jaume Far Jiménez

Director de l’Oficina de prevenció i lluita

contra la corrupció a les

Illes Balears

_____________________

Batle de l’Ajuntament de _______

Assistit pel secretari

____________________

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

1r. Aprovar el conveni entre l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears i
l’ajuntament de Muro per tal d’establir l’ús del registre de béns patrimonials de l’OAIB per part de
l’ajuntament.

2n. Designar el Sr. José Gómez de la Cruz, interventor accidental, i el Sr. Francisco Sabater Mulet,
secretari de l’Ajuntament, per formar part de la comissió de seguiment del Conveni.

3r.  Comunicar el  present acord a l’Oficina de Prevenció i  Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.1.2. Proposta del grup polític MÉS-APIB sobre defensa del servei públic de correus   

El  Sr.  Miquel  Àngel  Tortell  Frontera,  en  representació del  grup  polític  MÉS-APIB,  formula la
següent proposta:

<<MOCIÓ EN DEFENSA DEL SERVEI PÚBLIC DE CORREUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En un context com l'actual, el servei postal prestat per Correos té un indubtable paper per contribuir
a  la  cohesió  social,  territorial  i  econòmica  del  país,  tant  a  nivell  estatal,  com  autonòmic  i
especialment en l'àmbit municipal, recorrent i atenent diàriament totes les localitats i municipis de
l'Estat, garantint la prestació d'un servei públic a la ciutadania, empreses i administracions en la
totalitat dels nuclis de població, al marge de la seva rendibilitat econòmica.
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Les  dades  ho posen  en valor:  més  de 8.000 municipis  atesos,  16 milions  de llars,  3,2  milions
d'empreses (més del 99% són Pimes) i un total de 7.100 punts d'atenció en l'àmbit rural (carters/es
rurals i oficines) i més de 100.000 quilòmetres diaris.

Els serveis postals, declarats durant l'estat d'alarma com a serveis essencials i reconeguts com un
element de vertebració i cohesió territorial, són un valor arrelat en la vida social dels municipis des
de la prestació d'un servei públic, contribuint al desenvolupament econòmic dels mateixos, facilitant
i donant accessibilitat al dret de ciutadans/es, comerços, empreses i administracions a disposar d'un
servei postal a preu assequible i de qualitat. Però amb les actuals polítiques estratègiques i de gestió
de la Direcció de Correus aquest dret s'està limitant.

Concretament a la nostra localitat, a Muro, l'empresa SAE Correos y Telégrafos S.A., S.M.E. va
decidir al seu dia suprimir 1 carter, provocant que els habitants del nostre municipi no tinguin un
servei de qualitat. Així mateix, hem tengut coneixement que l'empresa pública està duent a terme
una retallada en la contractació que està deixant sense cobri rl'ocupació estructural així com els
permisos i qualsevol tipus d'absència de treballador, de manera que la població ha tingut dies sense
servei.

Cal recordar que al seu dia, el municipi de Sa Pobla tenia Oficina d’Atenció al Client i Carteria
pròpia i, per raons “logístiques” hi varen traslladar els membre de les Unitats de Repartiment de les
poblacions veïnals de Llubí, Búger, Muro, Santa Margalida, Can Picafort i, fins i tot, Son Serra de
Marina, amb el risc i la conseqüent pèrdua de temps durant l'horari de treball, d’invasió d’espai
públic, massificació del servei a l’Oficina de Correus poblera...

La  conseqüència  d'aquestes  decisions  han  estat  i  són  una  baixada  de  la  qualitat  del  servei  al
municipi de Muro, l’empitjorament de les condicions laborals dels treballadors/es i el perjudici als
ciutadans/es i empresaris/es de la nostra localitat.

Igualment,  manifestem  que  aquestes  decisions  s'estan  adoptant  sense  que,  prèviament,  s'hagi
consultat o informat per cap via oficial a l'Administració Local d'aquest municipi, a l’Ajuntament de
Muro, de manera que desconeixem els motius pels quals s'han anat adoptant, i a més, no s’ha donat
la oportunitat al propi consistori de poder ser escoltat tot i afectar directament els interessos dels
ciutadans/es als que legítimament representem.

L'actual Llei Postal i altres normes dependents reconeixen sense cap mena de dubte que:

-  Tots els/les usuaris remitents o destinataris  d'enviaments postals tenen dret  a  un servei  postal
universal de qualitat prestat de forma permanent, en tot el territori nacional i a preus assequibles, al
menys cinc dies a la setmana, d'acord amb la normativa europea i nacional d'aplicació.

- L'abast i la prestació efectiva del servei postal universal han de respondre als principis de cohesió
social i territorial, no discriminació per raó de qualsevol circumstància o condició personal, social o
geogràfica,  continuïtat, eficàcia i eficiència en el  servei, i  haurà d'adequar permanentment a les
condicions tècniques, econòmiques, socials i territorials ia les necessitats dels usuaris, en particular
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en matèria de densitat de punts d'accés i d'accessibilitat als mateixos, sense detriment de la seva
qualitat.

Per l'exposat anteriorment, el grup municipal de MÉS per Muro proposa al Ple de l’Ajuntament de
Muro l’adopció dels següents ACORDS

- L’Ajuntament de Muro insta a SAE CORREOS Y TELEGRAFOS, S.M.E, a la Sociedad Estatal
de  Participaciones  Industriales  (SEPI),  al  Ministerio  de Hacienda,  al  Ministerio  de  Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana y al Gobierno de España a adoptar les següents mesures per a garantir
la prestació dels serveis postals i la seva permanència al nostre municipi:

1. Afrontar diligentment la cobertura dels llocs estructurals suprimits a la Unitat de Repartiment
necessaris per oferir un servei de qualitat a la ciutadania.

2. Mantenir la qualitat de les condicions laborals, garantint una plantilla amb prou treballadors i
treballadores que permeti les corresponents substitucions per malaltia, permisos o vacances.

3.  Garantir  els  compromisos  de  finançament  que  permetin  a  la  nostra  localitat,  complint  els
paràmetres de qualitat determinats per llei, el correcte exercici de la prestació dels serveis postals, i
assegurant que tots els ciutadans/es rebin el repartiment de correspondència a 5 dies a la setmana
com mandata la Directiva postal europea.

L’Ajuntament de Muro donarà trasllat  d'aquest  acord al Gobierno de España i a tots els Grups
Parlamentaris  del  Congreso  de los  Diputados,  a  la  Sociedad  Estatal  Correos  y  Telégrafos,  a  la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), al Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana i al Ministerio de Hacienda.>>

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, aprova la proposta.

2.2. Comptes i Hisenda
2.2.1. Aprovació expedient extrajudicial 6.2021   

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:
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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 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, d'acord amb allò que disposa l'article 60.2, del Reial Decret 500/1990, 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 reconèixer extrajudicialment els deutes que figuren relacionats per un
total de 128.223,52 €.

2.2.2. Expedient de modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 11.2021

Per  ordre  de  Batlia 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.
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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.

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

PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient 2021/ 1273 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

Substitució de la Claraboia 
de l’edifici de la Biblioteca

3321.63231 15.200,00

Instal·lació decantador de 
Greixos en el Bar del 
Poliesportiu

3420.62312 10.463,44

25.663,44

SEGON.- Declarar necessària i urgent les referides despeses 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.
 
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.
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3. Moció d’urgència
3.1. Medi Ambient i Agricultura
3.1.1.  Moció  d’urgència  relativa  a  reparació  urgent  de  les  passarel·les  clausurades  per
Demarcació de Costes a la Platja de Muro

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que presenta moció d’urgència relativa

a instar a Demarcació de Costes a arreglar les passarel·les clausurades a Platja de Muro.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, declara la urgència de la moció.

La moció es consensuada per tots els grups polítics, i es formula de la següent forma:

<<REPARACIÓ  URGENT  DE  LES  PASSAREL·LES  CLAUSURADES  PER

DEMARCACIÓ DE COSTES A LA PLATJA DE MURO

Vist  l’escrit  de  la  Cap  de  la  Demarcació  de  Costes  a  les  Illes  Balears,  la  senyora  Almudena

Domínguez Garcés, amb el número de registre d’entrada a l’Ajuntament 2021/2147 de data 12 de

maig de 2021, que literalment diu:

<<CIERRE POR PELIGRO DE COLAPSO DE PASARELA DE ACCESO A LA PLAYA
Habiéndose realizado un chequeo del estado de las pasarelas elevadas de acceso a las playas en
ese Término Municipal, que esta Demarcación de Costas instaló hace una década, se ha podido
constatar que la que se indica en el plano adjunto, presenta un alto riesgo de colapso y por tanto
debe ser  clausurada hasta que  esta  Demarcación  tenga disponibilidad presupuestaria  para  su
sustitución por una nueva. Por tanto se comunica que dicho cierre de la pasarela será realizado
por esta Demarcación de Costas en breve.>>

I  vist  l’escrit  de  la  mateixa senyora  Almudena Domínguez  Garcés,  amb el  número  de  registre
d’entrada a l’Ajuntament 2021/2179 de data 13 de maig de 2021, que literalment diu:

<<FALTA  DE  PRESUPUESTO  PARA  LA  CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE  LAS
ACTUACIONES EN  LOS  SISTEMAS  DUNARES  DURANTE  LA  PRESENTE  TEMPORADA
ESTIVAL.
Debido a la actual disponibilidad presupuestaria, a lo largo de 2021, la Demarcación de Costas en
Illes Balears solo podrá efectuar la conservación y mantenimiento de elementos prioritarios en

los sistemas dunares.

Por  ello,  y  al  haber  numerosos  elementos  de  madera,  principalmente  pasarelas,  que  se  van
deteriorando por el uso durante la temporada estival, algunos de los cuales pueden suponer un
peligro para los usuarios, así como los captadores de arena colocados durante el invierno para
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evitar que la misma se escape de las playas hacia las calles colindantes, que puedan suponer un
impedimento para el paso de maquinaria de mantenimiento de las playas o para la colocación de
ciertas instalaciones temporales autorizadas a ese consistorio, se comunica a ese Ayuntamiento que
esta Demarcación de Costas no tendrá objeción, en aras de la colaboración interadministrativa, en
que, de considerarlo oportuno, ese Consistorio pueda, excepcionalmente, proceder a la reparación
de los elementos mínimos para solventar dicho riesgo o a la retirada y posterior colocación, una
vez terminada la temporada turística, de los captadores de arena mencionados.
Para ello, deberán solicitar la pertinente autorización temporal de ocupación de dominio público
marítimo-terrestre, recogida en la Ley y Reglamento de Costas.>>

Donat que ens trobem en plena temporada de bany i, per tant, d’ús de les platges per part de turistes
i residents.

Vist que estam sortint d’un període llarg de restriccions ocasionades per la pandèmia de la COVID
19 i que, en aquests moments, la realització d’activitats d’oci a l’aire lliure són les més demandades
per la població.

Vist que les passarel·les clausurades, una al carrer Guardes de Mar i l’altre al carrer  Joglars, tenen
un paper primordial en l’accés a les zones de platja del sector II de Platja de Muro.

Es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció del següent acord:

Primer.- Sol·licitar a la Demarcació de Costes a les Illes Balears que apliqui a aquestes passarel·les
la consideració d’elements prioritaris en els sistemes dunars i que procedeixi a la seva reparació de
forma urgent.

Segon.- En cas que Demarcació de Costes a les Illes Balears no disposi de pressupost, l’Ajuntament
de Muro s’ofereix a assumir la reparació de forma urgent, a canvi de recuperar el cost de la mateixa,
ja sigui mitjançant deducció del cànon anual, o bé mitjançant compromís o conveni que Demarcació
de Costes assumirà definitivament el cost de la reparació.

Tercer.- Comunicar  el  present  acord  a  la  Demarcació  de  Costes  a  les  Illes  Balears  pel  seu
coneixement i als efectes oportuns.>>

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, aprova la moció d’urgència.

4. 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=b4Ix9W6kaCo
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En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, el President donà per acabada la sessió a les
23:15 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


