
Ajuntament de Muro

ACTA DE SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL

Codi: PLE2021/14
Data: 22 de setembre de 2021

A les 08:05 hores, es reuneix mitjançant videoconferència el Ple Municipal per efectuar una sessió 
extraordinària.

Assisteixen:

SERRA SASTRE ANTONIO, BATLE-PRESIDENT
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 08:05 hores.

1.1. Comptes i Hisenda
1.1.1. Expedient 20/2021 de modificació de crèdits extraordinaris i suplement finançats amb 
romanent de tresoreria   

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
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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.

Accés a les intervencions:
http://muro.digiacta.es/ca/mopleno/3/10

Accés a la votació:
http://muro.digiacta.es/ca/mopleno/3/806

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  inicialment  l'expedient 2021/1797 de  modificació  de  crèdits  mitjançant
suplement de crèdit finançat amb el romanent de tresoreria per a despeses generals, el resum és el
següent:

Suplements de Crèdit

Descripció Apl. Pressup. Import

Tancament Pista 
Poliesportiu

3420.63218 68.489,69

Renovació Font Santa 
Catalina Thomas

1710.60906 11.589,90

Productes Neteja 
Residència Reina Sofia

2350.22110 21.049,08

Productes Alimentaris 
Residència Reina Sofia

2350.22105 40.701,65

Serveis Sociosanitaris 2350.22727 95.806,00

http://muro.digiacta.es/ca/mopleno/3/10
http://muro.digiacta.es/ca/mopleno/3/806
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Residència

Reparacions Instalacions 
Platja de Muro

1730.21000 11.886,44

Total 249.522,76

Crèdits Extraordinaris

Descripció Apl. Pressup. Import

Substitució sistema reg 
camp de futbol

3420.63309 37.593,85

Equipaments Esportius 
Poliesportiu

3420.62903 14.658,31

Renovació Enllumenat 
Zona Ses Fotges

1650.61925 100.530,50

Total 152.782,66

Total Expedient 402.305,42

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.
 
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.

1.1.2. Aprovació del compte general de l’exercici de 2020

Vist el  Compte General de l'exercici  2020, juntament  amb tota la seva documentació annexa a
aquesta, segons la legislació vigent.
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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 2020, juntament amb tota la seva
documentació anexa al mateix.

Vist que amb posterioritat, la Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament en sessió celebrada en
data  26  de  juliol  de  2021  va  emetre  el  corresponent  dictamen  en  relació  al  Compte  General
d'aquesta corporació relatiu a l'exercici 2020.

Vist que mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província data 29 de juliol de 2021 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.

Accés a les intervencions:
http://muro.digiacta.es/ca/mopleno/3/820

Accés a la votación:
http://muro.digiacta.es/ca/mopleno/3/989

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

PRIMER.- Aprovar el Compte General de l'Exercici 2020.

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
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.

2. Moció d’urgència
2.1. Administració i Personal
2.1.1. Declaració institucional amb motiu del Dia Europeu de les Llengües   

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

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI, dóna compte de la  moció:

<<Declaració institucional amb motiu del Dia Europeu de les Llengües

http://muro.digiacta.es/ca/mopleno/3/989
http://muro.digiacta.es/ca/mopleno/3/820
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Mitjançant aquesta declaració institucional, l’Ajuntament de Muro se suma a la celebració del Dia
Europeu  de  les  Llengües,  que  es  commemora  el  dia  26  de  setembre,  i  es  compromet  amb la
promoció i la conservació de la llengua catalana, un patrimoni lingüístic que vol compartir amb la
resta  de ciutadans europeus,  i  amb el  respecte  a  la  diversitat  lingüística,  d’acord amb la  Carta
Europea de les  Llengües Regionals o Minoritàries i  la Carta  de Drets Fonamentals  de la Unió
Europea.

Aquesta efemèride va néixer l’any 2001 de la mà del Consell d’Europa i la Unió Europea amb la
intenció de fomentar la diversitat lingüística, l’aprenentatge de llengües i, en definitiva, l’entesa
intercultural  entre  els  milions  de  ciutadans  europeus.  Enguany,  per  tant,  fa  vint  anys  d’aquest
compromís per la defensa del tarannà lingüístic i cultural divers d’Europa, un territori amb més
d’una setantena de llengües.

Les llengües representen l’essència de les diferents cultures i, a la vegada, són el principal canal de
comunicació. Per tant, preservar una llengua és protegir una manera de mirar, de comprendre i
d’interpretar el món.

En aquest sentit, la llengua catalana, com a pròpia del territori, és la contribució de les Illes Balears,
juntament amb la resta de territoris on es parla, a la diversitat lingüística i cultural europea. Amb
deu milions de parlants aproximadament, és la llengua sense estat més parlada a la Unió Europea i,
de fet, té més parlants que algunes llengües amb estat.

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

1. Donar  visibilitat  a  la  celebració  del  Dia  Europeu  de  les  Llengües  penjant  la  banderola
commemorativa d’aquesta efemèride del 20 al 26 de setembre de 2021 a la seu de l’Ajuntament o a
edificis municipals o monuments que tenguin un lloc rellevant dins el municipi.

2. Impulsar la participació dels ciutadans en esdeveniments que valorin la diversitat lingüística
i la importància d’aprendre idiomes com a eina per a la recerca de la pau i la convivència entre els
pobles.

3. Convidar tots els ciutadans de Muro a celebrar la pluralitat lingüística i cultural d’Europa i a
prendre consciència del valor d’una llengua per al poble que la té com a pròpia.>>

Accés a les intervencions:
http://muro.digiacta.es/ca/mopleno/3/1008

Accés a la votació:
http://muro.digiacta.es/ca/mopleno/3/1360

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat,  aprova  la  declaració  institucional  amb  motiu  del  Dia
Europeu de les Llengües

http://muro.digiacta.es/ca/mopleno/3/1360
http://muro.digiacta.es/ca/mopleno/3/1008
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En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, el President donà per acabada la sessió a les
08:25 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


