
Ajuntament de Muro

ACTA DE SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL

Codi: PLE2021/2
Data: 28 de gener 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.  Interposició  de  recurs  contenciós  administratiu  contra  l’acord  del  Consell
d’Administració d’ABAQUA de data 24.09.2020.

Vist l’informe jurídic de data 19 de gener de 2021, que literalment diu:

<<Francesc Segura Fuster, advocat pertanyent a l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de les Illes Balears
amb el número de col.legiat 1977, a requeriment de l’Ajuntament de Muro, INFORMA:

 1er.- El Ple de l'Ajuntament de Muro va adoptar l’acord en sessió celebrada en data de 17 de
desembre de 2020, d'interposar recurs contenciós-administratiu contra la contestació de l’Agència
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA a partir d’ara) de data 17 de novembre de
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2020, que va rebutjar el requeriment efectuat per la Junta de Govern local de l’Ajuntament de Muro
mitjançant acord de data 1 d’octubre de 2020, ratificat pe acord del Ple de l’Ajuntament de Muro en
sessió celebrada en data de 29-10-2020, pel qual:

1.- Es va reiterar l’oposició de l’Ajuntament de Muro a la voluntat expressada per ABAQUA en la
reunió  de  la  comissió de  seguiment  del  conveni  de  col·laboració  de  18  de  setembre  de  1989,
celebrada el passat dia 10 de setembre de 2020, de donar per extingit en data de 2 d’octubre de 2020
el conveni de col·laboració de 18 de setembre de 1989 subscrit entre l'Institut Balear de Sanejament
(IBASAN, actual ABAQUA) i els Ajuntaments de Muro i Santa Margalida per a la construcció i
gestió d’una EDAR a la Platja de Muro per al tractament de les aigües residuals de la Costa de
Muro i de Can Picafort.
2.- Es va requerir formalment a ABAQUA perquè continuï amb la gestió de l’EDAR de Platja de
Muro fins l’any 2040, d’acord amb els compromisos assumits davant l’Ajuntament de Muro amb la
signatura dels convenis de de 18 de setembre de 1989, 13 de març de 2001 i 5 d’abril de 2005.
3.- Es va exigir a ABAQUA que dugui a terme les actuacions precises per a l’immediat compliment
dels compromisos assumits davant l’Ajuntament de Muro en els convenis de col·laboració de 13 de
març de 2001 i 5 d’abril  de 2005, per a la construcció d’una nova EDAR a Can Picafort,  que
permeti l’alliberament de la càrrega de tractament d’aigües residuals de l’EDAR de la Platja de
Muro del nucli de Can Picafort.

S’adjunta com a document número 1, còpia de l’acord de 17 de desembre de 2020.

2on.- Que en data de 5 de gener de 2021 es va interposar davant la Sala contenciosa-administrativa
del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  les  Illes  Balears  recurs  contenciós  administratiu  contra  la
decisió d’ABAQUA de donar per extingit a data de 2 d’octubre de 2020 el conveni de col·laboració
de  18  de  setembre  de  1989  subscrit  entre  l'Institut  Balear  de  Sanejament  (IBASAN,  actual
ABAQUA) i els Ajuntaments de Muro i Santa Margalida per a la construcció i gestió d’una EDAR
a la Platja de Muro per al tractament de les aigües residuals de la Costa de Muro i de Can Picafort i
traspassar als dos ajuntaments la gestió de l’EDAR de la zona costanera de Muro-Santa Margalida,
així com contra l’escrit d’ABAQUA de data 17-11-2020, de contestació i rebuig al requeriment
efectuat per l’Ajuntament de Muro sobre el manteniment del conveni de col·laboració de 18 de
setembre de 1989 i la gestió de l’EDAR de la Platja de Muro.

A data de l’emissió del present informe, encara no s’ha proveït l’esmentat escrit d’interposició de
recurs contenciós-administratiu.

S’adjunta  com  a document  número  2,  escrit  d’interposició  de  l’esmentat  recurs  contenciós-
administratiu.

3er.- En les actuacions judicials seguides pel procediment ordinari núm. 430/2018 davant la Sala
contenciosa-administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  les  Illes  Balears,  en  què
l’Ajuntament de Muro té la condició de part recurrent, es va notificar la diligència d’ordenació de
data 10 de desembre de 2020, en què es va donar trasllat de dos certificats emesos per ABAQUA de
data de 2 de novembre de 2020, relatius als acords adoptats pel seu Consell d’Administració en
dates de 24 de setembre de 2020 i 29 d’octubre de 2020.
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S’ajunta com a document número 3 còpia de la diligència d’ordenació de data 10-12-2020 i còpies
dels esmentats certificats de data 2-11-2020 com a documents número 4 i 5.

4rt.- En el certificat d’ABAQUA de data 2 de novembre de 2020, relatiu als acords adoptats pel seu
Consell d’Administració en data de 24 de setembre de 2020, es fa referència al seu punt tercer al
següent acord:

«Tercer.- Acceptar la voluntat de l’Ajuntament de Santa Margalida de no signar un nou conveni de

col·laboració  respecte  de  a  l’EDAR de  la  zona  costanera  de  Muro-Santa  Margalida,  quedant

extingit a partir de 2 d’octubre de 2020 el conveni signat el 18 de setembre de 1989, de conformitat

amb l’establert  a la disposició addicional vuitena de la Llei  40/2015, d’1 d’octubre,  de règim

jurídic del sector públic.»

Així  doncs,  a  l’esmentat  acord  de  data  24-9-2020,  el  Consell  d’Administració  d’ABAQUA va
adoptar formalment la decisió de donar per extingit a partir de 2 d’octubre de 2020 el conveni signat
el 18 de setembre de 1989, respecte a la qual l’Ajuntament de Muro ha manifestat la seva oposició i
que  ha  donat  lloc  a  la  interposició  del  recurs  contenciós-administratiu  assenyalat  al  punt  2on
d’aquest informe.

5è.- L’article 36.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa-
administrativa (LJCA), estableix que «Si abans de la sentència es dictés o es tingués coneixement

de l'existència d'algun acte, disposició o actuació que guardi amb el que sigui objecte del recurs en

tramitació la relació prevista en l'article 34, el demandant podrà sol·licitar, dins del termini que

assenyala l'article 46, l'ampliació del recurs a aquell acte administratiu, disposició o actuació.»

D’aquesta manera, procedeix al nostre judici l’ampliació del recurs contenciós-administratiu de data
de 5-1-2021 -interposat contra la decisió d’ABAQUA de donar per extingit a data de 2 d’octubre de
2020 el  conveni  de col·laboració de 18 de setembre de 1989 subscrit  entre l'Institut  Balear  de
Sanejament (IBASAN, actual ABAQUA) i els Ajuntaments de Muro i Santa Margalida per a la
construcció i gestió d’una EDAR a la Platja de Muro per al tractament de les aigües residuals de la
Costa de Muro i de Can Picafort i traspassar als dos ajuntaments la gestió de l’EDAR de la zona
costanera de Muro-Santa Margalida, així com contra l’escrit d’ABAQUA de data 17-11-2020, de
contestació i rebuig al requeriment efectuat per l’Ajuntament de Muro sobre el manteniment del
conveni de col·laboració de 18 de setembre de 1989 i la gestió de l’EDAR de la Platja de Muro-, a
l’acord adoptat pel Consell d’Administració d’ABAQUA en data de 24 de setembre de 2020, pel
qual  accepta  la  voluntat  de  l’Ajuntament  de Santa Margalida de no signar  un nou conveni  de
col·laboració respecte de a  l’EDAR de la  zona costanera de Muro-Santa  Margalida i  dona  per
extingit a partir de 2 d’octubre de 2020 el conveni signat el 18 de setembre de 1989, de conformitat
amb l’establert a la disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic.

Així, concorren els requisits exigits per l’article 36.1 LJCA, com són:
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1.- S’està dins del termini de 2 mesos previst a l’article 46.1 LJCA, ja que amb independència de
que l’acord  del  Consell  d’Administració  de  data  24-9-2020 no  ha estat  formalment  notificat  a
l’Ajuntament de Muro, se n’ha tengut coneixement de la seva existència per la notificació en data
d’11 de desembre de 2020, de la diligència de data 10 de desembre de 2020, en les actuacions
judicials  seguides  pel  procediment  ordinari  núm.  430/2018  davant  la  Sala  contenciosa-
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

2.- Concorr la relació prevista en l'article 34.2 LJCA, d’acord amb el qual són acumulables les
pretensions que se refereixin a varis actes, disposicions o actuacions quan uns siguin reproducció,
confirmació o execució d’altres o existeixi entre ells qualsevol connexió directa. L’existència d’una
connexió directa és òbvia en aquest cas, ja que en l’acord del Consell d’Administració de data 24-9-
2020  es  manifesta  expressament  la  voluntat  d’ABAQUA de  donar  per  extingit  el  conveni  de
col·laboració de 18 de setembre de 1989 subscrit entre l'Institut Balear de Sanejament (IBASAN,
actual ABAQUA) i els Ajuntaments de Muro i Santa Margalida per a la construcció i gestió d’una
EDAR a la Platja de Muro.

S’adjunta com a document número 6 acord del Ple de l’Ajuntament de Muro de data 29-10-2020 i
com a document número 7 l'informe subscrit per aquest lletrat de data 11-12-2020, als efectes de
deixar palesa de la connexió directa assenyalada.

6è.- En tot cas, i pel supòsit que una vegada adoptat per l’Ajuntament de Muro l’acord d’interposar
recurs contenciós-administratiu contra l’acord del Consell d’Administració d’ABAQUA de data 24-
9-2020, encara no hagués estat admès a tràmit el recurs contenciós-administratiu interposat en data
de 5-1-2021, procediria la interposició de forma independent de recurs contenciós contra l’acord del
Consell  d’Administració  d’ABAQUA de  data  24-9-2020,  sense  perjudici  de  sol.licitar  la  seva
posterior acumulació una vegada admesos a tràmit ambdós recursos, de conformitat amb l’article
43.2 LJCA.

7è.- Per tot l’exposat,  a judici del lletrat  que subscriu aquest  informe, procedeix la impugnació
davant la Sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, de
l’acord del Consell d’Administració d’ABAQUA adoptat en data de 24 de setembre de 2020, pel
qual  decideix «Acceptar  la voluntat  de l’Ajuntament de Santa Margalida de no signar un nou

conveni de col·laboració respecte de a l’EDAR de la zona costanera de Muro-Santa Margalida,

quedant extingit a partir de 2 d’octubre de 2020 el conveni signat el 18 de setembre de 1989, de

conformitat amb l’establert a la disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de

règim jurídic del sector públic.», ja sigui mitjançant l’ampliació del recurs contenciós-administratiu
interposat  en data de 5-1-2021, o bé mitjançant la interposició de forma independent  de recurs
contenciós-administratiu contra l’esmentat acord de data 24-9-2020 si abans del dia 11-2-2021 no
hagués estat  encara admès a tràmit el recurs contenciós-administratiu interposat en data de 5-1-
2021. >>

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:
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Primer, Impugnar davant la Sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears, l’acord del Consell d’Administració d’ABAQUA adoptat en data de 24 de setembre
de 2020, pel qual decideix «Acceptar la voluntat de l’Ajuntament de Santa Margalida de no signar

un  nou  conveni  de  col·laboració  respecte  de  a  l’EDAR de  la  zona  costanera  de  Muro-Santa

Margalida, quedant extingit a partir de 2 d’octubre de 2020 el conveni signat el 18 de setembre de

1989, de conformitat amb l’establert a la disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1

d’octubre,  de  règim  jurídic  del  sector  públic.»,  ja  sigui  mitjançant  l’ampliació  del  recurs
contenciós-administratiu interposat en data de 5-1-2021, o bé mitjançant la interposició de forma
independent de recurs contenciós-administratiu contra l’esmentat acord de data 24-9-2020 si abans
del  dia  11-2-2021  no  hagués  estat  encara  admès  a  tràmit  el  recurs  contenciós-administratiu
interposat en data de 5-1-2021.

Segon. Nomenar l’advocat Sr. FRANCESC SEGURA FUSTER per a la direcció tècnica i defensa
de  l’Ajuntament  així  com  a  la  Procuradora  Sra.  Catalina  Fuster  Riera  per  a  la  representació
processal, a fi i efectes de que defensin i representin a l’Ajuntament de Muro, fins i tot en altres
instàncies, en relació a l’esmentat procediment contenciós-administratiu.

1.1.2.  Aprovació de  declaració  institucional  amb  motiu  de  la  celebració  del  dia  mundial
contra el càncer

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, aprova la següent declaració institucional:

<<DECLARACIÓ  INSTITUCIONAL  AMB  MOTIU  DE  LA  CELEBRACIÓ  DEL  DIA
MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER

El càncer s’erigeix com el principal problema sociosanitari a nivell mundial. És la segona causa de
mort  a nivell mundial i  es projecta un creixement de més del  30% de nous casos per al 2030.
Actualment, al nostre país, 1 de cada 2 homes i 1 de cada 3 dones seran diagnosticats de càncer al
llarga de la seva vida. S’estima que aquesta malaltia afecta a 1,5 milions de persones a Espanya i es
diagnostiquen al nostre país gairebé 280.000 cous casos cada any. A les Illes Balears, 6.200 casos
cada any, 16 persones al dia.

La crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19 no ha fet sinó agreujar la situació de fragilitat
social  i  sanitària  de  les  persones  amb càncer  i  les  seves  famílies  com a  col·lectiu  doblement
vulnerable, pel càncer i per la Covid-19.

Les persones amb càncer i les seves famílies estan vivint diversos i severs impactes d'aquesta crisi:

• Impacte sanitari: proves diagnòstiques i tractaments demorats, incertesa i necessitat d'informació
que ajudi a reduir la por al contagi.

•  Impacte  emocional  i  social  (personal  i  familiar):  solitud  no  desitjada,  ansietat  per  retards  en
tractaments i/o proves diagnòstiques, por al contagi i a tornar als hospitals, sofriment davant les
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dificultats per a acompanyar i ser acompanyats en el procés de final de la vida i per l'agreujament de
les dificultats econòmiques i laborals.

Aquest Ajuntament, amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer, que es celebra anualment dia 4 de
febrer, manifesta la seva solidaritat amb totes les persones afectades per aquesta malaltia i declara el
seu  compromís  per  a  contribuir  a  respondre  a  les  seves  necessitats  i  pal·liar  l'impacte  de  la
pandèmia en les seves vides.

En aquest sentit, aquest Ajuntament advoca perquè es duguin a terme les accions pertinents per a
pal·liar la seva situació d'especial vulnerabilitat, així com garantir, en condicions d'equitat, els drets
de les persones amb càncer i les seves famílies.

Així mateix, aquest Ajuntament manifesta el seu suport a la recerca del càncer, com a instrument
imprescindible  en la  lluita  contra  aquesta  malaltia,  i  trasllada  el  seu  reconeixement  a  totes  les
associacions i entitats que estan acompanyant a les persones afectades pel càncer pel seu compromís
i labor continuada.>>

1.2. Comptes i Hisenda
1.2.1. Expedient 01/2021, 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.
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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 170.302,95 €.

2. Mocions d’urgència: Moció relativa al suport al sector de la restauració i el comerç

La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, presenta la següent moció
d’urgència:

<<Margalida  Portells  Sastre  amb  DNI 43117406-L  portaveu  del  grup  municipal  PSIB-PSOE
presenta  la  següent  moció  perquè  sigui  debatuda  i  si  escau  aprovada  en  el  ple  ordinari  de  la
corporació municipal del mes de gener  de 2021.

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
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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
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  batle demana que es deixi  damunt la taula,  atès que la setmana que ve hi ha unes jornades
informatives sobre mesures de suport econòmic dels Ajuntaments, a les que assistirà l’interventor.

La Sra. Margalida Portells accepta deixar la moció damunt la taula.

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.



Ajuntament de Muro

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=sxX--HMGRdo

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, el President donà per acabada la sessió a les
23:35 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


