
 
 
 
 
 
 
 

Ajuntament de Muro 
ACTA DE SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL 

 
Codi: PLE2021/13 

Data: 26 d'agost de 2021 
 
A les 20:45 hores, es reuneix mitjançant videoconferència el Ple Municipal per efectuar una sessió 
ordinària. 
 
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 20:45 hores. 
 
1. Aprovació d’actes anteriors 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, aprova les actes de les sessions de dates  04/06/2021, 
17/06/2021, 23/06/2021, 07/07/2021 i 29/07/2021. 
 
Accés a les intervencions: 
http://muro.digiacta.es/ca/mopleno/2/5 
 
 
2.1. Comptes i Hisenda 
2.1.1. Donar Compte Execució Pressupostària 2n. Trimestre 2021    
 

http://muro.digiacta.es/ca/mopleno/2/5
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Donant compliment a la base 4 de les bases de execució del Pressupost municipal 2021 es dóna 
trasllat al Ple de l’estat d’execució del pressupost a data 30.06.2021. 

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
Accés a les intervencions: 
http://muro.digiacta.es/ca/mopleno/2/115 
 
 
2.1.2. Expedient 08/2021, 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 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. 

http://muro.digiacta.es/ca/mopleno/2/115
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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. 

Accés a les intervencions: 

http://muro.digiacta.es/ca/mopleno/2/1938 

 

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 62.018,59 €. 

Accés a la votació: 

http://muro.digiacta.es/ca/mopleno/2/2145 

 
3. Moció d'urgència 
3.1. Medi Ambient i Agricultura 
3.1.1. Moció d’urgència del grup municipal UIM relativa a  neteja del torrent 
 
 
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, presenta la següent moció d’urgència: 
 
«Instar a Recursos Hídrics que mantengui net el cabdal del torrent pel pas de Muro» 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, declara la urgència de la moció. 
Accés a la votació: 
http://muro.digiacta.es/ca/mopleno/2/2304 
 
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, aprova la moció. 
 
Accés a les intervencions: 
http://muro.digiacta.es/ca/mopleno/2/2159 
 
Accés a la votació: 
http://muro.digiacta.es/ca/mopleno/2/2789 
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4. Precs i preguntes 
 
Les intervencions dels regidors i regidores es troben recollides dins un fitxer d'àudio i vídeo que 
acompanya la present acta. 
 
Accés a les intervencions: 
http://muro.digiacta.es/ca/mopleno/2/2824 
 
 
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, el President donà per acabada la sessió a les 23:20 
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 

http://muro.digiacta.es/ca/mopleno/2/2824

