
Ajuntament de Muro

EXTRACTE DE L’  ACTA     DE     LA     SESSIÓ     DE     JUNTA     DE  
GOVERN     LOCAL  

Codi: JGL2020/37
Data: 1 d'octubre de 2020

A les 08:00 hores, es reuneix mitjançant videoconferència la Junta de Govern Local per efectuar
una sessió extraordinària amb urgència

Assisteixen:

Serra Sastre, batle-president
Miguel  Porquer  Tugores,  1r.  tinent  de  batle
Margarita Ballester Bauzà, 2na. tinenta de batle
Margarita Maria Forteza Bennasar, 3ra. tinenta de batle
Juana Maria Perelló Trias, 4ta. tinenta de batle

Així mateix assisteixen els regidors Mariano Juan Serra Sabater i Andrés Pedro Cantarellas
Tugores, a l’objecte d’informar de les seves activitats com a regidors.

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 08:00 hores.

1. Ratificació de la urgència de la sessió

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ratifica la urgència de la sessió.

2.1. Medi Ambient i Agricultura
2.1.1. Requeriment a ABAQUA sobre la gestió de l'EDAR de Platja de Muro.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1.-  Reiterar  la  seva oposició  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.- 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 18 de setembre de 1989, 13 de març de 2001 i 5 d’abril de 2005.

3.- 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



Ajuntament de Muro

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.

2. Acords urgents
2.1. Urbanisme i Obres
2.1.1. Aprovació 1ª i darrera certificació obra 'Renovació de la instal·lació d'enllumenat
públic a l'avinguda Santa Margalida de Muro

 La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar la 1ª certificació i darrera d’obra “Renovació de la instal·lació d’enllumenat
públic a l’avinguda Santa Margalida de Muro” presentada pel director de l’obra, Sr. Joan Amengual
Álvarez.

SEGON. Reconèixer l’obligació i ordenar els pagaments de la despesa següent:

- MARTI AMENGUAL ROTGER, amb DNI 43057484N, 1ª certificació i darrera de l’obra
“Renovació de la instal·lació d’enllumenat públic a l’avinguda Santa Margalida de Muro” factura
núm. 2011 de data 08.09.2020, per un import de 33.240,22€, (1ª certificació i darrera 27.384,83 +
IVA) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1650.61907.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:15
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
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