
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2021/34
Data: 1 de setembre de 2021

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

Assisteixen:

Antoni 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.

S’inicia la sessió a les 08:00 hores.

1.1. Esports
1.1.1. Pròrroga del conveni  amb l’entitat  Motoclub Muro per a la cessió d’ús en precari
d’espai dintre del  poliesportiu municipal  per a la  realització d’activitats  lúdic esportives  i
d’entrenaments de bike trial i minimotos.

Vist l’acord de Junta de Govern Local, adoptat en sessió de 19 d’agost de 2019 de signatura de
Conveni amb l’entitat Motoclub Muro per la cessió d’ús en precari d’espai dintre del poliesportiu
municipal per a la realització d’activitats lúdic esportives i d’entrenament de Bike Trial i
Minimotos.

Segons el punt SEGON, DURACIÓ I HORARIS, on exposa que el termini de la durada del present
contracte és de 2 anys, a comptar des de la data de la seva signatura (el passat 2 de setembre del
2019), i essent prorrogable per un any més per mutu acord.

Vista la conformitat del Sr. Martí Poquet Serra, president de l’entitat Associació Motoclub Muro de
prorrogar l’esmentat conveni.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.- Prorrogar el Conveni amb l’entitat Motoclub Muro per la cessió d’ús en precari d’espai dintre
del poliesportiu municipal per a la realització d’activitats lúdic esportives i d’entrenament de Bike
Trial i Minimotos, per un any a comptar des de la data de 2 de setembre de 2021.

2n. Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

1.2. Medi Ambient i Agricultura
1.2.1. Pròrroga del conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Muro i l’Agència Balear de
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental per al subministrament d’aigua de data 2 de setembre de
2016

Vist l’acord del Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental
de data 28 de juliol de 2021 relatiu a prorrogar el conveni de col·laboració signat entre
l’Ajuntament de Muro i ABAQUA per al subministrament d’aigua per un any més des de la data de
2 de setembre de 2021.

Vista la proposta de pròrroga del conveni que literalment diu:

<<PRÒRROGA  DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
MURO I L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL PER
AL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA DE DATA 2 DE SETEMBRE DE 2016.

Palma/ Muro, xx de xxx de 2021.

REUNITS

D’una banda, el senyor Antoni Serra Sastre batle president de l’Ajuntament de Muro, en virtut del
nomenament acordat pel Ple de data 15 de juny de 2019.

D’un altra banda, el senyor Miquel Mir Gual, conseller de Medi Ambient i Territori del Govern de
les Illes Balears, nomenat mitjançant Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes
Balears pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears; i president
de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, de conformitat amb el que s’estableix a
l’article 11 del Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental.
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INTERVENEN.

l  senyor Antoni Serra Sastre en nom i representació de l’Ajuntament de Muro, facultat  per a la
signatura d’aquesta pròrroga en virtut de l’acord del Ple de l’Ajuntament de data xx de xxx de 2021.

El senyor Miquel Mir Gual, en nom i representació d’ABAQUA, facultat per a la firma d’aquest
document, en virtut de les funcions que li són pròpies, d’acord amb el previst a l’article 12.1. d) del
Decret 100/2015, de data 18 de desembre pel qual s’aproven els Estatuts d’ABAQUA i facultat per
a la signatura del present document per acord del Consell d’Administració d’aquesta entitat de data
xx de xxx de 2021.

EXPOSEN

En data 2 de setembre de 2016, es va signar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Muro
i ABAQUA pel subministrament d’aigua, l’objecte del qual era establir els termes de col·laboració
entre ambdues parts per garantir el subministrament d’aigua potable al municipi de Muro.

La clàusula setena de l’esmentat conveni assenyalava que la vigència del mateix començarà el dia
de la data de la seva signatura i serà de cinc anys.

A més a  més, l’esmentada  clàusula  preveia que no obstant això, una vegada transcorregut el
termini de vigència, si cap de les parts notifica a l’altra, amb l’anticipació d’un mes, com a mínim,
a la data prevista per al seu venciment, la seva voluntat de no renovar aquest conveni, aquest es
prorrogarà tàcitament i automàticament per períodes anuals.

La vigència d’aquest conveni de col·laboració finalitza el dia 2 de setembre de 2021, es per això
que ABAQUA ha manifestat la seva intenció de prorrogar l’esmentat conveni per un any més.

Per tot l’anteriorment exposat ambdues parts subscriuen el present ACORD

L’Ajuntament de Muro i ABAQUA prorroguen el conveni de col·laboració pel al subministrament
d’aigua al municipi de Muro de data 2 de setembre de 2016 per un any més, des de la data 2 de
setembre de 2021.

I estant així d’acord les parts amb l’esmentada pròrroga, la subscriuen per duplicat exemplar al sol
efecte en el lloc i la data indicats al seu encapçalament.

Per part de l’Ajuntament de Muro. Per part d’ABAQUA

Antoni Serra Sastre. Miquel Mir Gual.>>

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
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Primer. Prorrogar el conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Muro i ABAQUA per al 
subministrament d’aigua per un any més des de la data de 2 de setembre de 2021.

Segon. Facultar el batle de l’Ajuntament, Antoni Serra Sastre, per a la seva signatura. 

Tercer. Sotmetre el present acord a la ratificació per part del Ple de l’Ajuntament,

Quart. Comunicar el present acord a ABAQUA, pel seu coneixement i als efectes oportuns.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:10
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


	1.1. Esports
	1.2. Medi Ambient i Agricultura
	<<PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MURO I L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL PER AL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA DE DATA 2 DE SETEMBRE DE 2016.
	REUNITS
	INTERVENEN.
	EXPOSEN

