
ACTA NÚM. 1 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE

EL VINT-I-DOS DE GENER DE DOS MIL DIVUIT

ASSISTENTS

Martí Fornés Carbonell, batle
Miquel Porquer Tugores, 1r tinent de batle
Margalida M. Forteza Bennasar, 2a tinenta de batle
Juan Escalas Noceras, 3r tinent de batle 
Antoni Serra Sastre, 4t tinent de batle
Damiana Ramis Ramis, regidora
Maria Perelló Cladera, regidora
José Juan Aguiló Ramis, regidor
Rafel Gelabert Boyeras, regidor
Margalida Portells Sastre, regidora
Martí Siquier Sastre, regidor
Jaume Payeras Serra, regidor
Miquel Àngel Tortell Frontera, regidor

A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Muro, essent el dia 22 de gener de 2018, es
reuneix l’Ajuntament Ple, prèvia convocatòria i citació feta en legal forma a l’objecte de
celebrar sessió extraordinària i urgent.

Hi són presents  l’interventor  accidental,  José Gómez de la  Cruz,  i  el  secretari  interí,
Francisco Sabater Mulet, per donar fe de l’acta.

Convocada la sessió per a les 8.00 hores, es declara oberta essent la mateixa hora, i es
tracten els següents punts de l’ordre del dia:

1r. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.

El batle diu que el dilluns és el dia que més fàcil tenim per venir. 

El Sr. Jaume Payeras Serra, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que s’hagués
pogut incloure un punt de precs i preguntes. 

El Ple de l’Ajuntament declara la urgència de la sessió per unanimitat.

2n. EXERCICI D’ACCIÓ JUDICIAL PER TAL D’IMPUGNAR L’ACORD DEL
PLE  DE  L’AJUNTAMENT  DE  SANTA  MARGALIDA  DE  DATA  30  DE
NOVEMBRE DE 2017, DE RESOLUCIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
SUBSCRIT ENTRE L’IBASAN I L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA DE
DATA 27 DE DESEMBRE DE 2005 PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L’EDAR DE
CAN PICAFORT.

El batle diu que l’any 2001 es va firmar un conveni per construir una depuradora a Can
Picafort, i l’any 2005 es va desdoblar en dos convenis. L’Ajuntament de Santa Margalida
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no està interessat en la construcció de la depuradora. La intenció és  desbloquejar els
problemes  i  fer  aquesta  depuradora  a  Santa  Margalida.  No  podem  esperar  a  noves
propostes. 

A continuació, el batle llegeix les conclusions de l’informe del Sr. Francesc Segura de
data 19 de gener de 2018.

El Sr. Rafel Gelabert Boyeras, portaveu del grup municipal UIM, diu que el tema arranca
l’any  2001,  i  s’ha  demorat  molt  en  el  temps.  Tenc els  meus  dubtes  sobre  si  esteim
legitimats. La depuradora de Muro es troba sobresaturada, i per tant hi ha un perjudici
directe. No sé si s’han esgotat totes les vies de diàleg. La situació és la que és, el tècnic de
Medi Ambient dóna la raó, que la construcció de la depuradora de Santa Margalida és el
projecte més viable. L’emissari no ens acaba d’agradar, hi pot haver altres alternatives.
Donarem recolzament a l’acció judicial. És un tema que s’ha allargat en el temps, feia dos
anys que no se n’havia parlat. S’hagués pogut parlar d’aquest tema. El punt fonamental és
que la depuradora de Muro és obsoleta. 

El batle diu que els darrers dos anys han parlat de la depuradora. Hi havia informe del Sr.
Francesc Segura. Es varen convocar comissions informatives, es va posar damunt la taula
la reutilització de les aigües depurades, avui no seria possible.  Els tècnics aconsellen
l’emissari submarí. L’equip de Govern ha anat a Madrid i ha pressionat perquè es faci
aquesta depuradora. 

La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que estan a
favor d’agilitzar les coses. 

El  Sr.  Jaume  Payeras,  portaveu  del  grup  municipal  MÉS-APIB,  diu  que  el  tema  de
l’emissari submarí no és definitiu. Igual es pot reutilitzar l’aigua per netejar carrers o
regar. 

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI, diu que hi ha d’haver voluntat
de  diàleg  i  temps.  Es  va intentar  canviar  el  projecte,  tramitar  l’impacte ambiental  en
temps raonable, avançar els terminis. Va quedar en res. Pel que fa al tema de l’emissari,
altres municipis ho estan tirant a la mar. L’Ajuntament de Santa Margalida ha fet un canvi
del Pla General, seria interessant que des del Govern es fessin totes les al·legacions. No
es poden suportar sis hotels més i quatre zones comercials, mentre no estigui solucionat el
tema de la depuradora. S’ha d’intentar que no creixi Can Picafort. 

Vist  l’informe jurídic  de  data  16  de  gener  del  2018 del  Sr.  Francesc  Segura  Fuster,
Assessor Jurídic,  sobre la procedència  jurídica  d’impugnar  per  l’Ajuntament  de Muro
l’acord  del  Ple  de  l’Ajuntament  de  Santa  Margalida,  de  resolució  del  conveni  de
col·laboració  subscrit  entre  l’IBASAN  i  l’Ajuntament  de  Santa  Margalida  per  a  la
construcció  d’una  depuradora  en  el  terme  municipal  de  Santa  Margalida  dia  27  de
desembre de 2005, que literalment diu:
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«INFORME SOBRE LA PROCEDÈNCIA
JURÍDICA D’IMPUGNAR PER

L’AJUNTAMENT DE MURO L’ACORD DE
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I.- Antecedents:

1er.- En data de 18 de setembre de 1989 es va signar un conveni de col·laboració entre
l'Institut Balear de Sanejament (IBASAN, actual ABAQUA) i els Ajuntaments de Muro i
Santa Margalida per a la construcció d’una EDAR a la Platja de Muro, per al tractament
de les aigües residuals de la Costa de Muro i de Can Picafort.  L’EDAR va entrar en
funcionament en 1990.

2on.- Davant la insuficiència de l’EDAR de la platja de Muro per fer front al tractament
del volum d’aigües residuals generades, en data de 13 de març de 2001 es va signar un
nou conveni de col·laboració entre l’IBASAN, l’Ajuntament de Muro i l’Ajuntament de
Santa Margalida,  amb l'objecte  fonamental  de dur a terme la  construcció d’una nova
EDAR en el  terme municipal  de  Santa  Margalida,  que permetès  l’alliberament  de  la
càrrega de tractament d’aigües residuals de l’EDAR de la Platja de Muro de tota la zona
de Can Picafort i l’EDAR de la platja de Muro quedàs limitada al tractament de les aigües
residuals de la zona de la Platja de Muro.
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3er.-  El conveni de 13 de març de 2001 va ser posteriorment substituït  per dos nous
convenis entre l’IBASAN i l’Ajuntament de Muro d'una part,  de data de 5 d'abril  de
2005, i un altre entre l’IBASAN i l’Ajuntament de Santa Margalida, de data de 27 de
desembre de 2005. L'objecte dels dos convenis segueix essent la construcció d’una nova
depuradora en el terme municipal de Santa Margalida.

4t.-  L'any  2005,  va  ser  redactat  el  «Projecte  de  nova  EDAR,  col·lectors  i  sistema
d'abocament  de  Ca’n  Picafort»,  a  instàncies  de  l’IBASAN, actualment  integrat  en  la
Agència Balear de l’Aigua i  de la Qualitat  Ambiental  (ABAQUA). El  projecte  es va
presentar  desglossat  en  dos:  d'una  banda  el  projecte  de  l'estació  depuradora  d'aigües
residuals (EDAR) i de les conduccions terrestres i per una altra el projecte de l'emissari
submarí.

5è.-  El  27 de març  de 2009 la  Comissió  Permanent  de la  Comissió Balear  de Medi
Ambient  (CBMA)  va  acordar  informar  favorablement  tots  dos  projectes,  si  bé  amb
diverses condicions. Aquests acords de la CBMA sobre l'avaluació ambiental de tots dos
projectes es varen publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) d'11 de febrer
de 2010.

6è.- Per altra banda, l’actuació «Nova EDAR, col·lectors i emissari en Ca’n Picafort» es
va incloure en l'Annex V, Actuacions en aglomeracions pertanyents a la Xarxa Natura, del
Protocol General entre el Ministeri de Medi ambient i Mitjà Rural i Marí i el Govern de
les  Illes  Balears,  pel  qual  es  fixa  el  marc  general  de  col·laboració  en  l'àmbit  del
sanejament  i  la  depuració.  Execució  del  Pla  Nacional  de  Qualitat  de  les  Aigües:
Sanejament i Depuració 2007-2015.

7è.-  Les  obres  de  «Nova  EDAR,  col·lectors  i  emissari  en  Ca’n  Picafort»  van  ser
declarades  d'interès general per la  Llei  26/2009, de 23 de desembre,  de Pressupostos
Generals de l'Estat per a l'any 2010. Com a conseqüència d’aquesta declaració d'interès
general  efectuada per  la  Llei  26/2009, de 23 de desembre,  l'actuació va passar  a  ser
competència de l'Administració General de l’Estat.
8è.-  En data 4 d'octubre de 2010 va tenir entrada en el Ministeri de Medi Ambient el
projecte remès per la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat del Govern de les Illes
Balears,  el  qual  va  ser  objecte  d’integració  en  un  sol  projecte  de  l’EDAR  i  les
conduccions terrestres i el de l'emissari submarí, a l'efecte de la seva licitació pública en
un únic contracte.

9è.-  Una  vegada  realitzades  les  consultes  sobre  el  document  inicial  del  projecte,  la
Directora General de Qualitat i Avaluació Ambiental i Mitjà Natural, en data de 7 de juny
de 2013 va adoptar la decisió de sotmetre el projecte a la tramitació d'avaluació ambiental
de projectes, indicant l'amplitud i el nivell  de detall  de l'estudi d'impacte ambiental  a
redactar.
10è.- Posteriorment, la Directora General de l'Aigua, per resolució de 8 de juliol de 2014,
va autoritzar la incoació de l'expedient d'informació pública d'aquest projecte i el  seu
estudi d'impacte ambiental, que havia tengut entrada en data d’1 de juliol de 2014.

11è.- L'anunci d'informació pública es va exposar en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament
de Santa Margalida i es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat número 183, de 29 de
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juliol 2014 i en el de Butlletí Oficial de les Illes Balears número 102, de 29 de juliol de
2014. També es van realitzar la consultes segons el que estableix l'article 9 del Reial
Decret Legislatiu 1/2008.

12è.-  Mitjançant resolució de la Directora General de Qualitat i Avaluació Ambiental i
Mitjà  Natural  de  26-6-2015 es  va declarar  la  finalització  del  procediment  i  arxiu  de
l’expedient d’avaluació d’impacte ambiental del projecte de nova EDAR a Can Picafort,
per considerar que s’havia superat el termini màxim de 18 mesos corresponent a la Fase 2
d’acord amb l’article 10.2 del RDLeg 1/2008 (estudi d’impacte ambiental,  informació
publica i consultes).

13è.- En data de 30 de juny de 2015 la Direcció general de l’Aigua (òrgan substantiu) va
sol.licitar  a  la  Direcció  General  de  Qualitat  i  Avaluació  Ambiental  i  Mitjà  Natural
(l’òrgan  ambiental),  l'inici  de  tramitació  d'avaluació  d'impacte  ambiental  ordinària
d'acord  amb la  Llei  21/2013,  de 9  de  desembre,  d’Avaluació  Ambiental,  remetent  el
document tècnic del projecte, l'estudi d'impacte ambiental, el resultat de la tramitació de
la informació pública, així com de la consulta a les administracions públiques afectades i
persones  interessades  a  fi  de  que  formular  la  corresponent  Declaració  d'Impacte
Ambiental.

14è.-  Mitjançant  resolució  de  23  de  juny  de  2017  de  la  Secretaria  d'Estat  de  Medi
ambient,  s’ha  formulat  declaració  d'impacte  ambiental  del  projecte  “Nova  estació
depuradora d'aigües residuals, col·lectors i sistema d'abocament de Can Picafort, terme
municipal Santa Margalida (Illes Balears)”, la qual va ser publicada al BOE número 161,
de data 7 de juliol de 2017 (amb correcció d’errors publicada al BOE número 207, de 29
d’agost  de  2017).  En  aquests  moments,  segons  informa  l’Ajuntament  de  Muro,  el
Ministeri de

15è.-  En data d’11 de desembre de 2017 va tenir entrada al registre de l’Ajuntament de
Muro la notificació de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Santa Margalida en
sessió ordinària celebrada en data de 30 de novembre de 2017 en què es resol el conveni
de  col.laboració  subscrit  entre  l’IBASAN  i  l’Ajuntament  de  Santa  Margalida  per  la
construcció  d’una  depuradora  en  el  terme  municipal  de  Santa  Margalida  dia  27  de
desembre de 2005.

II.- Objecte de l’informe:

D’acord  amb  els  anteriors  antecedents,  per  l’Ajuntament  de  Muro  s’ha  encomanat
l’emissió d’un informe jurídic preliminar sobre la procedència jurídica d’interposar per
part de l’Ajuntament de Muro un recurs contenciós-administratiu contra l’esmentat acord
adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Santa Margalida en sessió ordinària celebrada en data
de 30 de novembre de 2017, en què es resol el conveni de col·laboració subscrit entre
l’IBASAN i l’Ajuntament de Santa Margalida per la construcció d’una depuradora en el
terme municipal de Santa Margalida dia 27 de desembre de 2005.
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III.- De la legitimació de l’Ajuntament de Muro per impugnar l’acord del Ple de
l’Ajuntament  de  Santa  Margalida  de  30-11-2017,  de  resolució  del  conveni  de
col·laboració de 27-12-2005:

Tal com s’ha exposat en els antecedents d’aquest informe, en data de 13 de març de 2001
es  va  signar  un  conveni  de  col·laboració  entre  l’IBASAN,  l’Ajuntament  de  Muro  i
l’Ajuntament de Santa Margalida, amb l'objecte fonamental de dur a terme la construcció
d’una  nova  EDAR  en  el  terme  municipal  de  Santa  Margalida,  concretament  a  Can
Picafort, que permetès l’alliberament de la càrrega de tractament d’aigües residuals de
l’EDAR de la Platja de Muro de tota aquella zona i quedàs així limitat l’àmbit de l’EDAR
de la Platja de Muro a la zona de la Platja de Muro. Així, en els punts 3 a 5 de les
manifestacions de les parts signants s’assenyala el següent:

«3. Que durant aquests darrers anys s'ha produït un important creixement urbanístic en
tota la zona costanera, la qual cosa fa que en els mesos estivals l'edar es trobi saturada,
ja  que  s'han  arribat  a  tractar  14.000  m3/dia,  amb  una  DBO  450  mg/l.  Per  això,
juntament amb les característiques del Parc de s'Albufera, s'aconsella prendre, com més
aviat millor, les mesures que s'indiquen a les clàusules d'aquest Conveni a fi de garantir
un tractament adient de les aigües residuals de ambdós municipis.

4. Que l'Ajuntament de Muro ha rebutjat, per Acord plenari, la possibilitat d'incorporar
noves adduccions d'aigües residuals a l'edar existent i d'ampliar-ne les instal.lacions.

5.  Que a la vista dels antecedents esmentats,  i  tenint  en compte la  necessitat  urgent
d'ampliar la capacitat de tractament de depuració en la zona afectada, es considera més
adient  rebutjar  l'ampliació de l'edar  existent  i  construir-ne una de nova en el  terme
municipal de Santa Margalida, amb la finalitat de minvar l'efluent d'entrada a l'edar
existent i garantir un equilibri ambiental adequat del Parc de s'Albufera.»

No obstant, aquest conveni de l’any 2001 va ser posteriorment substituït per altres dos
convenis entre l’IBASAN i l’Ajuntament de Muro d'una part,  de data de 5 d'abril  de
2005, i un altre entre l’IBASAN i l’Ajuntament de Santa Margalida, de data de 27 de
desembre de 2005.

El  motiu  que  s’exposa  per  aquesta  substitució  en  ambdós  contractes  consisteix
bàsicament en la impossibilitat de poder aportar per l’Ajuntament de Santa Margalida els
terrenys necessaris per a la ubicació de l’EDAR, d’acord amb el previst en l’esmentat
conveni de 2001 (expositius 4 i 5 d’ambdós convenis).

Aquesta és l’única raó que s’addueix en aquests dos posteriors convenis de l’any 2005 i
en concret convé remarcar que cap referència es fa al canvi de les circumstàncies per les
quals s’ha de dur a terme la nova construcció de la l’EDAR que s’indicaven en el conveni
de l’any 2001, motiu pel qual s’han d’entendre plenament vigents aquelles circumstàncies
expressades en el conveni de l’any 2001 i a les quals s’ha fet referència anteriorment.

L'objecte dels dos convenis segueix essent doncs la construcció d’una nova depuradora
en el terme municipal de Santa Margalida.
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Respecte  al  règim  de  drets  i  obligacions  prevists  en  ambdós  convenis,  l’IBASAN
assumeix les mateixes obligacions, que consisteixen en els següents compromisos bàsics:

-Redactar  el  projecte  d'obres  per  construir  la  nova  estació  depuradora  en  el  terme
municipal de Santa Margalida.

-Construir,  amb  càrrec  a  les  partides  pressupostàries  de  l'IBASAN,  la  nova  estació
depuradora.
-Fer-se càrrec del manteniment, explotació i conservació de l'esmentada EDAR i de les
instal·lacions annexes.

Per la seva banda, l’Ajuntament de Muro assumeix els següents compromisos bàsics:

-Remetre les  aigües  residuals  urbanes  no industrials  procedents  de la  Platja  de Muro
(Muro) a la depuradora Mancomunada Muro-Santa Margalida.

-Fer efectiva la separació de les aigües pluvials de les residuals, amb l'objecte obtenir un
correcte funcionament de les instal·lacions.

-Facilitar a l'IBASAN les autoritzacions municipals i els permisos dels propietaris que
puguin  resultar  afectats  per  a  les  constitucions  de  les  cessions,  servituds  de  pas,
aqüeducte i de conduccions elèctriques que siguin necessàries per a dur a terme l'objecte
d'aquest  conveni,  a  fi  i  a  efecte  de  garantir  l'adequada  explotació,  conservació  i
manteniment de les instal·lacions relacionades amb el sanejament i el subministrament
elèctric associat.

-Expedir la totalitat de llicències sense cap tipus de despesa per a l'IBASAN, per les
actuacions  previstes  en  aquest  document  i  les  que  siguin  necessàries  per  atendre
adequadament el servei de sanejament.

I  per  la  seva  banda,  l’Ajuntament  de  Santa  Margalida  assumeix  els  següents
compromisos:

-Remetre  a  l'EDAR  les  aigües  residuals  urbanes  no  industrials  procedents  de  Ca'n
Picafort (Santa Margalida).

-Dur  a  terme  la  tramitació  dels  permisos,  llicències  d'obres  i  les  autoritzacions  que
calguin per a l'execució de les futures instal·lacions on s'ubicarà la nova depuradora i les
necessàries instal·lacions annexes.

-Aprovar, en el cas que la parcel·la on es vol ubicar la nova EDAR no tingui qualificació
urbanística adient per desenvolupar l'activitat de sanejament, una modificació puntual del
planejament  general  o  una  declaració  d'interès  general  que  reflecteixi  aquesta
circumstància.

-Facilitar a l’IBASAN les autoritzacions municipals i els permisos dels propietaris que
puguin   resultar  afectats  per  a  les  constitucions  de  les  cessions,  servituds  de  pas
aqüeducte i de conduccions elèctriques que siguin necessàries per a dur a terme l'objecte
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aquest conveni, a fi i a efecte de garantir l'adequada conservació i manteniment de les
instal·lacions relacionades amb el sanejament i el subministrament elèctric associat.

Així les coses, resulta inqüestionable que aquests dos convenis subscrits entre l’IBASAN
i  l’Ajuntament  de  Muro  d'una  part,  de  data  de  5  d'abril  de  2005,  i  un  altre  entre
l’IBASAN i l’Ajuntament de Santa Margalida, de data de 27 de desembre de 2005, es
troben íntimament relacionats, no tan sols per raó del seu origen, sinó també per raó de la
seva finalitat,  això és,  la  construcció d’una nova EDAR al  terme municipal  de Santa
Margalida, concretament a Can Picafort,  que permeti la descongestió de la gravíssima
situació de saturació que es troba l’EDAR de la Platja de Muro. Així s’exposava ja en el
conveni de col·laboració entre l’IBASAN, l’Ajuntament de Muro i l’Ajuntament de Santa
Margalida de 13 de març de 2001, i segueix essent el pressupost dels convenis signats a
l’any 2005, que varen substituir el conveni de l’any 2001.

La construcció de la nova EDAR de Can Picafort com a solució a la situació de saturació
de l’EDAR de la Platja de Muro, ubicada al terme municipal de Muro, apareix també
reflectida a la recent resolució de 23 de juny de 2017 de la Secretaria d'Estat de Medi
ambient,  de  declaració  d'impacte  ambiental  del  projecte  “Nova  estació  depuradora
d'aigües residuals, col·lectors i sistema d'abocament de Can Picafort,  terme municipal
Santa Margalida (Illes Balears)”, en què es pot llegir:

«Objeto y justificación. Actualmente las aguas residuales de Can Picafort (perteneciente
al  término municipal  de  Santa  Margalida)  son impulsadas  para  su  depuración a  la
EDAR de Muro, en el término municipal de Muro. El sistema de depuración existente es
de lagunaje. Las aguas depuradas son conducidas mediante un emisario terrestre a unos
pozos existentes en la margen derecha del Torrent de Son Bauló (Son Real), donde son
infiltradas.

El aumento poblacional de los dos núcleos turísticos ha hecho que las instalaciones
existentes sean insuficientes para dar servicio a ambas poblaciones, en particular en la
temporada estival. Según indica el promotor la carga conectada a la EDAR existente
supera  actualmente  la  carga  de  diseño,  por  lo  que  no  es  posible  garantizar  una
adecuada depuración del vertido. Además, la zona de vertido, Bahía de Alcudia, está
declarada zona sensible, no cumpliéndose los parámetros de vertido exigidos para estas
zonas según la Directiva 91/271/CE, sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. 

El  proyecto  tiene  como  objeto  la  construcción  de  las  infraestructuras  necesarias
(EDAR, estaciones de bombeo, colectores y emisarios) para la depuración de las aguas
residuales de Can Picafort. La alternativa elegida consiste en la construcción de una
nueva  depuradora  que  depurará  las  aguas  residuales  de  Can  Picafort.  La  actual
depuradora de Muro continuará depurando las aguas residuales sólo de la Playa de
Muro.»

Així doncs, en la mesura que l’acord de Ple de l’Ajuntament de Santa Margalida de 30 de
novembre de 2017 té com a objecte la resolució del conveni subscrit entre l’IBASAN i
l’Ajuntament de Santa Margalida, de data de 27 de desembre de 2005, la finalitat del qual
és la  construcció i  posterior  explotació d’una nova EDAR a Can Picafort,  que ha de
permetre  la  descongestió  de  l’EDAR de  la  Platja  de  Muro,  resulta  inqüestionable  la
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legitimació  de  l’Ajuntament  de  Muro  per  impugnar  l’esmentat  acord  de  Ple  de
l’Ajuntament  de  Santa  Margalida  de  30-11-2017.  Així  ho  entès  fins  i  tot  el  mateix
Ajuntament de Santa Margalida, que en l’acord de 30-11-2017 disposa que aquest sigui
notificat  no tan sols a  l’Agència Balear  de Qualitat  de l’Aigua (entitat  successora de
l’IBASAN), sinó també a l’Ajuntament de Muro.

IV.- De improcedència de la causa de resolució del Conveni de 27-12-2005 adduïda
per l’Ajuntament de Santa Margalida en l’acord de Ple de 30-11-2017:

En l’acord de Ple adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Santa Margalida de 30-11-2017, pel
qual  es  resol  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’IBASAN  i  l’Ajuntament  de  Santa
Margalida de data 27-12-2005, s’addueix com a causa de resolució, la prevista en l’article
en la lletra c) de l’article 51.2 de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic,
consistent en “c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por
parte de alguno de los firmantes.”

Segons resulta de la lectura de l’esmentat acord de 30-11-2017, i sense perjudici d’allò
que pugui resultar de l’expedient administratiu a l’hora de redactar el corresponent escrit
de  demanda,  aquest  suposat  incompliment  consistiria  bàsicament  en  dos  motius,
consistents  en  el  retràs  en  l’execució  de  les  obres,  que  a  data  d’adopció  de  l’acord
resolutori  és  de  12 anys  des  de  la  signatura  del  conveni,  així  com la  previsió  en  el
projecte actualment tramitat pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
d’un  emissari  submarí,  no  previst  en  el  conveni,  que  qualifica  d’incompliments
substancials. 

Doncs bé, sense perjudici del seu major desenvolupament en el moment processal oportú
per qui correspongui, ja ara es pot afirmar que cap d’aquests dos motius bàsics adduïts en
l’acord  de  Ple  de  l’Ajuntament  de  Santa  Margalida  de  30-11-2017,  son  jurídicament
acceptables. Així, respecte al primer dels motius, això és, el retard en l’execució de les
obres,  és  evident  que  en  cap  cas  es  pot  considerar  com un  motiu  de  resolució  del
contracte, ja que aquest retard no ha frustat ni l’objecte ni finalitat del conveni, consistent
en  la  construcció  d’una  nova  EDAR  a  Can  Picafort  davant  la  insuficiència  de  la
depuradora de la Platja de Muro, que segueix essent més necessària que mai.  Així és
destacat a la resolució de 23 de juny de 2017 de la Secretaria d'Estat de Medi ambient, de
declaració d'impacte ambiental del projecte “Nova estació depuradora d'aigües residuals,
col·lectors i sistema d'abocament de Can Picafort, terme municipal Santa Margalida (Illes
Balears)” anteriorment citada i parcialment reproduïda. Per altra banda, a l’esmentada
resolució s’accepta que la construcció d’una nova EDAR a Can Picafort és efectivament
l’opció més avantatjosa de totes les considerades, rebutjant expressament l’alternativa
proposta  per  l’Ajuntament  de Santa  Margalida  en  fase d’al.legacions,  d’ampliació  de
l’EDAR de la Platja de Muro. En definitiva, doncs: el retard existent en la construcció de
la nova EDAR de Can Picafort en cap cas es pot considerar un motiu legítim de resolució
del conveni subscrit entre l’IBASAN i l’Ajuntament de Santa Margalida en data de 27-
12-2017, en la mesura que cap incompliment ha suposat d’aquest conveni.

Respecte al segon motiu bàsic adduït en l’acord de Ple de 30-11-2017, això és, la previsió
en el  projecte  tramitat  pel  Ministeri  d’Agricultura,  Alimentació i  Medi  Ambient  d’un
emissari marí vulnera la clàusula quarta del conveni de 27-12-2005, és evident la seva
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inconsistència, en la mesura que aquesta clàusula es limita a assenyalar que l’Ajuntament
de Santa Margalida accepta que l’abocament  de l’actual  depuradora de Muro i  del  a
propera  EDAR de  nova  construcció,  es  realitzarà  a  través  de  l’emissari  de  l’EDAR
d’aquesta última. Així doncs, res es diu sobre el tipus d’emissari que haurà de tenir la
nova EDAR de Can Picafort. A més de l’anterior, a la resolució de 23 de juny de 2017 de
la  Secretaria  d'Estat  de Medi  ambient,  de declaració d'impacte ambiental  del projecte
“Nova estació depuradora d'aigües residuals, col·lectors i sistema d'abocament de Can
Picafort,  terme  municipal  Santa  Margalida  (Illes  Balears)”,  s’explica  i  justifica
sobradament perquè l’emissari submarí és la millor opció:

«4. Integración de la evaluación

4.1 Análisis ambiental para selección de alternativas.

El estudio de impacto ambiental incluye un análisis de alternativas y justificación de la
opción  elegida  para  todos  los  elementos  del  proyecto  que  configuran  el  sistema,
principalmente sistema de depuración, colectores, y sistema de vertido del efluente. 

Según el promotor la alternativa 1, de mantenimiento y ampliación de la EDAR de Muro
y el sistema de vertido por pozos de inyección, presenta los siguientes inconvenientes:

La EDAR de Muro no está diseñada para absorber la carga de verano e incumple los
niveles exigibles según las analíticas. El sistema actual de lagunaje no tiene capacidad
de depuración suficiente para cumplir la legislación vigente y el uso turístico de la zona.

El  PHC  de  Baleares  indica  que  con  carácter  general,  se  prohíben  los  sondeos  de
inyección de vertidos. Ademús, obliga a aplicar un tratamiento terciario a la salida de la
EDAR al  agua evacuada a pozos  filtrantes  con el  consiguiente  incremento del  coste
económico.

La ampliación de la EDAR de Muro exige expropiaciones en un entorno de minifundio y
con protección ambiental ya que implica actuaciones dentro o junto al perímetro de un
Espacio  Natural  con  varias  figuras  de  protección.  Cualquier  vertido  accidental  se
produciría dentro del humedal de S’Albufera.

El vertido por inyección incumple los valores obligatorios en sólidos en suspensión y
nitrógeno total. La alta conductividad y otros parámetros (como fósforo) también pueden
comprometer la sustentabilidad del acuífero por el riesgo de colmatación y clogging. El
sistema actual de inyección ya presenta averías frecuentes y se encuentra al 50% de su
capacidad. Su uso a alta profundidad no sirve para combatir la cuña salina superficial, y
la  calidad  del  efluente  actual  no  lo  recomienda  por  sus  efectos  sobre  una  unidad
declarada de interés para su uso como pozos. Únicamente un tratamiento terciario de
alta calidad aseguraría la no colmatación de los pozos. Esta opción se considera fuera
de lugar por los costes de instalación, explotación y mantenimiento.

Considera que la alternativa 2, de construcción de una nueva EDAR en Can Picafort,
constituye la mejor opción capaz de alcanzar los parámetros exigibles, en un entorno
lejos de áreas protegidas.
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En cuanto al emisario terrestre transcurre principalmente por caminos y zona urbana,
disminuyendo el impacto que supondría actuar en el cauce natural del torrente de Son
Bauló, tanto por el riesgo de inundación como por su valor ambiental.

Desde el punto de vista ambiental, de uno de los aspectos más relevantes del proyecto
ha sido el destino de las aguas depuradas (infiltración en pozos, percolación, vertido al
mar, etc.) y la necesidad (o no) de ejecución del emisario marino, con la consiguiente
afección en fase de construcción al LIC ES5310005, sobre las praderas de Posidonia
oceanica, y sobre Pinna nobilis
fundamentalmente.

Durante el proceso de evaluación se ha solicitado que se estudie la viabilidad de otras
opciones de vertido que podrían evitar la necesidad de construir el emisario submarino
(rediseño de pozos de inyección de forma que se combata eficazmente la cuña marina de
salinización;  reutilización  de  aguas  depuradas;  diseño  de  sistemas  de  recarga  por
infiltración; sistemas de recarga por percolación; o una combinación de varias de estas
soluciones),  además  de  contribuir  favorablemente  a  solucionar  los  problemas  de
intrusión salina.

No obstante, según la Dirección General de Recursos Hídricos del Gobierno Balear,
las aguas depuradas deben infiltrarse en áreas donde el  contenido en cloruros sea
superior al efluente, lejos de pozos para abastecimiento, y a cierta distancia de zonas
habitadas  o  usadas  por  el  turismo,  por  los  malos  olores.  Esta  Dirección  General
concluye que la solución menos impactante, y por lo tanto, aquella que debe permitir
la consecución de los objetivos de la Directiva Marco del Agua, es verter el efluente de
la futura EDAR de Can Picafort al mar mediante un emisario.

La reutilización del efluente para regar zonas ajardinadas o agrícolas, o crear barreras
de  intrusión  salina,  son  medidas  que,  según  el  promotor,  deberán  estudiarse  e
implementarse en el futuro ya que permiten combatir la escasez de agua en un contexto
de cambio climático, pero corresponde hacerlo al futuro explotador de la instalación en
función de la demanda existente. El promotor indica que, aunque se reutilizase el vertido
de la EDAR, sería conveniente contar con un aliviadero de emergencia para situaciones
extraordinarias.

Por último, respecto al emisario submarino, tras el periodo de información pública el
promotor  ha  realizado  una  modificación  del  proyecto  de  modo  que  realizará  la
instalación  de  la  primera  parte  (hasta  el  p.k.  1+425)  enterrada  en  zanja  mediante
perforación  dirigida,  minimizando  significativamente  la  afección  sobre  el  LIC
ES5310005, sobre las praderas de Posidonia oceanica, y sobre Pinna nobilis, así como
la  alteración  de  la  calidad  de  las  aguas  durante  las  obras.  Según  la  información
aportada  por  el  promotor  el  punto  de  vertido  se  encuentra  en  una  zona  de  fondos
arenosos,  a  unos  21  metros  de  profundidad,  evitándose  el  vertido  directo  sobre  las
praderas de Posidonia oceanica.»

Queda doncs demostrat no tan sols que la previsió en el projecte d’un emissari submarí
no suposa cap incompliment del conveni de 27-12-2005, sinó que a més que constitueix
l’opció menys impactant i més respectuosa amb el medi ambient.
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V.- Conclusions:

D'acord  amb  l’exposat,  es  considera  jurídicament  procedent  la  interposició  del
corresponent recurs contenciós-administratiu per l’Ajuntament de Muro contra l’acord
adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Santa Margalida en sessió ordinària celebrada en data
de 30 de novembre de 2017 en què es resol el conveni de col.laboració subscrit entre
l’IBASAN i l’Ajuntament de Santa Margalida per la construcció d’una depuradora en el
terme municipal de Santa Margalida dia 27 de desembre de 2005.

Aquest és el parer de l'advocat que subscriu el present informe, sense perjudici de prendre
en consideració qualsevol altra opinió millor fonamentada en Dret.».

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa d’Administració i Personal de data
19 de gener de 2018.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:

1r. Interposar el corresponent recurs contenciós-administratiu contra l’acord adoptat pel
Ple de l’Ajuntament de Santa Margalida en sessió ordinària celebrada en data de 30 de
novembre de 2017 en què es resol el conveni de col·laboració subscrit entre l’IBASAN i
l’Ajuntament  de  Santa  Margalida  per  la  construcció  d’una  depuradora  en  el  terme
municipal de Santa Margalida dia 27 de desembre de 2005.

2n.  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.

3r. Facultar al  batle, Sr. Martí Fornés Carbonell, per a atorgar als indicats senyors els més
amplis poders per pledejar i en conseqüència, poder defensar i actuar en representació de la
Corporació. 

3r. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI DE 2016.

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, demana si el compte general es
presenta en temps i forma. 

L’interventor diu que es presenta fora de termini. 

Atès l’informe favorable de la Comissió de Comptes i Hisenda, de dia 13 de novembre de
2017,  i  que  durant  el  període  d’exposició  al  públic  no  s’han  formulat  objeccions  ni
observacions, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:

Aprovar el Compte General del Pressupost corresponent a l’exercici de 2016.

Arribats a aquest punt, el batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les
08.20 hores del dia 22 de gener de 2018, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta. 
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