
Ajuntament de Muro

ACTA DE SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL

Codi: PLE2021/7
Data: 27 de maig 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. Aprovació d’acta anterior

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, aprova les actes de les sessions de 26/11/2020, 7/12/2020 i 
30/12/2020.

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Reconeixement Compatibilitat. Miquela Costa Ramis   
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Vist l’escrit de la Sra. Miquela Costa Ramis (43.201.724-L) de data 23 d’abril de 2021 (R.E número
2021/1858 de 23 d’abril de 2021), mitjançant el que sol·licita reconeixement de comptabilitat per
exercir la professió d’arquitecte i aparelladora.

Vist l’escrit del Sr. Miquela Costa Ramis (43.201.724-L) de data 17 de maig de 2021, mitjançant el
que sol·licita la renuncia voluntària del import del complement específic o dels components que
correspondre en el  seu lloc de feina amb la finalitat d’adequar l’import de dits complements al
percentatge  màxim  a  que  es  refereix  l'article  16.4  de  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,
d'incompatibilitats del personal al servei de l'administració pública.

Atès que l'horari de l'activitat privada no afecta a la jornada matinal de treball a l'Ajuntament de Muro.

Atès l'establert a l'article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al
servei de l'administració pública.

Atès que la plaça d’Arquitecte de l'Ajuntament de Muro, està classificada dintre del factor K4 de règim
de dedicació, que suposa incompatibilitat per a l'exercici de l'activitat privada en l'àmbit territorial de
l'entitat, és a dir, dintre del terme municipal de Muro.

Per tant, entenent que l'activitat privada d’arquitecte i aparellador és compatible amb el lloc de treball
d’arquitecte a l’Ajuntament de Muro, sempre que es desenvolupi fora del terme municipal de Muro.

Atès l'establert a l'article 16.4 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al
servei de l'administració pública, l’import de deducció anual per a la plaça d’arquitecte és 5.408,77€
durant l’any 2021.

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

Primer. Reconèixer a la Sra. Miquela Costa Ramis, amb dni núm. 43.201.724-L, la compatibilitat de
l'exercici de l'activitat privada d'arquitecte i aparelladora, amb l'ocupació del lloc de treball d’arquitecte
de l'Ajuntament, sempre que aquesta activitat professional es desenvolupi fora del terme municipal de
Muro, i no afecti a la jornada matinal de treball a l'Ajuntament, amb la disminució de l’import del
complement especific que correspongui segons l’article 16.4 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre.

Segon. Notificar el present acord a  la interessada pel seu coneixement i als efectes oportuns.

2.2. Comptes i Hisenda
2.2.1. Expedient 05/2021, 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.
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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.

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.

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 121.646,68 €.

2.2.2. Expedient de modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 9.2021

Per  ordre  de  Batlia s'ha  incoat  expedient  de  modificació  del  pressupost  mitjançant  crèdits
extraordinaris i suplement de crèdit finançats amb el romanent líquid de tresoreria per a despeses
generals procedent de la liquidació del pressupost de l'exercici 2020 tenint en compte la suspensió
de les regles fiscals.

Vist que l'activitat que promou aquest Ajuntament en l'àmbit de les seves competències exigeixen la
realització  de  despeses  de  caràcter  específic  i  determinat  per  als  quals  no  existeixen  o  són
insuficients  els  crèdits  existents del  vigent pressupost  i  que no poden demorar  fins  a l'exercici
següent, ja que podrien perjudicar-se els serveis i activitats que presta l'Ajuntament.

Vist l'informe emès per la Intervenció Municipal sobre el compliment dels objectius d'estabilitat
pressupostària  i  regla de  despesa,  i  sobre  la  possibilitat  d'utilització  de  l'esmentat  romanent  de
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tresoreria per a despeses generals que consten en l'expedient i tenint en compte la suspensió de les
regles fiscals acordada pel l'Acord de Consell de Ministres de 6 d'octubre de 2020, presentat al
Congrés dels Diputats el 13 d'octubre de 2020 per la seva autorització, i aprovat per aquesta Cambra
en sessió de 20 d'octubre de 2020.

Atès el que preveu l'article 177 de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
text  refós  de la  Llei  Reguladora de  les  Hisendes Locals  -TRLRHL-i  el  citat  article  36.1-c)  de
l'esmentat Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I d'el Títol VI de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Vist que s'ha emès informe per la Secretaria Municipal.

En virtut del que s'ha exposat, previ dictamen de la Comissió Informativa.

El Ple de l’Ajuntament, amb nou vots a favor dels grups municipals CDM, EL PI, PP, UIM; i quatre
abstencions dels grups municipals PSIB-PSOE, MÉS-APIB, acorda:

PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient 2021/ 1051 de modificació de crèdits mitjançant crèdits
extraordinaris  i   suplements  de  crèdits  finançats  amb el  romanent  de  tresoreria  per  a  despeses
generals, el resum és el següent:

Descripció Apl. Pressup. Import

Demolició i reconstrucció 
paret marès Zona verda 
Carrer Alba, Caseta des 
Capellans

1710.60906 6.045,40

Rentadora i Secadora 
Industrial Residència

2350.62308 5.343,68

Equipació Video-acta Saló 
de Plens

9200.62615 17.787,00

Renovació Equip filtració 
piscina descoberta

3420.63306 178.790,52

207.966,60

SEGON.- Declarar necessàries i urgents les referides despeses i la insuficiència d'altres mitjans per
al seu finançament, que es realitzarà mitjançant el romanent líquid de Tresoreria per a Despeses
Generals per l'import de la modificació.
 
TERCER.- Exposar al públic l'aprovació inicial en el tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears per un període de quinze dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació en el
Butlletí  Oficial,  posant  a  disposició del  públic  la documentació  corresponent,  durant  l'esmentat
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termini els interessats podran examinar la documentació i presentar reclamacions davant del Ple de
la Corporació.

QUART.- Que es doni compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions i suggeriments que es
formulin, que es resoldran amb caràcter definitiu, o en cas que no es presentin, l'acord provisional
s'elevarà automàticament a definitiu.

CINQUÈ.- L'acord d'aprovació definitiva i el resum per capítols de la modificació de crèdits s'ha de
publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per a la seva vigència i impugnació jurisdiccional.

2.2.3. Donar compte Informació execució pressupost 1 Trimestre   

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 31.03.2021.

El Ple  de l’Ajuntament acorda donar-se per assabentat.

2.3. Medi Ambient i Agricultura
2.3.1. Abastiment d'aigua potable a la zona costanera de Platja de Muro.   

Vist l’escrit del gerent d’Abaqua, el senyor Guillem Rosselló Alcina, amb el número de registre

d’entrada a l’Ajuntament 2021/1986 de data 4 de maig de 2021, que literalment diu:

<<Assumpte: Abastiment d’aigua potable a la zona costanera de Platja de Muro

En data 28 d’abril de 2008 ABAQUA i l’entitat FUENTE DE SON SAN JOAN SL (FUSOSA)
varen signar un contracte per al subministrament d’aigua a la zona costanera d’Alcúdia i Platja de
Muro. Aquest conveni va finalitzar el passat 28 d’abril de 2021, circumstància que va ser notificada
a l’esmentada entitat.
 
En atenció a la impossibilitat de signar un nou contracte amb l’esmentada empresa i amb l’objecte
d’evitar deixar  desabastida la  zona que afecta al  vostre  municipi,  us  comunico la  disponibilitat
d’ABAQUA de poder subministrar a l’Ajuntament de Muro el cabdal d’aigua per poder cobrir les
necessitats  de  la  zona  de  la  platja  de  Muro,  el  qual  es  podrà  subministrar  amb  les  mateixes
condicions fixades al conveni de col·laboració signat amb l’Ajuntament de Muro 2 de setembre de
2016.

Vist les circumstàncies exposades, ens haurien d’indicar a qui s’ha d’emetre la corresponent factura,
si al concessionari que tenen contractada la gestió o per contra a l’Ajuntament mateix.>>

Donat que en aquests moments no existeix cap concessionari que tengui contractada la gestió del
servei de subministrament d’aigua potable a la Platja de Muro.
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Vista l’excepcionalitat de la situació i la necessitat d’abastir la població del nucli urbà de Platja de
Muro.

El Ple de l’Ajuntament, amb set vots a favor dels grups municipals  CDM, EL PI i PP; un vot en
contra del  grup municipal  MÉS-APIB;  i  quatre abstencions dels  grups municipals  UIM, PSIB-
PSOE, acorda:

Primer.- Assumir, provisionalment i amb caràcter excepcional, la facturació emesa per ABAQUA
pel concepte de subministrament d’aigua potable a la zona costanera de Platja de Muro.

Segon.- Iniciar  de  forma  immediata  els  tràmits  administratius  per  regularitzar  el  servei  de
subministrament d’aigua potable a la zona costanera del municipi de Muro.

Tercer.- Repercutir, provisionalment i amb caràcter excepcional, l’import de cada factura assumida
per  aquest  Ajuntament  a l’entitat  FUENTE  DE  SON  SAN  JOAN  SL (FUSOSA),  mentre  es
regularitza el servei de subministrament d’aigua potable a la zona costanera del municipi de Muro.

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

Cinquè.- Notificar el present acord a l’entitat FUENTE DE SON SAN JOAN SL (FUSOSA) pel
seu coneixement i als efectes oportuns

2.3.2. Ratificació de l'acord de JGL de rebuig al requeriment efectuat per Abaqua, en relació a
l'inici de gestió de l'Edar de la zona costanera Muro-Santa Margalida   

Vist  l’acord   de  la  Junta  de  Govern  Local,  de  data  17  de  maig  de  2021,  relatiu  al  rebuig  al

requeriment efectuat per Abaqua en relació a l’inici de gestió de l’Edar de la zona costanera Muro-

Santa Margalida per part de l’Ajuntament de Muro , que literalment diu:

<<REBUIG AL REQUERIMENT EFECTUAT PER ABAQUA EN RELACIÓ A L’INICI DE
GESTIÓ DE L’EDAR DE LA ZONA COSTANERA MURO-SANTA MARGALIDA PER
PART DE L’AJUNTAMENT DE MURO

 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.
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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.

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 seguia essent la construcció  i  gestió per l’IBASAN d’una nova depuradora en el
terme municipal de Santa Margalida.

4rt.- A 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 Consellería 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.- Mitjançant resolució de 23 de juny de 2017, de la Secretaria d'Estat de Medi Ambient,
publicada al BOE 161, de 7 de juliol de 2017, es va formular declaració d'impacte ambiental del



Ajuntament de Muro

projecte  Nova  estació  depuradora  d'aigües  residuals,  col·lectors  i  sistema  d'abocament  de  Can
Picafort, terme municipal Santa Margalida (Illes Balears). Aquesta resolució va objecte de correcció
d’errors per la Resolució de 9 d'agost de 2017, de la Secretaria d'Estat de Medi Ambient, publicada
al BOE núm. 207, de 29 d’agost de 2017.

10è.- En data de 14 de maig de 2020, el Consell d'Administració de la societat mercantil
estatal Aigües de les Conques d'Espanya (ACUAES), del Ministeri per a la Transició Ecològica i el
Repte Demogràfic, ha aprovat el plec per a la licitació del contracte dels serveis d'assistència tècnica
per  a  la  redacció  del  projecte  de  l'Estació  Depuradora  d'Aigües  Residuals  de  Can  Picafort  i
l'avantprojecte de l'emissari submarí, en el terme municipal de Santa Margalida (Balears).

11è.- En  data  de  21  de  juliol  de  2020,  el  Director  Gerent  d’ABAQUA va  remetre  a
l’Ajuntament  de  Muro  un  esborrany  de  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Santa
Margalida,  l’Ajuntament  de  Muro  i  l’Agència  Balear  de  l’Aigua  i  de  la  Qualitat  Ambiental
(ABAQUA),  per  a  la  millora  del  sistema  de  Sanejament  i  depuració  de  l’EDAR  de  la  zona
costanera de Muro-Santa Margalida. En l’esmentat esborrany s’assenyalava que aquest nou conveni
substituiria el conveni de 18 de setembre de 1989, per raó de la seva extinció en data 2 d’octubre de
2020 d’acord amb la disposició addicional  vuitena de la Llei  40/2015, d’1 d’octubre,  de règim
jurídic del sector públic.

12è.- Que no obstant la remissió de l’anterior conveni, l’Ajuntament de Muro  i l’Ajuntament
de Santa Margalida varen ser citats per ABAQUA a una reunió de la comissió de seguiment del
conveni de col·laboració de 18 de setembre de 1989, la qual es va celebrar dia 10 de setembre de
2020,  en  què  ABAQUA va  comunicar  la  seva  intenció  de  no  subscriure  el  nou  conveni  de
col·laboració per discrepàncies amb l’Ajuntament de Santa Margalida sobre la construcció de la
nova EDAR de Can Picafort, donar per extingit el conveni de col·laboració de 18 de setembre de
2020 en data de 2 d’octubre de 2020, així com la seva voluntat de traspassar als dos ajuntaments la
gestió de l’EDAR de la zona costanera de Muro-Santa Margalida.

13è.- Que en data 1 d’octubre de 2020 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Muro va
adoptar l’acord sobre la gestió de l’EDAR de Platja de Muro, pel qual:

1.- Va 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, ABAQUA, 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.- 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.
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3.-  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.

Aquest acord de la Junta de Govern Local va ser ratificat per l’acord del Ple Municipal, en
sessió celebrada el passat dia 29 d'octubre de 2020.

14è.- Que mitjançant escrit de data 17 de novembre de 2020, el director gerent d’ABAQUA
va comunicar a l’Ajuntament de Muro el seu rebuig a l’anterior requeriment formulat mitjançant
acord de la Junta de Govern Local de data 1 d’octubre de 2020, reiterant que al seu judici el conveni
de col·laboració de data 18 de setembre de 1989 s’havia d’entendre extingit i que en conseqüència
procedia l’assumpció pels Ajuntaments de Muro i de Santa Margalida la gestió mancomunada de
l’EDAR de la Platja de Muro.

15è.- Que mitjançant escrit de data 4 de gener de 2021, l’Ajuntament de Muro 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.

16è.- Que mitjançant decret de data 29 de gener de 2021 dictat en les actuacions judicials
seguides  pel  Procediment  Ordinari  núm.  5/2021  davant  la  Sala  contenciosa-administrativa  del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, es va admetre a tràmit  el  recurs contenciós-
administratiu  interposat  per  l’Ajuntament  de  Muro  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.
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17è.- Que mitjançant escrit de data 8 de febrer de 2021, l’Ajuntament de Muro va sol.licitar
en  les  actuacions  judicials  seguides  pel  Procediment  Ordinari  núm.  5/2021  davant  la  Sala
contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, l’ampliació del
recurs  contenciós-administratiu  contra  l’acord  del  Consell  d’Administració  de  l’AGENCIA
BALEAR DE L’AIGUA I QUALITAT AMBIENTAL (ABAQUA) de data 24-9-2020 en el qual 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.

18è.- Que  mitjançant  Interlocutòria  de  data  29  d’abril  de  2021,  la  Sala  contenciosa-
administrativa del  Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha admès en les actuacions
judicials  seguides  pel  Procediment  Ordinari  núm.  5/2021,  l’ampliació  del  recurs  contenciós-
administratiu contra l’acord del Consell d’Administració de l’AGENCIA BALEAR DE L’AIGUA I
QUALITAT AMBIENTAL (ABAQUA) de data 24-9-2020 en el qual 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.

19è.- Que en data de 15 d’abril de 2021, l’Ajuntament de Muro va rebre la notificació de
l’escrit de la mateixa data signat pel Director gerent d’ABAQUA mitjançant el qual de conformitat
amb  l’establert  a  l’article  44  de  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  de  jurisdicció  contenciosa-
administrativa requereix l’Ajuntament de Muro per tal que iniciï l’activitat de gestionar l’EDAR de
la zona costanera de Muro- Santa Margalida i instal·lacions annexes, assumint, conjuntament amb
l’Ajuntament de Santa Margalida,  les competències que com corporació local li  corresponen en
matèria de sanejament i,  conseqüentment, en el termini màxim d’un mes es facin càrrec, de les
instal·lacions gestionades per ABAQUA arran dels convenis de cooperació subscrit entre IBASAN i
els ajuntaments de Muro i Santa Margalida respecte de l’EDAR de la zona costanera de Muro-Santa
Margalida, així com totes les instal·lacions annexes a elles derivades del conveni signat el 13 de
novembre de 2013.

II.- FONAMENTS JURÍDICS:

PRIMER.- Mitjançant escrit de data 15 d’abril de 2021, el Director gerent d’ABAQUA ha
requerit l’Ajuntament de Muro de conformitat amb l’establert a l’article 44 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, de jurisdicció contenciosa-administrativa, perquè iniciï l’activitat de gestionar l’EDAR
de la zona costanera de Muro-Santa Margalida i instal·lacions annexes,  assumint,  conjuntament
amb l’Ajuntament de Santa Margalida, les competències que com corporació local li corresponen en
matèria de sanejament i,  conseqüentment, en el termini màxim d’un mes es facin càrrec, de les
instal·lacions gestionades per ABAQUA arran dels convenis de cooperació subscrit entre IBASAN i
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els ajuntaments de Muro i Santa Margalida respecte de l’EDAR de la zona costanera de Muro-Santa
Margalida, així com totes les instal·lacions annexes a elles derivades del conveni signat el 13 de
novembre de 2013.

A l’esmentat escrit, ABAQUA justifica la pertinència del requeriment una vegada més en
què al seu parer el conveni de col·laboració de data 18 de setembre de 1989 s’ha d’entendre extingit
ope legis,  d’acord amb el règim fixat a la disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre,  de règim jurídic del  sector públic,  segons el  qual  tots els convenis  vigents subscrits
havien d’adaptar-se a les seves prescripcions en el termini màxim de tres anys des de la seva entrada
en vigor, si bé aquesta adaptació era automàtica respecte d’aquells convenis que no tenguessin un
termini  de  vigència  concret  o  que  tenint-lo  haguessin  establert  una  pròrroga  tàcita  per  temps
indeterminat. En aquests casos, el termini de vigència seria de 4 anys comptats des de l’entrada en
vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, el qual va finir el dia 2 d’octubre de 2020.

Doncs bé, davant els termes del requeriment d’ABAQUA i de l’argumentació jurídica en
què  pretén  fonamentar-se,  han  de  reiterar-se  els  arguments  exposats  en  l’acord  de  la  Junta  de
Govern  Local  de  l’Ajuntament  de  Muro  de  data  1  d’octubre  de  2020,  en  què  es  va  requerir
formalment a ABAQUA perquè continuàs 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.

Així, a l’esmentat acord de de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Muro de data 1
d’octubre de 2020, es va exposar:

1.- Que d’acord amb les actuacions posteriors de totes les parts implicades, el conveni de 18
de setembre de 1989 va ser objecte d’una modificació tàcita de la seva durada amb la signatura
primer del  conveni  de col·laboració entre l’IBASAN, l’Ajuntament  de Muro i  l’Ajuntament de
Santa  Margalida  de  13 de març  de  2001 i  posteriorment  amb la  signatura  dels  convenis  entre
l’IBASAN i l’Ajuntament de Muro de data de 5 d'abril de 2005, i entre l’IBASAN i l’Ajuntament
de Santa Margalida, de data de 27 de desembre de 2005, l'objecte dels quals és la construcció d’una
nova depuradora en el terme municipal de Santa Margalida per al tractament de les aigües residuals
de  Can Picafort.  Aquesta modificació tàcita  del  conveni  de 18 de setembre de 1989 implicava
estendre la seva eficàcia pel mateix temps de duració dels convenis posteriors de data de 5 d'abril de
2005 i 27 de desembre de 2005, fixada en 35 anys.

2.-  Que la  signatura  dels esmentats  convenis,  primer  del  conveni  de  col·laboració  entre
l’IBASAN, l’Ajuntament de Muro i l’Ajuntament de Santa Margalida de 13 de març de 2001 i
posteriorment dels convenis entre l’IBASAN i l’Ajuntament de Muro de data de 5 d'abril de 2005, i
entre l’IBASAN i l’Ajuntament de Santa Margalida, de data de 27 de desembre de 2005, suposen
una vinculació funcional d’aquests amb el conveni de 18 de setembre de 1989, en la mesura
que  responen  a  la  imperiosa  necessitat  de  donar  una  resposta  conjunta  a  l’exigència
d’alliberar de  la  depuradora de  la  platja  de  Muro la  gestió  del  tractament  de  les  aigües
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residuals de Can Picafort, mitjançant la construcció d’una nova depuradora a Can Picafort.
Aquesta vinculació funcional queda constatada per la simple lectura dels esmentats convenis de 13-
3-2001, 5-4-2005 i 27-12-2005, dels que resulta:

1er.- Que l’objecte del conveni signat en data de 13 de març de 2001 era 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.»

2on.-  Que  l’única  circumstància  adduïda  en  els  posteriors  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, per a la  substitució del
conveni  de  13-3-2001,  va  ser  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).

3er.-  Que  en  els  dos  convenis  de  l’any  2005  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,  de  tal  manera  que  l’objecte  dels  dos
convenis segueix essent doncs la construcció d’una nova depuradora en el terme municipal de Santa
Margalida, davant la insuficència de la depuradora de la Platja de Muro per fer front a la gestió de
les aigües residuals de Can Picafort.

4rt.- Respecte al règim de drets i obligacions prevists en ambdós convenis:
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4.1.-  Es  fixen  per  a  l’IBASAN  les  mateixes  obligacions  a  ambdós  convenis,  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.

4.2.-  Per  la  seva  banda,  en  cada  un  dels  convenis,  els  dos  ajuntaments  assumeixen
pràcticament  les  mateixes  obligacions.  Així,  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.

-Comunicar a l’IBASAN amb una antelació mínima d’una any, la incorporació de noves
urbanitzacions a la xarxa de clavegueram. Tot això a l’efecte de què l’IBASAN pugui adaptar de
forma adequada les seves instal.lacions a les noves necessitats del municipi.

4.3.-  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.
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-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 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.

-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.

-Comunicar a l’IBASAN amb una antelació mínima d’una any, la incorporació de noves
urbanitzacions a la xarxa de clavegueram. Tot això a l’efecte de què l’IBASAN pugui adaptar de
forma adequada les seves instal.lacions a les noves necessitats del municipi.

D’aquesta manera, la vinculació funcional entre el conveni de col·laboració de 18-9-1989 i
els convenis de 5-4-2005 i 27-12-2005 és patent, ja que en definitiva suposen la voluntat de les
parts de donar una solució unitària a la problemàtica de la gestió de les aigües residuals de la
depuradora de la Platja de Muro, que passa perquè ABAQUA construeixi la nova depuradora
de Can Picafort i continuï amb la gestió de les aigües residuals de cada una de les zones per la
seva  respectiva  depuradora. Així  ho  demostra,  per  exemple  que  en  el  conveni  de  5-4-2005,
l’Ajuntament de Muro assumeixi  el  compromís de “Comunicar a l’IBASAN amb una antelació
mínima d’una any, la incorporació de noves urbanitzacions a la xarxa de clavegueram. Tot això a
l’efecte de què l’IBASAN pugui adaptar de forma adequada les seves instal.lacions a les noves
necessitats del municipi.”

3.- Que aquesta solució unitària implica doncs la vinculació de l’abast temporal del conveni
de col·laboració de data 18-9-1989 per a la gestió per l’IBASAN de la depuradora de la Platja de
Muro a l’establert en els convenis de col·laboració de dates 5-4-2005 i 27-12-2005 per a la gestió
per l’IBASAN de la depuradora de Can Picafort, previst expressament per un termini de 35 anys.

En conseqüència,  en cap cas  es pot considerar que el  conveni de data 18-9-1989 queda
extingit en data de 2-10-2020, sinó que tot al contrari aquest manté la seva vigència fins finals de
l’any 2040, motiu pel qual ABAQUA no està facultada per donar-lo per extingit en data de 2-10-
2020 i ha de continuar en la seva gestió fins l’any 2040.

SEGON.- A més de l’anterior, a l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Muro de data 1 d’octubre de 2020, també ja es va deixar expressa constància de la improcedència
jurídica de la voluntat manifestada per ABAQUA de traspassar als dos ajuntaments la gestió de
l’EDAR de la zona costanera de Muro-Santa Margalida mentre aquesta segueixi rebent les aigües
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residuals  del  nucli  de  Can Picafort  per  al  seu  tractament,  que  va  fonamentar  d’acord  amb les
següents consideracions:

1.-  Que  des  de  l’any  1990  l’IBASAN  primer  i  actualment  ABAQUA ha  gestionat  el
tractament de les aigües residuals dels nuclis de la platja de Muro i de Can Picafort a l’EDAR de la
Platja de Muro, la construcció de la qual va dur a terme.

2.-  Que  davant  la  insuficiència  d’aquesta  EDAR de la  Platja  de  Muro  per  gestionar  el
tractament de les aigües residuals d’aquests dos nuclis, ha assumit el compromís amb la signatura
dels convenis amb l’Ajuntament de Muro de data de 5 d'abril de 2005 i amb l’Ajuntament de Santa
Margalida en data de 27 de desembre de 2005,  de construir  i  gestionar una depuradora a  Can
Picafort que permetés l’alliberament de la depuradora de la Platja de Muro del tractament de les
aigües residuals del nucli de Can Picafort.

3.- Que per tant, ABAQUA s’ha obligat davant l’Ajuntament de Muro a dur a dur a terme les
actuacions precises perquè la depuradora de la platja de Muro hagi de tractar únicament les aigües
residuals del nucli de la platja de Muro, per tal garantir la seva viabilitat mediambiental.

En conseqüència, la voluntat expressada per ABAQUA de traspassar als dos ajuntaments la
gestió de l’EDAR de la zona costanera de Muro-Santa Margalida en els termes en què actualment es
troba, sense haver dut a terme la construcció i explotació de la depuradora de Can Picafort, amb el
conseqüent alliberament del tractament de les aigües residuals de Can Picafort per la depuradora de
la  Platja  de  Muro,  constitueix  un  patent  incompliment  de  les  obligacions  contractuals  per  ella
assumides, que l’impedeixen pretendre traspassar la seva gestió, sense prèviament haver-la alliberat
de la gestió del  tractament de les aigües residuals de Can Picafort.  ABAQUA no pot pretendre
traspassar la gestió de la depuradora de la Platja de Muro mentre no l’hagi alliberat del tractament
de les aigües residuals de Can Picafort, perquè no és en les condicions en què es va comprometre a
gestionar-la des de la signatura del conveni de 13-3-2001, posteriorment substituït pels convenis de
data de 5 d'abril de 2005 i 27 de desembre de 2005.

Ha de recordar-se en aquest sentit, que la jurisprudència ha destacat el caràcter vinculant
dels convenis administratius per als subjectes intervinents, en la mesura que constitueixen un tipus
de negocis jurídics caracteritzats pel seu caràcter bilateral (o multilateral en el seu cas) destinats a la
satisfacció  d'un  interès  públic  comú de  les  Administracions  públiques  implicades,  les  quals  es
troben  en  una  situació  d'igualtat  entre  elles.  En  aquest  sentit  pot  citar-se  la  Sentència  núm.
2325/2017, de 27 novembre de 2017 del TSJ d'Andalusia, Màlaga (Sala contenciosa administrativa,
Secció  3a)  [ECLI:ES:TSJAND:2017:15402],  que  fa  referència  a  la  jurisprudència  del  Tribunal
Suprem sobre aquesta qüestió en els següents termes:

«En el  caso  de  los  convenios  administrativos  su fuerza  de  obligar procede  de  la

concertación de voluntades de las partes signatarias del convenio, disfruta por lo tanto de

una naturaleza  eminentemente  contractual,  con  los  rasgos  propios  de  bilateralidad  y

sinalagma  inherentes,  sin  bien  como  peculiaridades  indisociables  de  su  carácter
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administrativo  resulta  que  siempre  al  menos  una  de  las  partes  ha  de  ser  una

administración pública, y  los  fines  que ésta última persigue con la  firma del  convenio

tienen que estar necesariamente relacionado con la satisfacción de los intereses generales

en el ejercicio de las competencias que el ordenamiento jurídico le atribuye.»

El  seu  compliment  es  regeix  doncs  pels  principis  generals  aplicables  al  règim  jurídic
contractual,  destacant  els  principis  de  lleialtat,  col·laboració  i  bona  fe  que  han  de  regir  el
comportament de les parts contractants. Així ho destaca la indicada la Sentència núm. 2325/2017,
de 27 novembre de 2017 del TSJ d'Andalusia, Màlaga (Sala contenciosa administrativa, Secció 3a)
[ECLI:ES:TSJAND:2017:15402], quan afirma:

«Al margen, y además de la aplicación supletoria de las normas del derecho civil que

consagran los  principios  del  pacta sunt  servanda y  de  indisponibilidad unilateral  de los

contratos (1089, 1091, 1274, de CC), en el ámbito de los convenios interadministrativos se

ha de hacer hincapié en su finalidad pública, en un destino concertado de satisfacción del

interés general al que ambas partes atienden, y que debe perseguirse en cualquier caso con

seguimiento  de  los  principios  de  lealtad,  colaboración  y  buena  fe como  insiste  la

jurisprudencia  del  TC en  sentencia  27/1981,  de  20  de  julio,  «lo  esencial  que hay que

proteger es la confianza ya que el no hacerlo es atacar a la buena fe, ciertamente, se basa

en la coherencia de comportamiento en las relaciones humanas y negociales»

La vulneració d’aquests principis per part d’ABAQUA és més que patent en el present cas,
ja que no tan sols pretén deslligar-se del compliment del conveni de 18-9-1989 que la vincula en els
termes  anteriorment  exposats,  sinó  que  a  més  pretén  fer-ho  entregant  una  infraestructura,  la
depuradora de la Platja de Muro, en unes condicions radicalment diferents a aquelles a les quals
s’ha compromès en virtut dels convenis de data de 5 d'abril de 2005 i 27 de desembre de 2005.

TERCER.- Finalment, s’ha de deixar expressa constància que la decisió unilateral presa per
ABAQUA de donar per extingit el conveni  de 18 de setembre de 1989, no ha estat acceptada en cap
moment  per  l’Ajuntament  de  Muro,  que  ha  interposat  el  corresponent  recurs  contenciós-
administratiu contra l’esmentada decisió d’ABAQUA, que ha donat lloc a les actuacions judicials
seguides  pel  Procediment  Ordinari  núm.  5/2021  davant  la  Sala  contenciosa-administrativa  del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. Per tant,  la decisió unilateral  d’ABAQUA de
donar per extingit el conveni de 18 de setembre de 1989 no es ferma respecte l’Ajuntament de Muro
i la seva legalitat es troba a l’actualitat sota la revisió jurisdiccional.

En  virtut  dels  antecedents  i  fonaments  jurídics  que  acaben  d’exposar-se, la  Junta  de
Govern Local ACORDA:
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Primer.- REBUTJAR el requeriment efectuat pel Director gerent d’ABAQUA mitjançant escrit de
data 15 d’abril de 2021, pel qual de conformitat amb l’establert a l’article 44 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, de jurisdicció contenciosa-administrativa requereix l’Ajuntament de Muro per tal que
iniciï l’activitat de gestionar l’EDAR de la zona costanera de Muro- Santa Margalida i instal·lacions
annexes, assumint, conjuntament amb l’Ajuntament de Santa Margalida, les competències que com
corporació local li corresponen en matèria de sanejament i, conseqüentment, en el termini màxim
d’un mes es facin càrrec, de les instal·lacions gestionades per ABAQUA arran dels convenis de
cooperació  subscrit  entre  IBASAN  i  els  ajuntaments  de  Muro  i  Santa  Margalida  respecte  de
l’EDAR de la zona costanera de Muro-Santa Margalida, així com totes les instal·lacions annexes a
elles derivades del conveni signat el 13 de novembre de 2013.

Segon.- Sotmetre  el  present  acord  a  la  consideració  del  Ple  de  l’Ajuntament  per  a  la  seva
ratificació.>>

El Ple de l’Ajuntament, amb nou vots a favor dels grups municipals CDM, EL PI, PP, PSIB-PSOE; i
quatre abstencions dels grups municipals UIM, MËS-APIB, acorda:

Primer. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 17 de maig de 2021 relatiu al rebuig

al requeriment d’ABAQUA sobre l’inici de la gestió de l’EDAR de Platja de Muro.

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

2.4. Sanitat i Serveis Socials
2.4.1. Taula Local de Coordinació per a l’abordatge de les violències masclistes

Vist l’informe dels Serveis Socials l’Ajuntament de Muro, Illes Balears, que literalment diu:

<<La Taula  Local  de  Coordinació  per  a  l’abordatge  de  les  violències  masclistes és  un
mecanisme que  dona  compliment  al  mandat  legal  de  fomentar  vies  permanents  per  prevenir  i
abordar eficaçment la violència masclista. Això es materialitza a través de la coordinació entre les
diferents administracions públiques, organismes i professionals dels diferents àmbits competents i
responsables en matèria de detecció, prevenció, atenció i tractament de les situacions de violència
masclista.

Així, en el marc estatal, la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció
integral contra la violència de gènere, estableix la coordinació entre les diferents institucions i
agents que actuen contra la violència de gènere.



Ajuntament de Muro

En l’àmbit  local, la  Llei  7/1985,  Reguladora de  les  Bases  del  Règim Local,  al  seu  article  25
estableix com competències  dels municipis,  les actuacions en la promoció de la igualtat  entre
homes i dones, i contra la violència de gènere.

El  Govern  de  les  Illes  Balears,  per  mitjà  de  l’Institut  Balear  de  la  Dona,  ha  d’elaborar  i
desenvolupar,  juntament amb la resta d’administracions i institucions competents, els protocols
d’intervenció per a l’atenció a les víctimes de violència masclista, en qualsevol de les fases del
procés en què es trobi, que inclouran els mapes de processos, els mapes de serveis i els mapes de
cobertura de ràtios per evitar la doble victimització de les dones i la duplicitat de serveis entre
administracions.

L’Ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, exerceix una labor fonamental   en
la prevenció, la sensibilització i l’atenció.

Per  tot  això, es proposa que s’aprovi la constitució de la  Taula Local de Coordinació per a
l’abordatge de les violències masclistes.  >>

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

- Aprovar la constitució de la  Taula Local de Coordinació per a  l’abordatge de les violències
masclistes.

2.4.2. Pla Local d’Infància i Adolescència (PLIA)

Vist l’informe dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Muro, Illes Balears, que literalment diu:

<<Els  plans  locals  d’actuació són eines  organitzatives  i  metodològiques  que  contemplen  els
elements bàsics per poder fer realitat la seva missió i els compromisos assumits per les diferents
parts implicades (polítics , tècnics i ciutadania).

 
Amb relació  al Pla  Local  d’Infància  i  Adolescència  (PLIA),  se  cerca  establir  les  actuacions
prioritàries, a partir del coneixement de les necessitats de la infància i adolescència en un territori
concret, i així poder planificar les diferents actuacions necessàries per garantir els seus drets.

L’objecte del  PLIA és  garantir  els  drets  dels infants  i  adolescents  d'un territori  concret  amb la
implicació i participació de la comunitat, en especial dels agents directament relacionats amb el seu
desenvolupament i sobretot d’ells mateixos.

L’existència d’un PLIA permetrà fer un abordatge comunitari de les situacions de risc en la infància
i  adolescència,  tant  des  del  punt  de  la  prevenció  com  de  la  intervenció,  ja  que  significa  la
cooperació i coordinació de: Serveis Socials comunitaris, Serveis socials específics i especialitzats,
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Serveis educatius, de salut, d’esports, oci i temps lliure, entitats ciutadanes i participació ciutadana
en general.

El PLIA serà un instrument estratègic que reculli  la situació actual  amb les  seves  mancances i
potencialitats, per anar construint entre tots els agents implicats com s’han de garantir els drets dels
infants i adolescents en el nostre municipi.>>

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat,  acorda aprovar l’elaboració del Pla Local d’Infància i

Adolescència.

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.

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=uk7mEMmp-gA

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, el President donà per acabada la sessió a les
23:45 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


