
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2021/20
Data: 17 de maig de 2021

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

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, i per l’interventor 
municipal, Sr. José Gómez de la Cruz.

S’inicia la sessió a les 08:00 hores.

1. Aprovació d’acta anterior

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de 10/05/2021

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Donar compte sentència de l’Audiència Provincial Secció núm. 4 de Palma de Mallorca
de  data  6  de  maig  de  2021  relativa  a  desestimació  de  recurs  d'apel·lació  interposat  per
XXXXX  XXXXXXXX XXXXXX contra la sentència de data 16 de setembre de 2020 pel
Jutjat de Primera Instància núm. 9 de Palma de Mallorca.

Es dóna compte de la sentència de l’Audiència Provincial Secció núm. 4 de Palma de Mallorca de
data 6 de maig de 2021 relativa a desestimació de recurs d'apel·lació interposat per xxxxxxxx  xxxx
xxxxxx xxxxxxxx contra la sentència de data 16 de setembre de 2020 pel Jutjat de Primera Instància
núm. 9 de Palma de Mallorca.
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La sentència del Jutjat de Primera Instància núm. 9 de Palma de data 16 de setembre de 2020, va
donar el següent veredicte: <<ESTIMAR la demanda formulada por AJUNTAMENT DE MURO
contra Dña. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, declarando que Dña. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
tiene derecho a exigir como honorarios por la representación del Ajuntament de Muro en el recurso
de apelación presentado contra la sentencia de 18 de febrero de 2016 del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 2 de Palma, la cantidad de 726 euros. Condenándola a que abone al Ajuntament
de Muro la cantidad de 43.061´55 euros, más sus intereses legales.>>

La  Sentència  de  l’Audiència  Provincial  Secció  núm.  4  de  Palma  de  Mallorca  dóna el  següent
veredicte:

<<Desestimar el recurso de apelación interpuesto por D.ª xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxr contra la
sentencia dictada en fecha 16 de septiembre de 2020 por la Ilma. Sra. Magistrada del Juzgado de
Primera Instancia nº 9 de Palma en los autos del juicio ordinario de los que el presente rollo dimana.
Imponer a la parte recurrente las costas causadas en esta alzada, con pérdida del depósito
consignado para recurrir. >>.

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.

2.2. Cultura, Comerç i Participació Ciutadana
2.2.1. Sol·licitud de VOX España d’autorització temporal per a la col·locació de mesa 
informativa a la Plaça Comte d’Empúries

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer. Autoritzar al partit polític VOX España, per a la col·locació de mesa informativa a la Plaça
Comte d’Empúries, el proper dia 30 de maig, de les 10:00 a les 13:00 hores, per tal d’explicar a la
ciutadania projecte polític i recaptar informació sobre les necessitats.

Segon. Es permetrà  la instal·lació de tendal o carpa sempre que la seva fixació no exigeixi  fer
perforacions en el paviment.

Tercer-. Es determinarà per part de l’Ajuntament el lloc concret de col·locació de la mesa
informativa, per tal d’evitar la interferència amb altres activitats programades amb anterioritat.

Quart. Notificar el present acord a l’interessat pel seu coneixement i als efectes oportuns.

2.3. Comptes i Hisenda
2.3.1. Aprovació de bestretes de caixa fixa

Vist que amb data de 04.02.2021, va ser sol·licitat per els regidors amb delegacions de gestió , una
bestreta de caixa fixa per import de 181.747,33 euros, a fi d'atendre despeses corrents de caràcter
periòdic o repetitiu com a dietes, despeses de locomoció, material d'oficina no inventariable,
conservació, atencions protocol·làries, i unes altres de similars característiques.

Vist que amb data 08.02.2021, per resolució de batlia N.º 2021/213 es va aprovar l'autorització de



Ajuntament de Muro

No s’està alterant l’objecte dels contractes per evitar l’aplicació de les regles generals de 

contractació.

No s’està fraccionant irregularment l’objecte dels contractes per evitar el procediment o la 

publicitat que els correspondria.

No hi ha concatenació, any rere any, d’aquests contractes menors.

pagaments amb el caràcter de «bestreta de caixa fixa», nomenant habilitat pagador a Joan Moragues
Pujol.

Vist  que  s’ha  presentat  per  l’habilitat,  compte  justificatiu  i  a  l’aplicatiu  comptable  figuren  els
documents que la suporten.

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe d'Intervenció, i de conformitat amb allò
estipulat a la Base 44 de les Bases d’execució del pressupost municipal,

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar el compte justificatiu de la bestreta de caixa fixa autoritzat mitjançant Resolució
de Batlia de data 8.02.2021, amb nombre de deslliurament 2021/213, per import de 3.247,83 euros,
per atendre a les següents despeses relacionades en el present acord.

SEGON. Aprovar la reposició dels fons amb aplicació als conceptes pressupostaris a què
corresponguin les quantitats justificades i per l'import de 13.840,14 euros.

TERCER. Comunicar la present resolució a l’habilitat, a l'Interventor i al Tresorer municipal.

2.3.2. Aprovació de contractes menors

Vists els informes dels regidors de l’Ajuntament de Muro relatius als contractes menors que es
relacionen.

Atès l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la

qual es  traslladen  a  l'ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament  Europeu  i  del

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i donat que:

PRIMER. Justificació de la no alteració de l'objecte dels contractes:

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
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2.773,46 euros.

2n.- Aprovar la despesa corresponent a les adjudicacions de les contractacions amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries relacionades.

3r.- Incorporar les factures, d’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, reconeixent les obligacions i que es tramitin els
pagaments corresponents.

4t.- Que es publiquin els contractes menors al Perfil de Contractant en la forma prevista a l’article
63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-,
comprenent la informació a publicar el seu objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’IVA,
i la identitat de l’adjudicatari.

5è.- Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.4. Medi Ambient i Agricultura
2.4.1. 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.

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.



Ajuntament de Muro

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
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
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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.

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-
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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.

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
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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 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
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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
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
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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:

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.
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-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.

-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
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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
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’IBSAN 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
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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
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),   e  n 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
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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, per unanimitat, acorda:

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.

2.5. Urbanisme i Obres
2.5.1. Exp. 889/2021, Acceptació de la cessió gratuïta i  lliure de càrregues de la porció de
terreny de la finca registral núm. 6160 de Muro destinada a vial, presentada pel Sr. José
Fornés Perelló

Atès la sol·licitud presentada pel senyor José Fornés Perelló perquè l’Ajuntament de Muro accepti
la cessió gratuïta i lliure de càrregues de la porció de terreny destinada a vial (part del carrer Padró)
d’una superfície de 109,60 m2 corresponent a una porció de la finca registral núm. 6160 de Muro,
que està formada en el seu conjunt per una part situada en sòl urbà (porció 1), una part corresponent
a vial (porció 2) i una altra part situada en sòl rústic (porció 3).

Atès l’informe tècnic de l’arquitecta tècnica municipal, Sra. Úrsula Triay Riudavets, de data 6 de
maig de 2021, que literalment diu així:

«Informe sobre la sol·licitud de que l’Ajuntament de Muro accepti  la cessió gratuïta i lliure de
càrregues de la porció de terreny de la  finca registral núm. 6160 de Muro destinada a  vial,
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presentada pel Sr. José Fornés Perelló amb DNI 78207124V.

1. El 16/04/2021 (RGE 1703) el senyor José Fornés Perelló va sol·licitar al Ple de l’Ajuntament
de  Muro l’acceptació  de la  cessió  gratuïta  i  lliure  de  càrregues  de la  porció  de  terreny

destinada a vial d’una superfície de 109,60 m2 corresponent a la finca núm. 6160 de Muro,
que està formada en el seu conjunt per una part situada en sòl urbà (porció 1), una part

corresponent a vial (porció 2) i una altra part situada en sòl rústic (porció 3). Juntament amb
aquesta sol·licitud es va presentar la documentació següent:

1. Autorització del Sr. Francisco Fiol Sastre a la persona interessada, de data 14/04/2021.

2. Pressupost de tasques de topografia.

3. Fitxes descriptives de les dades cadastrals de les parcel·les amb referències cadastrals
núm. 4893809ED0949S0001KF i 07039A012005780000SQ.

4. Nota simple informativa de la finca registral núm. 6160 de Muro.

5. Informe del Cadastre de validació gràfica respecte el parcel·lari cadastral.

6. Certificat de georreferenciació de la finca, signat per l’enginyer tècnic en topografia Sr.
Jaume Aguiló Mora, col·legiat núm. 3069, en data 15/04/2021.

2. D’acord amb el  Pla general  la porció de terreny que es cedeix està  situada en sòl  urbà
qualificat com a vial (part del carrer Padró).

3. D’acord amb l’informe de georreferenciació  presentat  i  consultada la  cartografia  del Pla
general, es conclou que la porció núm. 2 de la finca original coincideix amb l’espai previst
pel Pla general com vial i constitueix la part del carrer Padró que confronta amb la parcel·la
urbana identificada com porció núm. 1 i la parcel·la de sòl rústic identificada com porció
núm. 2 en l’esmentat informe de georreferenciació.

L’esmentada porció, objecte de cessió gratuïta i lliure de càrregues, es descriu de la forma
següent:

Porció 2:

Correspon a la part situada en el nucli urbà de la vila de Muro que té qualificació de vial d’ús 
públic.

Finca de procedència: finca registral 6160 de Muro.

Titular: Sr. Francisco Fiol Sastre.
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Classificació del sòl: urbà.

Zona urbanística: vial.

Superfície del sòl: 109,60 m2 

Constitueix una part del carrer Padró.

Confronta pel nord amb un tram del carrer Padró, per l’est amb la finca cadastral núm.
07039A012005780000SQ (porció 3 de la finca original), pel sud amb un altre tram del carrer Padró
i per l’oest amb la finca cadastral 4893809ED0949S0001KF (porció 1 de la finca original).

Coordenades UTM del perímetre de la porció:

Per la qual cosa, s’informa FAVORABLEMENT a l’acceptació de la cessió gratuïta. En cas que,
finalment, l’Ajuntament de Muro accepti l’esmentada cessió, s’haurà d’elevar a escriptura pública i,
posteriorment, inscriure en el Registre de la Propietat.»

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Acceptar la cessió gratuïta i lliure de càrregues de la porció de terreny de la finca registral núm. 
6160 de Muro destinada a vial definida anteriorment.

2n. Instar a la persona interessada a que la cessió s’elevi a escriptura pública i, posteriorment, 
s’inscrigui en el Registre de la Propietat a nom de l’Ajuntament de Muro.

3r. Notificar el present acord a la part interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.5.2. Aprovació  3  certificació  obra <<Creació  Bulevard  a  Platja  de  Muro,  mitjançant  la
peatonalització en el lateral de la carretera Ma-12 del vial de servei (Carrer de Rodríguez de
la fuente al carrer Romaní)>>
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Vist que la Junta de Govern Local de 18 de gener de 2021 va adjudicar l’obra “Creació Bulevard a
Platja de Muro, mitjançant la peatonalització en el lateral de la carretera Ma-12 del vial de servei
(Carrer de Rodríguez de la fuente al carrer Romaní)”.

Vista la certificació d’obra presentada per la direcció d’obra.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

PRIMER.  Aprovar  la  3ª  certificació  d’obra  “Creació  Bulevard  a  Platja  de  Muro,  mitjançant  la
peatonalització en el lateral de la carretera Ma-12 del vial de servei (Carrer de Rodríguez de la
fuente al carrer Romaní)” presentada pel director de l’obra, Sr. Jose Iglesias Estellés.

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

- CONSTRUCCIONES,   EXCAVACIONES   ALFALTOS   S.A.,   amb   NIF   A07042435,   3ª
certificació de l’obra “Creació Bulevard a Platja de Muro, mitjançant la peatonalització en el lateral
de la carretera Ma-12 del vial de servei (Carrer de Rodríguez de la fuente al carrer Romaní)” factura
núm. 39 de data 10.05.2021, per un import de 151.769,20 €, (3ª certificació 125.506,80€ + IVA)
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4320.60925.

3. Acord urgent
3.1. Turisme i Zona Costanera
3.1.1. Modificació del contracte administratiu especial de transport temporal de persones
denominat Minitren a la Platja de Muro.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.

Vist  el  contracte  administratiu  especial de  transport  temporal  de  persones denominat  Minitren
Turístic a la Platja de Muro, signat el dia 26 de gener de 2018.

Vista la sol·licitud del contractista, Pedro Antonio Fornés Nocera, de data 3 de maig de 2021, on
demana començar la prestació del servei a final de maig i poder pagar a final de temporada.

Vist l’article 107 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, relatiu a les modificacions contractuals no previstes
en els plecs de clàusules administratives particulars.

Vist que l’estat d’alarma va finalitzar el dia 9 de maig de 2021, degut a la situació de la pandèmia
provocada per la COVID-19.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer. Aprovar l’inici de la prestació de servei el dia 1 de juny de 2021, suposant que el cànon
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anual farà referència a 5 mesos i per tant el preu anual serà de de 34.463,33 euros.

Segon. El pagament s’haurà de realitzat per avançat segons la clàusula segona del contracte, abans
del dia 1 de juny de 2021.

Tercer. Comunicar aquest acord al departament de Tresoreria pel seu coneixement i efectes
oportuns.

Quart. Notificar aquest acord a l’interessat pel seu coneixement i efectes oportuns.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:20
hores, aixecant-se de  la mateixa  aquesta acta que, llegida i  conforme, signaran l’Alcalde i  el
Secretari, que ho certifica.

Muro, a la data de la signatura electrònica

El batle, El secretari
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