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Hi assisteixen com convidats:  Marta López Morey, cap d’Àrea Jurídica 

d’ABAQUA  
 
A Palma de Mallorca, dia 30 de juliol de 2020, a la sala de Juntes de la Conselleria de Medi 
Ambient i Territori, carrer Gremi Corredors núm. 10, a les 16’13 hores, prèvia legal convocatòria 
i amb assistència presencial  dels senyors Miquel Mir Gual; Guillem  Rosselló Alcina; Juan Calvo 
Cubero; Així com de les senyores Joana Garau Muntaner; María Ángeles Gonzàlez Amate i Marta 
López Morey; I,  telemàtica, amb imatge i so directe en temps reial de les senyores Monteserrat 
Boqué Genovart i Yolanda Garví Blàquez, així com del senyor Sebastià Sansó Jaume, es reuneix 
el Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental. 
 
Pren la paraula el president qui dóna la benvinguda als assistents per, seguidament, cedir-la al 
director gerent perquè comenci a tractar els punts que figuren a l’ordre del dia. 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

El director gerent comença la seva intervenció demanant als assistents si hi ha qualque 
comentari o rectificació que es vulgui efectuar respecte de l’esborrany de l’acta del Consell 
d’Administració dut a terme el dia 25 de juny de  2020,  la qual ha estat facilitada als membres 
d’aquest Consell d’Administració amb suficient antelació, resultant innecessari la seva lectura. 
I no havent cap comentari al respecte, els membres assistents acorden aprovar l’acta de la 
sessió del Consell d’Administració del dia 25 de juny  de 2020 amb l’abstenció del senyor Mir 
Gual i  la senyora Montserrat Boqué Genovart per no haver-hi assistit. 
 
ASSUMPTES JURÍDICS 
 
2.-1 Proposta d’acord transaccional relatiu al procés civil, procediment execució de títol judicial 
1518/2009 del Jutjat  de Primera Instància núm.13 de Palma de Mallorca, promogut per la 
senyora Francisca  Oliver Oliver  contra ABAQUA i la senyora Teresa Coll Oliver. 
El director gerent demana als assistents si han rebut per correu la proposta d’acord referent 
aquest punt, la qual ha estat prèviament enviada per correu electrònic, indicant que si qualque 
membre no disposa de la mateixa hi ha una còpia en format de paper per entregar. 
Tots els membres confirmen la recepció de la proposta.  
Seguidament el director gerent comenta als assistents que la defensa jurídica d’ABAQUA en el 
procediment d’execució del títol judicial 1518/2009 la dut a terme el senyor Josep Villalonga 
Trujillo, un lletrat extern contractat per ABAQUA abans de la signatura del conveni amb la 
Direcció de l’Advocacia. Continua explicant que es tracta d’un procediment molt antic i que 
recentment s’ha plantejat per part de la demandant una proposta d’acord per finalitzar-lo, 
motiu pel qual s’ha demanat al senyor Villalonga Trujillo la seva compareixença a la sessió d’avui 
per tal de poder explicar la proposta i contestar els possibles dubtes que es plantegin respecte 
a la mateixa. 
Sent les 16:24, s’incorpora a la sessió el senyor Villalonga Trujillo qui comença a resumir 
succintament el procediment d’execució del títol judicial  i la posició actual d’ABAQUA en el 
mateix. D’aquesta manera explica que a data d’avui, segons la interlocutòria de la Sala tercerca 
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de l’Audiència Provincial de 22 de febrer de 2018, la part demandant està constreta a realitzar 
a l’obligació de fer, és a dir,  a executar les obres de restitució del terreny propietat de la senyora 
Coll Oliver amb els doblers prèviament dipositats per ABAQUA. Aquesta circumstància pot 
implicar un ajornament en el temps així com una indeterminació del cost final d’aquestes obres, 
respecte de les quals ABAQUA haurà de fer un seguiment, amb la dificultat material que això 
implica, a fi i efecte de controlar que el cost correspon a l’execució material de les obres. 
Així les coses, el senyor Villalonga procedeix a explicar la proposta del representant de la part 
demandant, consistent en substituir l’obligació de fer pel pagament d’una quantitat econòmica 
en concepte d’indemnització. Aquesta quantitat econòmica seria de 148.222,42 euros, que és 
la valoració que varen fer els tècnics d’ABAQUA per executar les obres, import que no inclou 
l’IVA. 
D’altra banda, explica que aquest acord no el signaria l’altre part codemandada, la senyora Coll 
Oliver,  per no estar d’acord amb el mateix, i que, en tot cas, estaria supeditat a l’aprovació 
definitiva per part del Jutjat. 
Pren la paraula la representant de l’Advocacia  per demanar al senyor Villalonga la possibilitat 
de  prosperar possibles futures accions de l’altra part codemandada ( la senyora Coll Oliver ) 
contra ABAQUA. 
El senyor Villalonga contesta que la posició processal de la senyora Coll Oliver és la que és en el 
procediment, la de codemandada, i que des del seu punt de vista no es pot oposar a l’acord. 
Especialment recorda als assistents que durant tots aquests anys s’ha aquietat en el 
procediment, malgrat en els darrers anys si ha manifestat la seva voluntat que s’executin les 
obres de restitució. D’altra banda, considera que la possibilitat d’iniciar un procediment contra 
ABAQUA ha prescrit. 
Sent les 16:50 el senyor Villalonga abandona la Sala i s’inicia un debat entre els assistents. 
El director gerent informa que  l’obligació de fer que correspon realitzar a la part demandant no 
té un límit econòmic, això vol dir que la seva execució pot implicar un cost superior al pressupost 
estimat pels tècnics d’ABAQUA. Per altra banda, recorda que ABAQUA  ja va dipositar en el 
Jutjat la quantitat de 667.993,18 euros, motiu pel qual no hauria d’abonar cap quantitat a la 
part demandant. Sinó tot el contrari, la part demandant hauria de retornar la diferència. 
Una vegada exposat l’anterior, i després d’un intens debat entre els assistents, s’adopta el 
següent acord:  
 
Primer. Aprovar l’acord transaccional per posar fi a les actuacions judicials del procediment 
d’execució de títols judicials 1518/2009 interposat per la senyora Francisca Oliver Oliver contra 
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental i contra la senyora Teresa Coll Oliver, 
substanciat davant el Jutjat de Primera Instància num. 13 de Palma, en els següents termes: 

• Substituir l’obligació de fer (execució de les obres )pel pagament d’una quantitat en 
concepte d’indemnització. 

• Establir com quantitat a satisfer a la part executant en concepte d’indemnització el preu de 
148.222,42 euros, sense IVA. 

• Supeditar aquest acord a l’aprovació definitiva per part del Jutjat on es tramita el 
procediment. 
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Segon. Iniciar l’expedient de despesa de 148.222,42 € i autoritzar al director gerent per a la 
tramitació del mateix. 

• Tercer.  Estudiar la possibilitat d’exercitar l’acció de repetició contra Pavimentos 
Hormigones Carreras, SA per la seva responsabilitat en aquest procediment, i autoritzar a 
l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per iniciar les reclamacions 
judicials pertinents contra l’esmentada empresa. 

 
 
3.- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA: 
3.1.- Inicis 
3.1.1.-  Inici expedient de contractació de les obres de reparació del formigó estructural al 
pretractament i substitució d’equips a l’EDAR Pollença 
El director gerent es remet a l’informe emès per la cap d’Àrea de Gestió de Sanejament de data 
22 de juliol de 2020 en virtut del qual s’explica que la concentració gas sulfhídric ha deteriorat 
el formigó de les estructures del pretractament, arquetes de desbast i dessorradors de l’EDAR 
de Pollença. Per aquest motiu el serveis tècnics proposen l’execució d’unes obres de reforma i 
reparació, així com la substitució d’equips en l’esmentada instal·lació. 
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració  adopten els 
següents acords: 
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació de les obres de reparació del formigó estructural al 
pretractament i substitució d’equips a l’EDAR de Pollença, Mallorca, amb un pressupost màxim 
de licitació de 377.599,54€ l’iva exclòs ( 456.895,44 € l’iva inclòs ), el qual estarà condicionat a 
la prèvia obtenció del certificat d’existència de crèdit adequat i suficient a la prèvia autorització 
de la despesa, de conformitat amb l’establert a la Llei 7/2010 de 21 de juliol del sector públic 
instrumental de la CAIB. 
Segon.- Nomenar la senyora  Sara Ortiz Rous com a responsable del contracte. 
Tercer.- Delegar la firma  en el director gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental per  procedir a la tramitació de l’expedient de contractació en tots els seus tràmits, 
adjudicació exclosa, mitjançant procediment obert. 
Quart.- Publicar la memòria justificativa en el perfil del contractant de l’Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental. 
3.1.2.-  Proposta per deixar sense efecte l’inici d’expedient de contractació aprovat pel Consell 
d’Administració de data 24 febrer de 2020 per dur a terme el subministrament equipo 
informàtic i iniciar un nou contracte de subministrament de diversa maquinaria i programari 
informàtic. 
El director gerent explica als assistents que el 24 de febrer de 2020 el Consell d’Administració 
d’ABAQUA va acordar iniciar un expedient per al subministrament de diversa maquinària i 
programari informàtic per al personal d’ABAQUA; No obstant això, i arran de la declaració de 
l’estat d’alarma, les necessitats de l’entitat canviaren considerablement ja que el confinament 
domiciliari del seu personal provocà la necessitat de dotar portabilitat a les estacions de treball 
dels usuaris, aquest fet ha obligat a reconsiderar l’objecte del contracte inicialment plantejat a 
les necessitats actuals de l’empresa, amb l’objecte de potenciar el teletreball al personal 
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d’ABAQUA, tal i com proposa el responsable de les tecnologies de la informació i les 
comunicacions. 

Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració  adopten 
els següents acords: 

Primer.- Deixar sense efecte l’inici de l’expedient del subministrament de divers maquinaria i 
programari informàtics per a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental aprovat pel 
Consell d’Administració en sessió de data 24 de febrer de 2020, ja que el 14 de març de 2020 es 
va declarar l’estat d’alarma mitjançant el Reial Decret 463/2020, el que va provocar, entre 
d’altres mesures, el confinament domiciliari que va provocar la necessitat de dotar de 
portabilitat a les estacions de treball dels usuaris per tal de facilitar el teletreball, en especial 
dels membres dels departaments tècnics, per tant suposa una modificació de l’objecte i del 
pressupost del contracte de subministrament que ens ocupa.  
 
Segon.- Iniciar l’expedient de contractació del  subministrament de divers maquinària i 
programari informàtic per a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, amb un 
import màxim de 105.707,20 l’iva exclòs, desglossat de la següent manera: 
LOT 1:  Estacions de treball, equips de sobretaula, portàtils i monitors, per un import màxim de 
60.700€ l’iva exclòs. 
LOT 2: Subscripció de llicències del paquet ofimàtic Microsoft Office 365, per un període de dos 
anys, amb un import màxim de 16.920,00€ l’iva exclòs. 
LOT 3: Subscripció de llicències del programari Autodesk AutoCAD, per un període de dos anys,  
amb un import màxim de 19.380,00 € l’iva exclòs. 
LOT 4: Subscripció de llicències del programari Adobe Acrobat DC Pro, per un període de dos 
anys, amb un import màxim de 8.707,20€ . 
Aquest acord queda condicionat a la prèvia obtenció del certificat d’existència de crèdit adequat 
i suficient i a la prèvia autorització de la despesa, de conformitat amb l’establert a la Llei 7/2010 
de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la CAIB. 
Tercer.- Nomenar el senyor Joan Camps Morey com a responsable del contracte. 
Quart.- Delegar la firma  en el director gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental per  procedir a la tramitació de l’expedient de contractació en tots els seus tràmits, 
adjudicació exclosa, mitjançant procediment obert. 
Quint.- Publicar la memòria justificativa en el perfil del contractant de l’Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 
3.2 . Adjudicacions. 
3.2.1.-  Ratificació de la  resolució per urgència del president d’ABAQUA relativa a la proposta 
d’adjudicació de l’expedient de contractació del servei d’explotació, manteniment, conservació, 
operació i reparacions de la planta dessaladora d’aigua de mar de Badia de Palma i instal·lacions 
annexes. 
El director gerent comenta als assistents que el 19 de juny de 2020 el president de l’entitat, en 
ús de les facultats que té atorgades, va resoldre proposar com adjudicatari del contracte de 
servei d’explotació, manteniment, conservació, operació i reparacions de la planta dessaladora 
d’aigua de mar de de Badia de Palma i instal·lacions annexes a la UTE Suez Treatment Solutions-
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Aquambiente per ser l’oferta millor valorada de conformitat amb la proposta de la Mesa de 
Contractació. 
Aquesta resolució es va adoptar per urgència, tal i com preveu l’article 14 dels Estatuts de 
l’entitat , en atenció a la necessitat de poder adjudicar el contracte el més aviat possible i tenir 
garantit el servei de manera permanent. 

Una vegada exposat l’anterior, i vista la necessitat de ratificar els acords adoptats pel 
president de l’entitat per raons d’urgència,  els membres assistents del Consell 
d’Administració  adopten el següent acord 

: 

Primer.- Ratificar la resolució adoptada per raons d’urgència pel president de l’Agència Balear 
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental el dia 19 de juny de 2020 per a la proposta d’adjudicació 
de l’expedient de contractació del servei d’explotació, manteniment, conservació, operació i 
reparacions de la instal.lació dessaladora d’aigua de mar (IDAM) de Badia de Palma i de les 
seves instal.lacions annexes. 
 
3.3.-   Contractes tramitats pels procediments simplificat, d’emergència i  
menors: 
 
3.3.a)   Donar compte dels contractes adjudicats per emergència. 
 
El director gerent dóna compte als assistents de la relació de contractes adjudicats pel 
procediment d’emergència des del  23 de juny fins al 24 de juliol de  2020, en virtut de la 
delegació de competències acordada pel Consell d’Administració de data 23 de maig de 2018,  
En atenció amb l’anteriorment exposat, els membres assistents  adopten el següent acord: 
Primer.- Donar-se per assabentats dels contractes d’emergència adjudicats que es relacionen a 
continuació. 

Núm. exp Actuació TIPUS  
DATA 

Resolució 
emergència 

EMPRESA 
PROPOSADA  

Import 
estimat 
inicial              

(IVA inclòs) 

EM0252020 

Obres de reparació de l’avaria 
de la impulsió d’aigües 
residuals de l’EBAR Son 
Xoriguer al seu tram inicial sota 
camí de terres (Ciutadella Sud). 

OBRA 02/07/2020 
ACCIONA 

AGUA 
10.000,00 

EM0262020 

Obres de reparació de l’avaria 
a la zona de rompents de 

l’emissari submarí de 
Ciutadella Sud. 

OBRA 14/07/2020 
ONA I MAR 

SERVEIS 
MARÍTIMS, S.L. 

20.000,00 
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3.3.b)   Donar compte de l’adjudicació dels contractes tramitats per procediment simplificat 
El director gerent informa de l’únic  contracte  adjudicat pel procediment simplificat des del  23 
de juny fins al 27 de juliol de  2020,  de conformitat amb la delegació de competències efectuada 
pel Consell d’Administració el 25 d’abril de 2018. 
En atenció amb l’anteriorment exposat, els membres assistents adoptes el següent acord: 
Primer.- Donar-se per assabentats del contracte  adjudicat pel procediment obert simplificat 
que es relaciona a continuació. 
 

Nº TÍTOL TIPUS 
DATA 

Adjudicació 
(Resolució) 

ADJUDICATARI 
Import 

Adjudicació 
(AMB IVA) 

SE/2019/27 

Servei per 
realitzar la 
inspecció 
reglamentària 
de les 
instal·lacions de 
baixa tensió de 
les EDAR 
d’ABAQUA. Lot 
3: Menorca. 

Serveis 23/06/20 

BUREAU 
VERITAS 

INSPECCIÓN Y 
TESTING, S.L. 

12.342,00 
€ 

 
 
 
3.4.- Donar compte del recurs especial en matèria de contractació contra els plecs de l’expedient 
de contractació del servei per dur el desplegament d’embarcacions per la prevenció i neteja de 
les aigües de bany en platges i cales de les Illes Balears  
El director gerent informa als assistents que el passat 22 de juny de 2020 l’empresa Gestión de 
Puertos y Litorales Sostenibles,SL va interposar un recurs especial en matèria de contractació 
contra els plecs de l’expedient de contractació del servei per dur el desplegament 
d’embarcacions per la prevenció i neteja de les aigües de bany en platges i cales de les Illes 
Balears.  
Aquest expedient es va iniciar el 25 de març de 2019; No obstant això, l’inici del mateix es va 
modificar el 17 de desembre de 2019 i no va ser fins el 25 de maig de 2020 quan es varen publicar 
els plecs en el DOUE. Aquest retard en la tramitació de l’expedient ha suposat que la interposició 
de l’esmentat recurs, amb l’adopció de la mesura cautelar adoptada pel Tribunal Administratiu 
Central de Recursos Contractuals de suspendre el procediment de licitació, no es pugui iniciar 
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el servei dins els termini previst. De fet, el director gerent comenta que veu molt poc probable 
adjudicar aquest contracte abans de setembre de 2020.  
Davant aquesta situació s’ha estudiat l’alternativa d’encomanar a un mitjà propi l’execució 
d’aquest servei; No obstant això, i davant l’especificitat tècnica dels equips que es necessiten 
per dur a terme aquest servei i el poc temps disponible, no s’ha pogut materialitzar aquesta 
alternativa. 
Pren la paraula el president de l’entitat per recordar als assistents que la neteja en el litoral és una 
competència estatal, que ABAQUA, mitjançant la contractació d’aquest servei el que fa és 
cooperar i ajudar a l’Administració de l’Estat, per la qual cosa suggereix enviar una carta a la 
Direcció General de Marina Mercant, administració competent en la prevenció i lluita contra la 
contaminació i neteja de les aigües marines, a fi i efecte de comunicar la problemàtica existent en 
el litoral Balear i emplaçar- los a executar els programes i actuacions necessaris per preservar les 
aigües del litoral durant la resta de la temporada. 

Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració  adopten 
el següent acord: 

Primer.- Donar-se per assabentats del recurs especial en matèria de contractació contra els 
plecs de l’expedient de contractació del servei per dur el desplegament d’embarcacions per la 
prevenció i neteja de les aigües de bany en platges i cales de les Illes Balears. 
 
4.- CONVENIS 
 
 
El director gerent recorda als assistents que ABAQUA està renovant tots els convenis de 
col·laboració en matèria de sanejament que té signats amb els diferents municipis de les Illes, 
els quals deixaran de tenir vigència si no es renoven abans de 2 d’octubre de 2020. 
Aquest procés, continua explicant, es va iniciar fa un parell de mesos, i amb les 30 propostes de 
conveni que es duen a la sessió d’avui finalitzarà aquesta fase de renovació dels convenis en 
matèria de sanejament, restant pendent la signatura dels mateixos si els ajuntaments 
accedeixen a continuar amb aquest model de gestió. 
Seguidament procedeix a detallar un per un els 30 convenis de col·laboració a signar amb els 
ajuntaments de Manacor, Capdepera, ses Salines, Costitx, Deià, Estellencs, Pollença, Lloret de 
Vistalegre, Selva, Lloseta, Mancor de la Vall, Llubí, Porreres, Puigpunyent, Escorca, Sant Joan, 
Santa Eugència, Sencelles, Santa Maria del Camí, Sóller, Fornalutx, Valldemosa, Vilafranca de 
Bonany, Sant Josep de sa Talaia, Santa Eulària des Riu, Eivissa, Sant Antoni de Portmany, 
Formentera, Sant Joan de la Labritja, Muro i Santa Margalida 
 
4.1 Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manacor i l’Agència Balear de l’Aigua 
de la Qualitat Ambiental per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat a les 
EDAR de Cales de Mallorca i Cales de Manacor. 
 

Una vegada analitzat el contingut del conveni, els membres assistents adopten els següents 
acords:  
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Primer.- Aprovar el contingut del Conveni de col·laboració entre l’ABAQUA i l’Ajuntament de 
Manacor per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat les EDARs de Cales 
de Mallorca i Cales de Manacor, condicionat a l’informe favorable de la direcció general de 
Pressuposts de la Conselleria d’Hisenda i Relacions  Exteriors. 
Segon.- Delegar la firma de l’esmentat conveni de col·laboració al president de l’ABAQUA, i 
en el cas impossibilitat, malaltia o absència al director gerent d’aquesta entitat. 

 
4.2 Conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Capdepera i l’Agència Balear de 
l’Aigua de la Qualitat Ambiental per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat 
a  les EDAR de Capdepera, sa Font de sa Cala i Canyamel. 
 

Una vegada analitzat el contingut del conveni, els membres assistents adopten els següents 
acords:  
Primer.- Aprovar el contingut del Conveni de col·laboració entre  l’ABAQUA i l’Ajuntament de 
Capdepera per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat a les EDAR de 
Capdepera, Font de sa Cala i Canyamel, condicionat a l’informe favorable de la direcció 
general de Pressuposts de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors. 
Segon.- Delegar la firma de l’esmentat conveni de col·laboració al president de l’ABAQUA, i 
en el cas impossibilitat, malaltia o absència al director gerent d’aquesta entitat. 

4.3 Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Ses Salines i l’Agència Balear de l’Aigua de 
la Qualitat Ambiental per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat a les 
EDAR de ses Salines i Colònia de Sant Jordi. 

 
Una vegada analitzat el contingut del conveni, els membres assistents adopten els següents 
acords:  
Primer.- Aprovar el contingut del Conveni de col·laboració entre l’ABAQUA i l’Ajuntament de 
Ses Salines  per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat a les EDAR de Ses 
Salines i de la Colònia de Sant Jordi, condicionat a l’informe favorable de la direcció general de 
Pressuposts de la Conselleria d’Hisenda i Relacions  Exteriors. 
Segon.- Delegar la firma de l’esmentat conveni de col·laboració al president de  l’ABAQUA, ien 
el cas impossibilitat, malaltia o absència al director gerent d’aquesta entitat. 
 
 
4.4 Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Costitx i l’Agència Balear de l’Aigua de 
la Qualitat Ambiental per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat a l’EDAR 
de Costitx. 
 

Una vegada analitzat el contingut del conveni, els membres assistents adopten els següents 
acords:  
Primer.- Aprovar el contingut del Conveni de col·laboració entre l’ABAQUA i l’Ajuntament de 
Costitx per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat l’EDAR de Costitx, 
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condicionat a l’informe favorable de la direcció general de Pressuposts de la Conselleria 
d’Hisenda i Relacions  Exteriors. 
Segon.- Delegar la firma de l’esmentat conveni de col·laboració al president de l’ABAQUA, i 
en el cas impossibilitat, malaltia o absència al director gerent d’aquesta entitat. 

4.5 Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Deià i l’Agència Balear de l’Aigua de la 
Qualitat Ambiental per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat a  l’EDAR de 
Deià. 
 

Una vegada analitzat el contingut del conveni, els membres assistents adopten els següents 
acords:  
Primer.- Aprovar el contingut del Conveni de col·laboració entre l’ABAQUA i l’Ajuntament de 
Deià per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat l’EDAR de Deià, 
condicionat a l’informe favorable de la direcció general de Pressuposts de la Conselleria 
d’Hisenda i Relacions  Exteriors. 
Segon.- Delegar la firma de l’esmentat conveni de col·laboració al president de l’ABAQUA, i 
en el cas impossibilitat, malaltia o absència al director gerent d’aquesta entitat 

4.6 Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Estellencs i l’Agència Balear de l’Aigua de 
la Qualitat Ambiental per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat a l’EDAR 
d’Estellencs. 
 

Una vegada analitzat el contingut del conveni, els membres assistents adopten els següents 
acords:  
Primer.- Aprovar el contingut del Conveni de col·laboració entre  l’ABAQUA i l’Ajuntament 
d’Estellencs per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat a l’EDAR 
d’Estellencs condicionat a l’informe favorable de la direcció general de Pressuposts de la 
Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors. 
Segon.- Delegar la firma de l’esmentat conveni de col·laboració al 
president de l’ABAQUA, i en el cas impossibilitat, malaltia o absència al director gerent 
d’aquesta entitat. 

4.7 Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Pollença i l’Agència Balear de l’Aigua de 
la Qualitat Ambiental per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat a les EDAR 
de Pollença i Formentor. 
 

Una vegada analitzat el contingut del conveni, els membres assistents adopten els següents 
acords:  
Primer.- Aprovar el contingut del Conveni de col·laboració entre  l’ABAQUA i l’Ajuntament de 
Pollença per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat a les EDAR de 
Pollença i Formentor, condicionat a l’informe favorable de la direcció general de Pressuposts 
de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors. 
Segon.- Delegar la firma de l’esmentat conveni de col·laboració al president de l’ABAQUA, i 
en el cas impossibilitat, malaltia o absència al director gerent d’aquesta entitat. 
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4.8 Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Lloret de Vistalegre i l’Agència Balear 
de l’Aigua de la Qualitat Ambiental per a la millora del sistema de sanejament i depuració 
associat a l’EDAR de Lloret de Vistalegre.  
 

Una vegada analitzat el contingut del conveni, els membres assistents adopten els següents 
acords:  
Primer.- Aprovar el contingut del Conveni de col·laboració entre  l’ABAQUA i l’Ajuntament de 
Lloret de Vistalegre per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat l’EDAR de 
Lloret de Vistalegre, condicionat a l’informe favorable de la direcció general de Pressuposts 
de la Conselleria d’Hisenda i Relacions  Exteriors. 
Segon.- Delegar la firma de l’esmentat conveni de col·laboració al president de l’ABAQUA, i 
en el cas impossibilitat, malaltia o absència al director gerent d’aquesta entitat. 

4.9 Conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Lloseta i Selva i l’Agència Balear de 
l’Aigua de la Qualitat Ambiental per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat 
a l’EDAR de Lloseta. 
 

Una vegada analitzat el contingut del conveni, els membres assistents adopten els següents 
acords:  
Primer.- Aprovar el contingut del Conveni de col·laboració entre l’ABAQUA i ELS AjuntamentS 
de Lloseta i Selva per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat l’EDAR de 
Lloseta, condicionat a l’informe favorable de la direcció general de Pressuposts de la 
Conselleria d’Hisenda i Relacions  Exteriors. 
Segon.- Delegar la firma de l’esmentat conveni de col·laboració al president de l’ABAQUA, i 
en el cas impossibilitat, malaltia o absència al director gerent d’aquesta entitat 

4.10 Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mancor de la Vall i l’Agència Balear de 
l’Aigua de la Qualitat Ambiental per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat 
a l’EDAR de Mancor. 
 

Una vegada analitzat el contingut del conveni, els membres assistents adopten els següents 
acords:  
Primer.- Aprovar el contingut del Conveni de col·laboració entre l’ABAQUA i l’Ajuntament de 
Mancor de la Vall per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat l’EDAR de 
Mancor de la Vall, condicionat a l’informe favorable de la direcció general de Pressuposts de 
la Conselleria d’Hisenda i Relacions  Exteriors. 
Segon.- Delegar la firma de l’esmentat conveni de col·laboració al president de l’ l’ABAQUA, 
ien el cas impossibilitat, malaltia o absència al director gerent d’aquesta entitat 

4.11 Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de LLubí i l’Agència Balear de l’Aigua de la 
Qualitat Ambiental per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat a  l’EDAR de 
LLubí. 
 

Una vegada analitzat el contingut del conveni, els membres assistents adopten els següents 
acords:  
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Primer.- Aprovar el contingut del Conveni de col·laboració entre l’ABAQUA i l’Ajuntament de 
Llubí per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat l’EDAR de Llubí, 
condicionat a l’informe favorable de la direcció general de Pressuposts de la Conselleria 
d’Hisenda i Relacions  Exteriors. 
Segon.- Delegar la firma de l’esmentat conveni de col·laboració al president de l’ l’ABAQUA, 
ien el cas impossibilitat, malaltia o absència al director gerent d’aquesta entitat. 

4.12 Conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Porreres i l’Agència Balear de l’Aigua 
de la Qualitat Ambiental per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat a  
l’EDAR de Porreres. 
 

Una vegada analitzat el contingut del conveni, els membres assistents adopten els següents 
acords:  
Primer.- Aprovar el contingut del Conveni de col·laboració entre l’ABAQUA i l’Ajuntament de 
Porreres per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat l’EDAR de Porreres, 
condicionat a l’informe favorable de la direcció general de Pressuposts de la Conselleria 
d’Hisenda i Relacions  Exteriors. 
Segon.- Delegar la firma de l’esmentat conveni de col·laboració al president de  l’ABAQUA, 
ien el cas impossibilitat, malaltia o absència al director gerent d’aquesta entitat. 

4.13 Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Puigpunyent i l’Agència Balear de 
l’Aigua de la Qualitat Ambiental per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat 
a l’EDAR de Puigpunyent . 
 

Una vegada analitzat el contingut del conveni, els membres assistents adopten els següents 
acords:  
Primer.- Aprovar el contingut del Conveni de col·laboració entre  l’ABAQUA i l’Ajuntament de 
Puigpunyent per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat l’EDAR de 
Puigpunyent, condicionat a l’informe favorable de la direcció general de Pressuposts de la 
Conselleria d’Hisenda i Relacions  Exteriors. 
Segon.- Delegar la firma de l’esmentat conveni de col·laboració al president de  l’ABAQUA, 
ien el cas impossibilitat, malaltia o absència al director gerent d’aquesta entitat. 

4.14 Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Escorca i l’Agència Balear de l’Aigua de 
la Qualitat Ambiental per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat a les EDAR 
de sa Calobra i Lluc. 
 
 

Una vegada analitzat el contingut del conveni, els membres assistents adopten els següents 
acords:  
Primer.- Aprovar el contingut del Conveni de col·laboració entre l’ABAQUA i l’Ajuntament 
d’Escorca per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat  a les EDAR de Lluc i 
Sa Calobra condicionat a l’informe favorable de la direcció general de Pressuposts de la 
Conselleria d’Hisenda i Relacions  Exteriors. 
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Segon.- Delegar la firma de l’esmentat conveni de col·laboració al president de l’ l’ABAQUA, i 
en el cas impossibilitat, malaltia o absència al director gerent d’aquesta entitat. 

 
4.15 Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Joan i l’Agència Balear de l’Aigua 
de la Qualitat Ambiental per a la millora del sistema de sanejament i associat a l’ EDAR de Sant 
Joan. 
 
 

Una vegada analitzat el contingut del conveni, els membres assistents adopten els següents 
acords:  
Primer.- Aprovar el contingut del Conveni de col·laboració entre  l’ABAQUA i l’Ajuntament de 
Sant Joan per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat l’EDAR de Sant 
Joan, condicionat a l’informe favorable de la direcció general de Pressuposts de la Conselleria 
d’Hisenda i Relacions  Exteriors. 
Segon.- Delegar la firma de l’esmentat conveni de col·laboració al president de l’ l’ABAQUA, 
ien el cas impossibilitat, malaltia o absència al director gerent d’aquesta entitat. 

4.16 Conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Santa Eugènia i Sencelles i l’Agència 
Balear de l’Aigua de la Qualitat Ambiental per a la millora del sistema de sanejament i depuració 
associat a  l’EDAR de Santa Eugènia. 
 

Una vegada analitzat el contingut del conveni, els membres assistents adopten els següents 
acords:  
Primer.- Aprovar el contingut del Conveni de col·laboració entre l’ABAQUA i els Ajuntaments 
de Santa Eugènia i Sencelles per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat 
l’EDAR de Santa Eugenia, condicionat a l’informe favorable de la direcció general de 
Pressuposts de la Conselleria d’Hisenda i Relacions  Exteriors. 
Segon.- Delegar la firma de l’esmentat conveni de col·laboració al president de l’ l’ABAQUA, 
ien el cas impossibilitat, malaltia o absència al director gerent d’aquesta entitat. 
4.17.- Aprovació dels annexos que fan referència al conveni entre l’Ajuntament de Santa 
Maria del Camí i l’Agència Balear de l’Aigua de la Qualitat Ambiental per a la millora del 
sistema de sanejament i depuració associat a l’EDAR de Santa Maria del Camí. 
Una vegada analitzat el contingut del conveni, els membres assistents adopten els següents 
acords:  

 
Primer.- Aprovar el contingut del Conveni de col·laboració entre  l’ABAQUA i l’Ajuntament de 
Santa Maria per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat l’EDAR de Santa 
Maria, condicionat a l’informe favorable de la direcció general de Pressuposts de la Conselleria 
d’Hisenda i Relacions  Exteriors. 
Segon.- Delegar la firma de l’esmentat conveni de col·laboració al president de l’ABAQUA, ien 
el cas impossibilitat, malaltia o absència al director gerent d’aquesta entitat 
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4.18.- Aprovació dels annexos que fan referència al conveni entre l’Ajuntament de Selva i 
l’Agència Balear de l’Aigua de la Qualitat Ambiental per a la millora del sistema de sanejament 
i depuració associat a l’EDAR de Selva. 
Una vegada analitzat el contingut del conveni, els membres assistents adopten els següents 
acords:  
Primer.- Aprovar el contingut del Conveni de col·laboració entre l’ l’ABAQUA i l’Ajuntament de 
Selva per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat l’EDAR de Selva, 
condicionat a l’informe favorable de la direcció general de Pressuposts de la Conselleria 
d’Hisenda i Relacions  Exteriors. 
Segon.- Delegar la firma de l’esmentat conveni de col·laboració al president de  l’ABAQUA, ien 
el cas impossibilitat, malaltia o absència al director gerent d’aquesta entitat 
4.19 Conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Sóller i Fornalutx i l’Agència Balear 
de l’Aigua de la Qualitat Ambiental per a la millora del sistema de sanejament i depuració 
associat a  l’EDAR de Sóller. 
 
 

Una vegada analitzat el contingut del conveni, els membres assistents adopten els següents 
acords:  
Primer.- Aprovar el contingut del Conveni de col·laboració entre  l’ABAQUA i els  
Ajuntaments  de  Sóller i Fornalutx  per a la millora del sistema de sanejament i depuració 
associat a l’EDAR de Sóller, condicionat a l’informe favorable de la direcció general de 
Pressuposts de la Conselleria d’Hisenda i Relacions  Exteriors. 
Segon.- Delegar la firma de l’esmentat conveni de col·laboració al president de l’ABAQUA, ien 
el cas impossibilitat, malaltia o absència al director gerent d’aquesta entitat. 

 
4.20 Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Valldemossa i l’Agència Balear de 
l’Aigua de la Qualitat Ambiental per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat 
a l’EDAR de Valldemossa. 
 

Una vegada analitzat el contingut del conveni, els membres assistents adopten els següents 
acords:  
Primer.- Aprovar el contingut del Conveni de col·laboració entre l’ABAQUA i l’Ajuntament de 
Valldemossa per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat a l’EDAR de 
Valldemossa, condicionat a l’informe favorable de la direcció general de Pressuposts de la 
Conselleria d’Hisenda i Relacions  Exteriors. 
Segon.- Delegar la firma de l’esmentat conveni de col·laboració al president de  l’ABAQUA, 
ien el cas impossibilitat, malaltia o absència al director gerent d’aquesta entitat 

4.21 Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany i l’Agència Balear 
de l’Aigua de la Qualitat Ambiental per a la millora del sistema de sanejament i depuració 
associat a l’EDAR de Vilafranca de Bonany. 
 
 



 

C/ del Gremi de Corredors, 10 

(Polígon de Son Rossinyol) 

07009 Palma  

Tel. 971 17 76 58  

abaqua.cat 

 

 

15 
 

Una vegada analitzat el contingut del conveni, els membres assistents adopten els següents 
acords:  
Primer.- Aprovar el contingut del Conveni de col·laboració entre  l’ABAQUA i l’Ajuntament de 
Vilafranca de Bonany per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat a l’EDAR 
de Vilafranca de Bonany, condicionat a l’informe favorable de la direcció general de 
Pressuposts de la Conselleria d’Hisenda i Relacions  Exteriors. 
Segon.- Delegar la firma de l’esmentat conveni de col·laboració al president de l’ABAQUA, ien 
el cas impossibilitat, malaltia o absència al director gerent d’aquesta entitat 

4.22 Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia i l’Agència Balear 
de l’Aigua de la Qualitat Ambiental per a la millora del sistema de sanejament i depuració 
associat a les EDAR de Sant Josep de sa Talaia, Can Bossa i Cala Tarida. 
 

Una vegada analitzat el contingut del conveni, els membres assistents adopten els següents 
acords:  
Primer.- Aprovar el contingut del Conveni de col·laboració entre  l’ABAQUA i l’Ajuntament de 
Sant Josep per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat a les EDARs de 
Sant Josep, Can Bossa i Cala Tarida, condicionat a l’informe favorable de la direcció general 
de Pressuposts de la Conselleria d’Hisenda i Relacions  Exteriors. 
Segon.- Delegar la firma de l’esmentat conveni de col·laboració al president de l’ABAQUA, i 
en el cas impossibilitat, malaltia o absència al director gerent d’aquesta entitat. 

 
 
4.23 Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i l’Agència Balear 
de l’Aigua de la Qualitat Ambiental per a la millora del sistema de sanejament i depuració 
associat a les EDAR de Santa Eulària des Riu i  Cala Llonga. 
 

Una vegada analitzat el contingut del conveni, els membres assistents adopten els següents 
acords:  
Primer.- Aprovar el contingut del Conveni de col·laboració entre  l’ABAQUA Santa Eulàlia des 
Riu, per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat a les EDAR de Santa 
Eulària des Riu i Cala Llonga, condicionat a l’informe favorable de la direcció general de 
Pressuposts de la Conselleria d’Hisenda i Relacions  Exteriors. 
Segon.- Delegar la firma de l’esmentat conveni de col·laboració al president de l’ABAQUA, i 
en el cas impossibilitat, malaltia o absència al director gerent d’aquesta entitat. 

 
4.24 Conveni de col·laboració entre els ajuntaments d’Eivissa, Santa Eulària des Riu i Sant 
Antoni de Portmany i l’Agència Balear de l’Aigua de la Qualitat Ambiental per a la millora del 
sistema de sanejament i depuració associat a  l’EDAR d’Eivissa. 
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Una vegada analitzat el contingut del conveni, els membres assistents adopten els següents 
acords:  
Primer.- Aprovar el contingut del Conveni de col·laboració entre  l’ABAQUA i els ajuntaments 
d’Eivissa, Santa Eulàlia des Riu, i Sant Antoni de Portmany per a la millora del sistema de 
sanejament i depuració associat a l’EDAR d’Eivissa, condicionat a l’informe favorable de la 
direcció general de Pressuposts de la Conselleria d’Hisenda i Relacions  Exteriors. 
Segon.- Delegar la firma de l’esmentat conveni de col·laboració al president de l’ABAQUA, i 
en el cas impossibilitat, malaltia o absència al director gerent d’aquesta entitat. 

4.25 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Agència Balear de 
l’Aigua de la Qualitat Ambiental per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat 
a l’EDAR de Formentera 
 

Una vegada analitzat el contingut del conveni, els membres assistents adopten els següents 
acords:  
Primer.- Aprovar el contingut del Conveni de col·laboració entre l’ABAQUA i el Consell Insular 
de Formentera per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat a l’EDAR de 
Formentera, condicionat a l’informe favorable de la direcció general de Pressuposts de la 
Conselleria d’Hisenda i Relacions  Exteriors. 
Segon.- Delegar la firma de l’esmentat conveni de col·laboració al president de l’ABAQUA, i 
en el cas impossibilitat, malaltia o absència al director gerent d’aquesta entitat. 

 
4.26 Conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Sant Josep de sa Talaia i Sant Antoni 
de Portmany i l’Agència Balear de l’Aigua de la Qualitat Ambiental per a la millora del sistema 
de sanejament i depuració associat a  l’EDAR de Sant Antoni-Sant Josep 
 

Una vegada analitzat el contingut del conveni, els membres assistents adopten els següents 
acords:  
Primer.- Aprovar el contingut del Conveni de col·laboració entre l’ABAQUA i els ajuntaments 
de Sant Antoni de Portmany i Sant Josep de Sa Talaia per a la millora del sistema de 
sanejament i depuració associat a l’EDAR Sant Antoni-Sant Josep, condicionat a l’informe 
favorable de la direcció general de Pressuposts de la Conselleria d’Hisenda i Relacions  
Exteriors. 
Segon.- Delegar la firma de l’esmentat conveni de col·laboració al president de l’ABAQUA, i 
en el cas impossibilitat, malaltia o absència al director gerent d’aquesta entitat. 

 
 
 
4.27 Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Joan de la Labritja i l’Agència Balear 
de l’Aigua de la Qualitat Ambiental i l’Agència Balear de l’Aigua de la Qualitat Ambiental per a 
la millora del sistema de sanejament i depuració associat a les EDAR de Sant Joan de Labritja, 
Cala Sant Vicent i la del Port de Sant Miquel. 
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Una vegada analitzat el contingut del conveni, els membres assistents adopten els següents 
acords:  
Primer.- Aprovar el contingut del Conveni de col·laboració entre l’ABAQUA i l’Ajuntament 
Sant Joan de Labritja  per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat a les 
EDAR de Sant Joan de Labritja, Cala Sant Vicent i Port de San Miquel, condicionat a l’informe 
favorable de la direcció general de Pressuposts de la Conselleria d’Hisenda i Relacions  
Exteriors. 
Segon.- Delegar la firma de l’esmentat conveni de col·laboració al president de l’ABAQUA, i 
en el cas impossibilitat, malaltia o absència al director gerent d’aquesta entitat. 

 
4.28 Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Muro i l’Agència Balear de l’Aigua de la 
Qualitat Ambiental per a la millora del sistema de sanejament i depuració de Muro. 
 

Una vegada analitzat el contingut del conveni, els membres assistents adopten els següents 
acords:  
Primer.- Aprovar el contingut del Conveni de col·laboració entre l’ABAQUA i l’Ajuntament de 
Muro per a la millora del sistema de sanejament i depuració de Muro, condicionat a l’informe 
favorable de la direcció general de Pressuposts de la Conselleria d’Hisenda i Relacions  
Exteriors. 
Segon.- Delegar la firma de l’esmentat conveni de col·laboració al president de l’ABAQUA, i 
en el cas impossibilitat, malaltia o absència al director gerent d’aquesta entitat. 

 
 
4.29 Conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Muro i Santa Margalida i l’Agència 
Balear de l’Aigua de la Qualitat Ambiental per a la millora del sistema de sanejament i depuració 
de l’EDAR de la zona costanera de Muro-Santa Margalida. 
 

Una vegada analitzat el contingut del conveni, els membres assistents adopten els següents 
acords:  
Primer.- Aprovar el contingut del Conveni de col·laboració  entre els ajuntaments de Muro i 
Santa Margalida i l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental per a la millora del 
sistema de sanejament i depuració de l’EDAR de la zona costanera de Muro – Santa 
Margalida, condicionat a l’informe favorable de la direcció general de Pressuposts de la 
Conselleria d’Hisenda i Relacions  Exteriors. 
Segon.- Delegar la firma de l’esmentat conveni de col·laboració al president de l’ABAQUA, ien 
el cas impossibilitat, malaltia o absència al director gerent d’aquesta entitat. 

 
4.30 Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Margalida i l’Agència Balear de 
l’Aigua de la Qualitat Ambiental per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat 
a les EDARs de Santa Margalida, Son Serra de Marina i la futura EDAR de Can Picafort. 
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Una vegada analitzat el contingut del conveni, els membres assistents adopten els següents 
acords:  
Primer.- Aprovar el contingut del Conveni de col·laboració entre l’ABAQUA i l’Ajuntament de 
Santa Margalida per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat a les EDAR de 
Santa Margalida, Son Serra de Marina y la futura EDAR de Can Picafort, condicionat a 
l’informe favorable de la direcció general de Pressuposts de la Conselleria d’Hisenda i 
Relacions  Exteriors. 
Segon.- Delegar la firma de l’esmentat conveni de col·laboració al president de l’ABAQUA, i 
en el cas impossibilitat, malaltia o absència al director gerent d’aquesta entitat 

 
 
5.- PERSONAL 
  
5.1 Autoritzar l’adhesió al V conveni del personal laboral de l’Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. 
 
Finalment , el director gerent explica als assistents la darrera proposta d’acord relativa a 
l’adhesió al V conveni del personal de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, amb la qual es tracta de regular les relacions laborals del personal d’ABAQUA, en els 
termes que s’ha fet en la resta d’ens del sector públic, petició reivindicada des de fa anys pel 
personal de l’entitat i que ara, finalment, es duu a terme. 
D’aquesta manera resumeix la tramitació que s’ha dut a terme així que l’adhesió és parcial 
perquè s’han suprimit tots aquells preceptes que no són d’aplicació, recordant que la proposta 
disposa dels informes favorables de la Direcció de Funció Pública i Administracions Públiques i 
de la de Pressuposts    
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents adopten els següents acords:  
 

Primer.- Autoritzar  l’adhesió parcial de l’Agència Balear de l’Aigua   al V conveni col·lectiu per 
al personal laboral de la CAIB.  
  
6.- TORN OBERT DE PARAULES 
I no havent-hi altres assumptes per tractar, sent les 17:25, el president aixeca la sessió, de la 
qual jo com a secretari, estenc l’acta. 

  

 

 

  

 El secretari 

 

 

Juan Calvo Cubero 

 

Digitally signed 
by CALVO 
CUBERO JUAN - 
41458062X 
Date: 2020.09.22 
13:00:55 +02'00'



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 .- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.- a) Inici expedient de contractació del 
servei de retirada, transport i gestió dels llots i 
altres residus generats a les estacions 
depuradores d’aigües residuals de l’Agència 
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 
situats a illa de Mallorca. 
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I ORDRE D’INICI DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 
 
Objecte: Retirada, transport i gestió de llots i altres residus generats a les estacions 
depuradores d’aigües residuals de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental situades a l’illa de Mallorca. 
Tipus de contracte: SERVEIS 
 
1. MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT I OBJECTE DEL CONTRACTE: 
 
L’Objecte del contracte es la Retirada, transport i gestió de llots i altres residus generats a 
les estacions depuradores d’aigües residuals de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental situades a l’illa de Mallorca. 

L’Agència Balear de l’Aigua gestiona els sistemes generals de sanejament i depuració 
de gran part dels nuclis urbans de les illes. Els residus que es generen a aquestes 
instal·lacions s’han de gestionar tal i como està previst al Pla de Residus vigent. 

Per a la gestió, retirada i transport d’aquest residus l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental té un contracte de serveis que es va adjudicar por resolució del 
Director Executiu de data 18 de març de 2015, Aquest contracte ha estat prorrogat les 
dues vegades que permetia el seu plec, i termina el 23 d’abril de 2021. 

Les competències de l’Agència Balear de l’Aigua i de la qualitat ambiental, estan definides 
a l’Art. 1.2 dels Estatuts de l’entitat aprovats pel Decret 100/2015, de 18 de desembre. 
S’inclouen dins la finalitat institucional de l’entitat la promoció, construcció, explotació i 
manteniment de les infraestructures hidràuliques, incloses les instal·lacions de captació, 
conducció, potabilització i distribució d’aigües; les actuacions, obres i instal·lacions de 
sanejament i depuració d’aigües residuals; la conservació i millora del domini públic 
hidràulic; la millora del patrimoni hidràulic de les Illes Balears i qualsevol tipus d’actuació 
hidràulica que sigui competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; 
actuacions relatives a qualitat ambiental, residus i litoral; així com la captació, conducció i 
distribució d’aigües i el sanejament i depuració d’aigües residuals. 

En conseqüència, es fa palès que l’objecte del contracte dóna resposta a les necessitats 
plantejades i s’enquadra dins la finalitat institucional de l’Agència Balear de l’aigua i de la 
qualitat ambiental, i queda constància que la relació entre les necessitats a satisfer i 
l’objecte del contracte és directe, clara i proporcional, tal i com prescriu l’article 116.4-e) 
de la LCSP. 
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L’article 116 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, estableix 
que la tramitació de contractes per part de les Administracions públiques requerirà la 
prèvia tramitació del corresponent expedient que s’iniciarà per l’òrgan de contractació 
motivant la necessitat del contracte en els termes prevists a l’article 28 d’aquesta Llei i 
s’haurà de publicar en el Perfil del contractant.  

Així, l’article 63.3 indica que s’haurà de publicar al perfil del contractant la memòria 
justificativa del contracte, l’informe d’insuficiència de mitjans en el cas de contractes de 
serveis, la justificació del procediment utilitzat per a la seva adjudicació, el plec de 
clàusules administratives i el de prescripcions tècniques, i el document d’aprovació de 
l’expedient. 

És per això que, atesa la necessitat sorgida de la contractació d’aquest expedient de 
referència que s’enquadra dins la finalitat institucional de l’Agència Balear de l’aigua i de 
la qualitat ambiental, i en virtut del principi de simplificació dels tràmits administratius, 
s’unifica en aquest document la justificació de les necessitats que pretenen cobrir-se de 
l’actuació i l’ordre de l’inici per part de l’òrgan de contractació. 

2. CPV 

L’objecte d’aquest contracte correspon al codi de la nomenclatura Vocabulari Comú de 
Contractes (CPV) de la Comissió Europea següent:   

 

  CPV-  90513600-2 

  90513700-3 

  90513800-4    

 

3. DIVISIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE EN LOTS  

De conformitat amb l’establert als articles 99 i 116.4-g) de la LCSP, i atenent a l’objecte del 
present contracte, es considera que operen les circumstàncies previstes a l’article 99.3 de 
LCSP, i es preveu la NO divisió en lots de l’objecte del contracte pels següents motius:  

L’objecte del projecte es la retirada, transport i gestió de llots i altres residus generats a 
les estacions depuradores d’aigües residuals de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental situades a l’illa de Mallorca. Per realitzar aquesta feina eficientment pot esser 
necessari coordinar els treballs entre diferents EDARS. 

Atesa la justificació es considera que:  

 

a) La divisió en lots de l’objecte del contracte implicaria el risc de restringir 
inadequadament la competència. 
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b) La realització independent de les diverses prestacions compreses dins l’objecte 
del contracte dificultarà la correcte execució del mateix des del punt de vista 
tècnic; o bé que el risc per a la correcte execució del contracte implica la 
necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es 
pot veure impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat 
de contractistes diferents. 

 

4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  

 

De conformitat amb l’establert a l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de la licitació 
es desglossa al quadre següent: 

 

Anualitat Import sense  IVA IVA 10% Import IVA inclòs 

2021 326.350,72 € 32.635,07€ 358.895,79 € 

2022 474.691,96 € 47.469,20 € 522.161,16 € 

2023 474.691,96 € 47.469,20 € 522.161,16 € 

2024 148.341,24 € 14.834,12 € 163.175,36 € 

TOTAL 1.424.075,88 142.407,59 € 1.566.483,47€ 

 

El pressupost de licitació de tres anys de contracte és de 1.424.075,88 € sense IVA 
(1.566.483,47 €  IVA inclòs) 

El valor estimat del contracte és de 2.373.459,80  € sense IVA (2.610.805,78€ IVA inclòs) 
resultat de la suma de l’import de licitació i la possibilitat de dues pròrrogues d’un any de 
duració cadascuna. 

 

5. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT 

Per raó del seu valor estimat el present expedient de contractació SI està subjecte a 
regulació harmonitzada, en aplicació dels criteris i umbrals prevists als articles 19 i ss de la 
LCSP.  

Atenent a les característiques definides d’aquest expedient i al seu valor estimat, aquest 
expedient es tramitarà mitjançant el següent procediment:  

  

 Obert, de conformitat amb l’establert als articles 156 i següents de la LCSP 

 

x 

x 
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 Obert simplificat, per concórrer les condicions previstes a l’article 159 de la LCSP 

 

 Obert simplificat abreujat, per concórrer les condicions previstes a l’art.159.6 LCSP. 

 

  

6. TERMINI D’EXECUCIÓ: 

 

Termini d’execució: 3 anys amb possibilitat de dues pròrrogues d’un any 

 

7. LLOC DE PRESTACIÓ. 

T.M.: MALLORCA 

ILLA: MALLORCA 

 

8.  JUSTIFICACIÓ INSUFICIÈNCIA DE MITJANS  

 

Atès que l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental no disposa dels mitjans 
propis adequats i suficients per desenvolupar l’objecte d’aquest expedient de contractació 
de serveis i cobrir totes les necessitats que pretén satisfer, de conformitat amb l’establert 
a l’article 116.4-  es fa imprescindible la contractació de la seva execució per part de 
tercers. 

 

9. RESPONSABLE DEL CONTRACTE  

 

Es proposa a la  Sra. Pilar Sánchez-Mateos Rubio de l’Àrea de Gestió del Sanejament de 
l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental. 

 

Palma, a 15 de setembre de 2020 

 

 

Sgt. Pilar Sánchez-Mateos Rubio 

Cap de l’Àrea de Gestió del Sanejament 

 

Firmado por SANCHEZ MATEOS RUBIO
MARIA PILAR - DNI 05629549T el día
21/09/2020 con un certificado emitido
por AC Administración Pública
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PROPOSTA D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE RETIRADA, 
TRANSPORT I GESTIÓ DE LLOTS I ALTRES RESIDUS GENERATS A LES 
ESTACIONS DEPURADORES D’AIGÜES RESIDUALS DE L’AGÈNCIA BALEAR 
DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL SITUADES A L’ILLA DE 
MALLORCA. 
 

Vista la memòria justificativa de la necessitat de la contractació adjunta de la Retirada, 
transport i gestió de llots i altres residus generats a les estacions depuradores d’aigües 
residuals de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental situades a l’illa de 
Menorca. emesa dia 15 de setembre de 2020 per l’Àrea de Gestió del Sanejament. de 
l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental i atès que la necessitat sorgida de la 
contractació proposada s’enquadra dins la finalitat institucional de l’Agència Balear de 
l’aigua i de la qualitat ambiental, escau procedir a l’inici de l’expedient de contractació 
corresponent en els termes prevists a l’article 28 de la LCSP. 

Atès que l’article 14.1m) del Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual s’aproven els 
Estatuts de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental disposa que correspon al 
Consell d’Administració de l’Agència ser l’òrgan de contractació de l’entitat, el Director 
gerent proposa al Consell d’Administració l’Adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Iniciar l’expedient de contractació de la Retirada, transport i gestió de llots i 
altres residus generats a les estacions depuradores d’aigües residuals de l’Agència Balear 
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental situades a l’illa de Mallorca, amb un pressupost 
màxim de licitació per tres anys de contracte de 1.424.075,88 € sense IVA (1.566.483,47 €  
IVA inclòs). El valor estimat del contracte és de 2.373.459,80  € sense IVA (2.610.805,78€ IVA 
inclòs) resultat de la suma de l’import de licitació i la possibilitat de dues pròrrogues d’un 
any de duració cadascuna. 

El pressupost estarà condicionat a la prèvia obtenció del certificat d’existència de crèdit 
adequat i suficient i a la prèvia autorització de la despesa, de conformitat amb l’establert a 
la Llei 7/2010 de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la CAIB.  

Segon.- Nomenar a la Sra. Pilar Sánchez-Mateos Rubio com a responsable del contracte  
de l’Administració contractant. 

 

Tercer.- Delegar la firma en el Director Gerent de l’Agència Balear de l’aigua i de la 
qualitat ambiental per a procedir a la tramitació de l’expedient de contractació en tots els 
seus tràmits, adjudicació inclosa, mitjançant el procediment Obert. 
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Quart.- Publicar la memòria justificativa en el Perfil del Contractant de l’Agència Balear de 
l’aigua i de la qualitat ambiental. 

 

 

Palma,a 16 de setembre de 2020. 

EL DIRECTOR GERENT 

 

 

 

 

 

Guillem Rosselló Alcina 

ROSSELLO 
ALCINA 
GUILLEM - DNI 
34065249H

Digitally signed by 
ROSSELLO ALCINA 
GUILLEM - DNI 
34065249H 
Date: 2020.09.22 
12:34:46 +02'00'



 

 

 

 

 

 

2.1.- b) Inici expedient de contractació del 
servei de retirada, transport i gestió dels llots i 
altres residus generats a les estacions 
depuradores d’aigües residuals de l’Agència 
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 
situats a illa d’Eivissa. 
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I ORDRE D’INICI DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

 
Objecte: Retirada, transport i gestió de llots i altres residus generats a les estacions 
depuradores d’aigües residuals de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental situades a l’illa de Eivissa. 
Tipus de contracte: SERVEIS 
 
1. MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT I OBJECTE DEL CONTRACTE: 
 
L’Objecte del contracte es la Retirada, transport i gestió de llots i altres residus generats a 
les estacions depuradores d’aigües residuals de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental situades a l’illa de Eivissa. 
 
A l’illa d’Eivissa, s’estava ocupant del transport i tractament dels llots i altres residus, l’UTE 
Giref, per indicació del Consell d’Eivissa, degut a la complicada situació que es va generar 
amb el tractament de fang sa la illa. Actualment s’està construint una planta de 
tractament de fangs a la illa on es transportaran els fangs de les depuradores. Donat que 
no es coneix la data exacta de la posada en servei d’aquesta planta suposarem que es 
començaran a transportar fangs l’ú de gener de 2021. 

Les competències de l’Agència Balear de l’Aigua i de la qualitat ambiental, estan definides 
a l’Art. 1.2 dels Estatuts de l’entitat aprovats pel Decret 100/2015, de 18 de desembre. 
S’inclouen dins la finalitat institucional de l’entitat la promoció, construcció, explotació i 
manteniment de les infraestructures hidràuliques, incloses les instal·lacions de captació, 
conducció, potabilització i distribució d’aigües; les actuacions, obres i instal·lacions de 
sanejament i depuració d’aigües residuals; la conservació i millora del domini públic 
hidràulic; la millora del patrimoni hidràulic de les Illes Balears i qualsevol tipus d’actuació 
hidràulica que sigui competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; 
actuacions relatives a qualitat ambiental, residus i litoral; així com la captació, conducció i 
distribució d’aigües i el sanejament i depuració d’aigües residuals. 
 
En conseqüència, es fa palès que l’objecte del contracte dóna resposta a les necessitats 
plantejades i s’enquadra dins la finalitat institucional de l’Agència Balear de l’aigua i de la 
qualitat ambiental, i queda constància que la relació entre les necessitats a satisfer i 
l’objecte del contracte és directe, clara i proporcional, tal i com prescriu l’article 116.4-e) 
de la LCSP. 
 
L’article 116 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, estableix 
que la tramitació de contractes per part de les Administracions públiques requerirà la 
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prèvia tramitació del corresponent expedient que s’iniciarà per l’òrgan de contractació 
motivant la necessitat del contracte en els termes prevists a l’article 28 d’aquesta Llei i 
s’haurà de publicar en el Perfil del contractant.  
 
Així, l’article 63.3 indica que s’haurà de publicar al perfil del contractant la memòria 
justificativa del contracte, l’informe d’insuficiència de mitjans en el cas de contractes de 
serveis, la justificació del procediment utilitzat per a la seva adjudicació, el plec de 
clàusules administratives i el de prescripcions tècniques, i el document d’aprovació de 
l’expedient. 
 
És per això que, atesa la necessitat sorgida de la contractació d’aquest expedient de 
referència que s’enquadra dins la finalitat institucional de l’Agència Balear de l’aigua i de 
la qualitat ambiental, i en virtut del principi de simplificació dels tràmits administratius, 
s’unifica en aquest document la justificació de les necessitats que pretenen cobrir-se de 
l’actuació i l’ordre de l’inici per part de l’òrgan de contractació. 

2. CPV 
 
L’objecte d’aquest contracte correspon al codi de la nomenclatura Vocabulari Comú de 
Contractes (CPV) de la Comissió Europea següent:   
 
  CPV-  90513600-2 
  90513700-3 
  90513800-4    
 
3. DIVISIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE EN LOTS  
 
De conformitat amb l’establert als articles 99 i 116.4-g) de la LCSP, i atenent a l’objecte del 
present contracte, es considera que operen les circumstàncies previstes a l’article 99.3 de 
LCSP, i es preveu la NO divisió en lots de l’objecte del contracte pels següents motius:  
 
L’objecte del projecte es la retirada, transport i gestió de llots i altres residus generats a 
les estacions depuradores d’aigües residuals de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental situades a l’illa de Eivissa. Per realitzar aquesta feina eficientment pot esser 
necessari coordinar els treballs entre diferents EDARS. 
 
 
Atesa la justificació es considera que:  
 

a) La divisió en lots de l’objecte del contracte implicaria el risc de restringir 
inadequadament la competència. 

b) La realització independent de les diverses prestacions compreses dins l’objecte 
del contracte dificultarà la correcte execució del mateix des del punt de vista 
tècnic; o bé que el risc per a la correcte execució del contracte implica la 

x 



 

C/ del Gremi de Corredors, 10 
(Polígon de Son Rossinyol) 
07009 Palma  
Tel. 971 17 76 58 
abaqua.cat 

 

3 
 

necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es 
pot veure impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat 
de contractistes diferents. 

 
4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  
 
De conformitat amb l’establert a l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de la licitació 
es desglossa al quadre següent: 
 

Anualitat Import sense  IVA IVA 10% Import IVA inclòs 
2021 149.969,70 € 14.996,97 € 164.966,67 € 
2022 149.969,70 € 14.996,97 € 164.966,67 € 
2023 149.969,70 € 14.996,97 € 164.966,67 € 
TOTAL 449.909,10 € 44.990,91 € 494.900,01 € 

   
El pressupost de licitació de tres anys de contracte és de 449.909,10 € sense IVA 
(494.900,01 €  IVA inclòs) 

El valor estimat del contracte és de 749.848,50 € sense IVA (824.833,35 € IVA inclòs) 
resultat de la suma de l’import de licitació i la possibilitat de dues pròrrogues d’un any de 
duració cadascuna. 

 
5. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Per raó del seu valor estimat el present expedient de contractació SI està subjecte a 
regulació harmonitzada, en aplicació dels criteris i umbrals prevists als articles 19 i ss de la 
LCSP.  
 
Atenent a les característiques definides d’aquest expedient i al seu valor estimat, aquest 
expedient es tramitarà mitjançant el següent procediment:  
  
 Obert, de conformitat amb l’establert als articles 156 i següents de la LCSP 
 
 Obert simplificat, per concórrer les condicions previstes a l’article 159 de la LCSP 
 
 Obert simplificat abreujat, per concórrer les condicions previstes a l’art.159.6 LCSP. 
 
  
6. TERMINI D’EXECUCIÓ: 
 
Termini d’execució: 3 anys amb possibilitat de dues pròrrogues d’un any 

 
 

x 
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7. LLOC DE PRESTACIÓ. 
 
T.M.: EIVISSA 
ILLA: EIVISSA 
 
8.  JUSTIFICACIÓ INSUFICIÈNCIA DE MITJANS  
 
Atès que l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental no disposa dels mitjans 
propis adequats i suficients per desenvolupar l’objecte d’aquest expedient de contractació 
de serveis i cobrir totes les necessitats que pretén satisfer, de conformitat amb l’establert 
a l’article 116.4-  es fa imprescindible la contractació de la seva execució per part de 
tercers. 
 
9. RESPONSABLE DEL CONTRACTE  
 
Es proposa al Sr Lorenzo Romero Valvuena de l’Àrea de Gestió del Sanejament de 
l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental. 
 
 
Palma, a 15 de setembre de 2020 
 
 
 
Sgt. Pilar Sanchez-Mateos Rubio 
Cap de l’Àrea de Gestió del Sanejament 
 
 

Firmado por SANCHEZ MATEOS RUBIO MARIA
PILAR - DNI 05629549T el día 21/09/2020
con un certificado emitido por AC
Administración Pública
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PROPOSTA D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE RETIRADA, 
TRANSPORT I GESTIÓ DE LLOTS I ALTRES RESIDUS GENERATS A LES 
ESTACIONS DEPURADORES D’AIGÜES RESIDUALS DE L’AGÈNCIA BALEAR 
DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL SITUADES A L’ILLA DE 
EIVISSA. 
 

Vista la memòria justificativa de la necessitat de la contractació adjunta de 
la Retirada, transport i gestió de llots i altres residus generats a les 
estacions depuradores d’aigües residuals de l’Agència Balear de l’Aigua i 
de la Qualitat Ambiental situades a l’illa de Menorca. emesa dia 15 de 
setembre de 2020 per l’Àrea de Gestió del Sanejament. de l’Agència Balear 
de l’aigua i de la qualitat ambiental i atès que la necessitat sorgida de la 
contractació proposada s’enquadra dins la finalitat institucional de 
l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental, escau procedir a l’inici 
de l’expedient de contractació corresponent en els termes prevists a 
l’article 28 de la LCSP. 

Atès que l’article 14.1m) del Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual 
s’aproven els Estatuts de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat 
ambiental disposa que correspon al Consell d’Administració de l’Agència 
ser l’òrgan de contractació de l’entitat, el Director gerent proposa al 
Consell d’Administració l’Adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Iniciar l’expedient de contractació de la Retirada, transport i 
gestió de llots i altres residus generats a les estacions depuradores 
d’aigües residuals de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 
situades a l’illa de Eivissa, amb un pressupost màxim de licitació El 
pressupost de licitació de tres anys de contracte és de 449.909,10 € sense 
IVA (494.900,01 €  IVA inclòs). El valor estimat del contracte és de 749.848,50 
€ sense IVA (824.833,35 € IVA inclòs) resultat de la suma de l’import de 
licitació i la possibilitat de dues pròrrogues d’un any de duració cadascuna. 
El pressupost estarà condicionat a la prèvia obtenció del certificat 
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d’existència de crèdit adequat i suficient i a la prèvia autorització de la 
despesa, de conformitat amb l’establert a la Llei 7/2010 de 21 de juliol, del 
sector públic instrumental de la CAIB.  

Segon.- Nomenar al Sr Lorenzo Romero Valvuena com a responsable del 
contracte  de l’Administració contractant. 
 
Tercer.- Delegar la firma en el Director Gerent de l’Agència Balear de 
l’aigua i de la qualitat ambiental per a procedir a la tramitació de 
l’expedient de contractació en tots els seus tràmits, adjudicació inclosa, 
mitjançant el procediment Obert. 
 
Quart.- Publicar la memòria justificativa en el Perfil del Contractant de 
l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental. 
 
 
Palma, 16 de setembre de 2020. 
 
EL DIRECTOR GERENT 
 
 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 

ROSSELLO 
ALCINA 
GUILLEM - DNI 
34065249H

Digitally signed by 
ROSSELLO ALCINA 
GUILLEM - DNI 
34065249H 
Date: 2020.09.22 
12:33:47 +02'00'



 

 

 

 

 

 

2.1.- c)  Inici expedient de contractació del 
servei de retirada, transport i gestió dels llots i 
altres residus generats a les estacions 
depuradores d’aigües residuals de l’Agència 
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 
situats a illa de Menorca. 
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I ORDRE D’INICI DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

 
Objecte: Retirada, transport i gestió de llots i altres residus generats a les estacions 
depuradores d’aigües residuals de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental situades a l’illa de Menorca. 
Tipus de contracte: SERVEIS 
 
1. MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT I OBJECTE DEL CONTRACTE: 
 
L’objecte del contracte es la retirada, transport i gestió de llots i altres residus generats a 
les estacions depuradores d’aigües residuals de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental situades a l’illa de Menorca. 
L’Agència Balear de l’Aigua gestiona els sistemes generals de sanejament i depuració de 
gran part dels nuclis urbans de les illes. Els residus que es generen a aquestes 
instal·lacions s’han de gestionar tal i como està previst al Pla de Residus vigent. 

Per a la gestió, retirada i transport d’aquest residus l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental té un contracte de serveis que es va adjudicar por resolució del 
Director Executiu de data 10 de març de 2015, Aquest contracte ha estat prorrogat les 
dues vegades que permetia el seu plec, i termina el 30 de març de 2021. 

Les competències de l’Agència Balear de l’Aigua i de la qualitat ambiental, estan definides 
a l’Art. 1.2 dels Estatuts de l’entitat aprovats pel Decret 100/2015, de 18 de desembre. 
S’inclouen dins la finalitat institucional de l’entitat la promoció, construcció, explotació i 
manteniment de les infraestructures hidràuliques, incloses les instal·lacions de captació, 
conducció, potabilització i distribució d’aigües; les actuacions, obres i instal·lacions de 
sanejament i depuració d’aigües residuals; la conservació i millora del domini públic 
hidràulic; la millora del patrimoni hidràulic de les Illes Balears i qualsevol tipus d’actuació 
hidràulica que sigui competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; 
actuacions relatives a qualitat ambiental, residus i litoral; així com la captació, conducció i 
distribució d’aigües i el sanejament i depuració d’aigües residuals. 
 
En conseqüència, es fa palès que l’objecte del contracte dóna resposta a les necessitats 
plantejades i s’enquadra dins la finalitat institucional de l’Agència Balear de l’aigua i de la 
qualitat ambiental, i queda constància que la relació entre les necessitats a satisfer i 
l’objecte del contracte és directe, clara i proporcional, tal i com prescriu l’article 116.4-e) 
de la LCSP. 
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L’article 116 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, estableix 
que la tramitació de contractes per part de les Administracions públiques requerirà la 
prèvia tramitació del corresponent expedient que s’iniciarà per l’òrgan de contractació 
motivant la necessitat del contracte en els termes prevists a l’article 28 d’aquesta Llei i 
s’haurà de publicar en el Perfil del contractant.  
 
Així, l’article 63.3 indica que s’haurà de publicar al perfil del contractant la memòria 
justificativa del contracte, l’informe d’insuficiència de mitjans en el cas de contractes de 
serveis, la justificació del procediment utilitzat per a la seva adjudicació, el plec de 
clàusules administratives i el de prescripcions tècniques, i el document d’aprovació de 
l’expedient. 
 
És per això que, atesa la necessitat sorgida de la contractació d’aquest expedient de 
referència que s’enquadra dins la finalitat institucional de l’Agència Balear de l’aigua i de 
la qualitat ambiental, i en virtut del principi de simplificació dels tràmits administratius, 
s’unifica en aquest document la justificació de les necessitats que pretenen cobrir-se de 
l’actuació i l’ordre de l’inici per part de l’òrgan de contractació. 

2. CPV 
 
L’objecte d’aquest contracte correspon al codi de la nomenclatura Vocabulari Comú de 
Contractes (CPV) de la Comissió Europea següent:   
 
  CPV-  90513600-2 
  90513700-3 
  90513800-4    
 
3. DIVISIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE EN LOTS  
 
De conformitat amb l’establert als articles 99 i 116.4-g) de la LCSP, i atenent a l’objecte del 
present contracte, es considera que operen les circumstàncies previstes a l’article 99.3 de 
LCSP, i es preveu la NO divisió en lots de l’objecte del contracte pels següents motius:  
 
L’objecte del projecte es la retirada, transport i gestió de llots i altres residus generats a 
les estacions depuradores d’aigües residuals de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental situades a l’illa de Menorca. Per realitzar aquesta feina eficientment pot esser 
necessari coordinar els treballs entre diferents EDARS. 
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Atesa la justificació es considera que:  
 

a) La divisió en lots de l’objecte del contracte implicaria el risc de restringir 
inadequadament la competència. 

b) La realització independent de les diverses prestacions compreses dins l’objecte 
del contracte dificultarà la correcte execució del mateix des del punt de vista 
tècnic; o bé que el risc per a la correcte execució del contracte implica la 
necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es 
pot veure impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat 
de contractistes diferents. 

 
4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  
 
De conformitat amb l’establert a l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de la licitació 
es desglossa al quadre següent: 
 

Anualitat Import sense  IVA IVA 10% Import IVA inclòs 
2021 138.833,72 € 13.883,37 € 152.717,09 € 
2022 185.111,62 € 18.511,16 € 203.622,78 € 
2023 185.111,62 € 18.511,16 € 203.622,78 € 
2024   46.277,91 €   4.627,79 €   50.905,70 € 
TOTAL 555.334,86 € 55.533,49 € 610.868,35 € 

   
El pressupost de licitació de tres anys de contracte és de 555.334,86 € sense IVA 
(610.868,35 €  IVA inclòs) 

El valor estimat del contracte és de 925.558,10  € sense IVA (1.018.113,91€ IVA inclòs) 
resultat de la suma de l’import de licitació i la possibilitat de dues pròrrogues d’un any de 
duració cadascuna. 

 

5. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Per raó del seu valor estimat el present expedient de contractació SI està subjecte a 
regulació harmonitzada, en aplicació dels criteris i umbrals prevists als articles 19 i ss de la 
LCSP.  
 
Atenent a les característiques definides d’aquest expedient i al seu valor estimat, aquest 
expedient es tramitarà mitjançant el següent procediment:  
  
 Obert, de conformitat amb l’establert als articles 156 i següents de la LCSP 
 
 Obert simplificat, per concórrer les condicions previstes a l’article 159 de la LCSP 
 

x 

x 
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 Obert simplificat abreujat, per concórrer les condicions previstes a l’art.159.6 LCSP. 
 
  
6. TERMINI D’EXECUCIÓ: 
 
Termini d’execució: 3 anys amb possibilitat de dues pròrrogues d’un any 

 
7. LLOC DE PRESTACIÓ. 
 
T.M.: MENORCA 
ILLA: MENORCA 
 
8.  JUSTIFICACIÓ INSUFICIÈNCIA DE MITJANS  
 
Atès que l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental no disposa dels mitjans 
propis adequats i suficients per desenvolupar l’objecte d’aquest expedient de contractació 
de serveis i cobrir totes les necessitats que pretén satisfer, de conformitat amb l’establert 
a l’article 116.4-  es fa imprescindible la contractació de la seva execució per part de 
tercers. 
 
9. RESPONSABLE DEL CONTRACTE  
 
Es proposa al Sr Joan Francesc Sales Vilallonga de l’Àrea de Gestió del Sanejament de 
l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental. 
 
 
Palma, a 15 de setembre de 2020 
 
 
 
Sgt. Pilar Sanchez-Mateos Rubio 
Cap de l’Àrea de Gestió del Sanejament 
 
 

Firmado por SANCHEZ MATEOS RUBIO
MARIA PILAR - DNI 05629549T el
día 21/09/2020 con un
certificado emitido por AC
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PROPOSTA D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE RETIRADA, 
TRANSPORT I GESTIÓ DE LLOTS I ALTRES RESIDUS GENERATS A LES 
ESTACIONS DEPURADORES D’AIGÜES RESIDUALS DE L’AGÈNCIA BALEAR 
DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL SITUADES A L’ILLA DE 
MENORCA. 
 

Vista la memòria justificativa de la necessitat de la contractació adjunta de 
la Retirada, transport i gestió de llots i altres residus generats a les 
estacions depuradores d’aigües residuals de l’Agència Balear de l’Aigua i 
de la Qualitat Ambiental situades a l’illa de Menorca. emesa dia 15 de 
setembre de 2020 per l’Àrea de Gestió del Sanejament. de l’Agència Balear 
de l’aigua i de la qualitat ambiental i atès que la necessitat sorgida de la 
contractació proposada s’enquadra dins la finalitat institucional de 
l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental, escau procedir a l’inici 
de l’expedient de contractació corresponent en els termes prevists a 
l’article 28 de la LCSP. 

Atès que l’article 14.1m) del Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual 
s’aproven els Estatuts de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat 
ambiental disposa que correspon al Consell d’Administració de l’Agència 
ser l’òrgan de contractació de l’entitat, el Director gerent proposa al 
Consell d’Administració l’Adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Iniciar l’expedient de contractació de la Retirada, transport i 
gestió de llots i altres residus generats a les estacions depuradores 
d’aigües residuals de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 
situades a l’illa de Menorca, amb un pressupost màxim de licitació per tres 
anys de contracte de 555.334,86 € sense IVA (610.868,35 €  IVA inclòs). El 
valor estimat del contracte és de 925.558,10  € sense IVA (1.018.113,91€ IVA 
inclòs) resultat de la suma de l’import de licitació i la possibilitat de dues 
pròrrogues d’un any de duració cadascuna. 
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El pressupost estarà condicionat a la prèvia obtenció del certificat 
d’existència de crèdit adequat i suficient i a la prèvia autorització de la 
despesa, de conformitat amb l’establert a la Llei 7/2010 de 21 de juliol, del 
sector públic instrumental de la CAIB.  

Segon.- Nomenar al Sr Joan Francesc Sales Vilallonga com a responsable 
del contracte  de l’Administració contractant. 
 
Tercer.- Delegar la firma en el Director Gerent de l’Agència Balear de 
l’aigua i de la qualitat ambiental per a procedir a la tramitació de 
l’expedient de contractació en tots els seus tràmits, adjudicació inclosa, 
mitjançant el procediment Obert. 
 
Quart.- Publicar la memòria justificativa en el Perfil del Contractant de 
l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental. 
 
 
Palma,a 16 de setembre de 2020. 
EL DIRECTOR GERENT 
 
 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 

ROSSELLO 
ALCINA GUILLEM 
- DNI 34065249H

Digitally signed by 
ROSSELLO ALCINA 
GUILLEM - DNI 34065249H 
Date: 2020.09.22 12:35:31 
+02'00'



 

 

 

 

 

 

2.1.- d)  Inici expedient de contractació del 
servei per a la redacció d’estudi de solucions 
per a la millora de la qualitat de l’aigua de la 
font sa Costera durant episodis de terbolesa 
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I ORDRE D’INICI DE L’EXPEDIENT DE 

CONTRACTACIÓ 
 

Object: SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ D'ESTUDI DE 

SOLUCIONS PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DE LA FONT DE SA 

COSTANERA DURANT EPISODIS DE TERBOLESA  

Tipus de contracte: SERVEIS 

 

1. MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT I OBJECTE DEL CONTRACTE: 

 

1.1.- ANTECEDENTS 

En el desenvolupament de l'explotació del servei de proveïment d'aigua potable de la font de Sa Costanera 

s'ha detectat que a vegades la presència de graus de terbolesa en l'aigua no admissibles d'acord amb la 

normativa sanitària vigent. 

 

Quan es produeix aquest fenomen no és possible subministrar aigua procedent de la font a la xarxa en 

alta, la qual cosa implica la pèrdua de grans cabals d'aigua que s'aboquen a la mar. 

 

La presència de terbolesa coincideix amb els episodis de pluja intensa que provoquen l'augment 

considerable del cabal de la font. 

 

 

1.2.- SITUACIÓ ACTUAL 

 

S'han realitzat consultes a empreses especialitzades en el sector del tractament d'aigua i es conclou que 

existeixen condicionants en el conjunt de l'actuació que recomanen plantejar una solució eficaç i integral 

del problema de la terbolesa de manera independent de l'estació de tractament d'aigua potable de Sóller a 

causa de: 

 

- Baixa eficàcia del sistema de filtració existent en la ETAP de Sóller d'acord amb la composició 

granulomètrica dels sòlids que conté l'aigua de la font en els episodis de grans pluges. 

- En els períodes d'alta terbolesa el cabal que aporta la font és màxim (5000 m³/h), per la qual cosa 

d'acord amb la capacitat del procés de la ETAP (1400 m³/h ) , s'hauria d'abocar al torrent ajusto al 75% 

del volum d'aigua aportat per la font. 

 

1.3.- OBJECTE DEL CONTRACTE. 

 

L'objecte del contracte serà l'elaboració d'un estudi de solucions per a la millora de la qualitat de l'aigua 

de la font de sa costanera durant episodis de terbolesa, incloent els estudis especialitzats que aportin les 

solucions adequades. Aquest estudi contemplaria, entre altres l'estudi analític i granulomètric de l'aigua 

procedent de la font de sa Costanera. 

 

Amb les conclusions de l'estudi es realitzarà el disseny d'una planta pilot que permeti la comprovació les 

solucions triades. Està planta pilot hauria de poder adaptar-se a diferents tractaments. 

 

Dins del servei s'inclouria la redacció del projecte constructiu de la planta pilot i de tots els documents 

necessaris per a la seva posada en servei i explotació. 
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1.2.- PRESSUPOST I TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE, 

 

Es contempla un pressupost d'execució del contracte de 80.000,00 € (IVA no inclòs) i un termini 

d'execució de 6 mesos 

 

1.3.- CONCLUSIONS 

 

Es conclou de tot l'anterior: 

 

 

Se sol·licita autorització per a iniciar l'expedient contractació d'un ESTUDI DE SOLUCIONS PER 

A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DE LA FONT DE SA COSTANERA 

DURANT EPISODIS DE TERBOLESA, per un import màxim de 80.000,00 € (I.V. A. exclòs) i un 

termini d'execució de 6 mesos. 
 

Les competències de l’Agència Balear de l’Aigua i de la qualitat ambiental, estan definides a l’Art. 1.2 

dels Estatuts de l’entitat aprovats pel Decret 100/2015, de 18 de desembre. S’inclouen dins la finalitat 

institucional de l’entitat la promoció, construcció, explotació i manteniment de les infraestructures 

hidràuliques, incloses les instal•lacions de captació, conducció, potabilització i distribució d’aigües; les 

actuacions, obres i instal•lacions de sanejament i depuració d’aigües residuals; la conservació i millora 

del domini públic hidràulic; la millora del patrimoni hidràulic de les Illes Balears i qualsevol tipus 

d’actuació hidràulica que sigui competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; actuacions 

relatives a qualitat ambiental, residus i litoral; així com la captació, conducció i distribució d’aigües i el 

sanejament i depuració d’aigües residuals. 

 

En conseqüència, es fa palès que l’objecte del contracte dóna resposta a les necessitats plantejades i 

s’enquadra dins la finalitat institucional de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental, i queda 

constància que la relació entre les necessitats a satisfer i l’objecte del contracte és directe, clara i 

proporcional, tal i com prescriu l’article 116.4-e) de la LCSP. 

 

L’article 116 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, estableix que la 

tramitació de contractes per part de les Administracions públiques requerirà la prèvia tramitació del 

corresponent expedient que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en 

els termes prevists a l’article 28 d’aquesta Llei i s’haurà de publicar en el Perfil del contractant.  

 

Així, l’article 63.3 indica que s’haurà de publicar al perfil del contractant la memòria justificativa del 

contracte, l’informe d’insuficiència de mitjans en el cas de contractes de serveis, la justificació del 

procediment utilitzat per a la seva adjudicació, el plec de clàusules administratives i el de prescripcions 

tècniques, i el document d’aprovació de l’expedient. 

 

És per això que, atesa la necessitat sorgida de la contractació d’aquest expedient de referència que 

s’enquadra dins la finalitat institucional de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental, i en 

virtut del principi de simplificació dels tràmits administratius, s’unifica en aquest document la justificació 

de les necessitats que pretenen cobrir-se de l’actuació i l’ordre de l’inici per part de l’òrgan de 

contractació. 

 

2. CPV 

 

L’objecte d’aquest contracte correspon al codi de la nomenclatura Vocabulari Comú de Contractes (CPV) 

de la Comissió Europea següent:   
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  CPV-   71322100-2 Serveis d'estudi de dimensions d'obres d'enginyeria civil. 

 

Les competències de l’Agència Balear de l’Aigua i de la qualitat ambiental, estan definides a l’Art. 1.2 

dels Estatuts de l’entitat aprovats pel Decret 100/2015, de 18 de desembre. S’inclouen dins la finalitat 

institucional de l’entitat la promoció, construcció, explotació i manteniment de les infraestructures 

hidràuliques, incloses les instal·lacions de captació, conducció, potabilització i distribució d’aigües; les 

actuacions, obres i instal·lacions de sanejament i depuració d’aigües residuals; la conservació i millora del 

domini públic hidràulic; la millora del patrimoni hidràulic de les Illes Balears i qualsevol tipus d’actuació 

hidràulica que sigui competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; actuacions relatives a 

qualitat ambiental, residus i litoral; així com la captació, conducció i distribució d’aigües i el sanejament i 

depuració d’aigües residuals. 

 

En conseqüència, es fa palès que l’objecte del contracte dóna resposta a les necessitats plantejades i 

s’enquadra dins la finalitat institucional de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental, i queda 

constància que la relació entre les necessitats a satisfer i l’objecte del contracte és directe, clara i 

proporcional, tal i com prescriu l’article 116.4-e) de la LCSP. 

 

L’article 116 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, estableix que la 

tramitació de contractes per part de les Administracions públiques requerirà la prèvia tramitació del 

corresponent expedient que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en 

els termes prevists a l’article 28 d’aquesta Llei i s’haurà de publicar en el Perfil del contractant.  

 

Així, l’article 63.3 indica que s’haurà de publicar al perfil del contractant la memòria justificativa del 

contracte, l’informe d’insuficiència de mitjans en el cas de contractes de serveis, la justificació del 

procediment utilitzat per a la seva adjudicació, el plec de clàusules administratives i el de prescripcions 

tècniques, i el document d’aprovació de l’expedient. 

 

És per això que, atesa la necessitat sorgida de la contractació d’aquest expedient de referència que 

s’enquadra dins la finalitat institucional de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental, i en 

virtut del principi de simplificació dels tràmits administratius, s’unifica en aquest document la justificació 

de les necessitats que pretenen cobrir-se de l’actuació i l’ordre de l’inici per part de l’òrgan de 

contractació. 

3. DIVISIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE EN LOTS 

  

De conformitat amb l’establert als articles 99 i 116.4-g) de la LCSP, i atenent a l’objecte del present 

contracte, es considera que operen les circumstàncies previstes a l’article 99.3 de LCSP, i es preveu la 

NO divisió en lots de l’objecte del contracte pels següents motius:  

 

Es considera que per a la correcta execució els treballs, no és recomanable la divisió de projecte en lots ja 

que es tracta d'una instal·lació hidràulica molt concreta. 

 

Atesa la justificació es considera que:  

 

La realització independent de les diverses prestacions compreses dins l’objecte del contracte 

dificultarà la correcte execució del mateix des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a 

la correcte execució del contracte implica la necessitat de coordinar l’execució de les 

diferents prestacions, qüestió que es pot veure impossibilitada per la seva divisió en lots i 

execució per una pluralitat de contractistes diferents. 
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4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  

 

De conformitat amb l’establert a l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de la licitació es desglossa al 

quadre següent: 

 

 

Anualitat Import sense  IVA IVA 21% Import IVA inclòs 

    

2020 80.000,00 € 16.800,00 € 96.800,00 € 

TOTAL 80.000,00 € 16.800,00 € 96.800,00 € 

 

 

5. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT 

 

Per raó del seu valor estimat el present expedient de contractació NO està subjecte a regulació 

harmonitzada, en aplicació dels criteris i umbrals prevists als articles 19 i ss de la LCSP.  

 

Atenent a les característiques definides d’aquest expedient i al seu valor estimat, aquest expedient es 

tramitarà mitjançant el següent procediment:  

  

 OBERT SIMPLIFICAT 

  

6. TERMINI D’EXECUCIÓ: 

 

Termini d’execució: sis mesos. 

 

7. LLOC DE PRESTACIÓ. 

 

T.M.: Sóller 

Instal·lacions de l'Agència Balear de l'Aigua en el Port de Sóller 

Illa: Mallorca 

 

8.  JUSTIFICACIÓ INSUFICIÈNCIA DE MITJANS  

 

Atès que l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental no disposa dels mitjans propis adequats i 

suficients per desenvolupar l’objecte d’aquest expedient de contractació de serveis i cobrir totes les 

necessitats que pretén satisfer, de conformitat amb l’establert a l’article 116.4- f), es fa imprescindible la 

contractació de la seva execució per part de tercers. 
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9. RESPONSABLE DEL CONTRACTE  

 

Es proposa a Juan Antonio García Martínez de l’Àrea de Cap de l'Àrea de Construcció i Gestió de 

Abastiment i Dessaladores de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental. 

 

Palma, 18 de setembre  2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Sgt Juan Antonio García Martínez 

  Cap de l'Àrea de Construcció i 

  Gestió de Abastiment i Dessaladores 

Firmado por GARCIA MARTINEZ JUAN
ANTONIO - 28944619Q el día 18/09/2020
con un certificado emitido por AC FNMT
Usuarios
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PROPOSTA D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SERVEI D’UN ESTUDI DE 
SOLUCIONS PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DE LA FONT DE SA COSTANERA 
DURANT EPISODIS DE TERBOLESA 

 

Vista la memòria justificativa de la necessitat de la contractació adjunta del SERVEI D’UN ESTUDI DE 

SOLUCIONS PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DE LA FONT DE SA COSTANERA DURANT 

EPISODIS DE TERBOLESA  emesa dia 23 de gener  2020 per l’Àrea de Construcció i Gestió de Abastiment i 

Dessaladores de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental i atès que la necessitat sorgida de 

la contractació proposada s’enquadra dins la finalitat institucional de l’Agència Balear de l’Aigua i de la 

Qualitat Ambiental, escau procedir a l’inici de l’expedient de contractació corresponent en els termes 

prevists a l’article 28 de la LCSP. 

Atès que l’article 14.1m) del Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de 

l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental disposa que correspon al Consell d’Administració de 

l’Agència ser l’òrgan de contractació de l’entitat, el Director gerent proposa al Consell d’Administració 

l’Adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del SERVEI D’UN ESTUDI DE SOLUCIONS PER A LA MILLORA 

DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DE LA FONT DE SA COSTANERA DURANT EPISODIS DE TERBOLESA amb un 

pressupost màxim de licitació de 80.000,00 €, sense IVA,( 96.800,00 €€ IVA inclòs), el qual estarà 

condicionat a la prèvia obtenció del certificat d’existència de crèdit adequat i suficient i a la prèvia 

autorització de la despesa, de conformitat amb l’establert a la Llei 7/2010 de 21 de juliol, del sector 

públic instrumental de la CAIB.  

Segon.- Nomenar al Sr. Juan Antonio García Martínez , com a responsable del contracte/tècnic 
representant de l’Administració contractant. 
 
Tercer.- Delegar la firma en el Director Gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 
per a procedir a la tramitació de l’expedient de contractació en tots els seus tràmits, adjudicació inclosa, 
mitjançant el procediment Obert 
 
Quart.- Publicar la memòria justificativa en el Perfil del Contractant de l’Agència Balear de l’aigua i de la 
qualitat ambiental. 
 
 
Palma, 22 de setembre de 2020 
 
EL DIRECTOR GERENT 
 
 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
 

ROSSELLO 
ALCINA GUILLEM 
- DNI 34065249H

Digitally signed by 
ROSSELLO ALCINA 
GUILLEM - DNI 34065249H 
Date: 2020.09.22 12:39:23 
+02'00'



 

 

 

 

 

 

 

2.2 .- Adjudicacions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.2- a). Proposta d'adjudicació de l'expedient 
de contractació del servei per a la redacció del 
projecte de rehabilitació del dipòsit de la IDAM 
de Formentera 
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PROPOSTA D’ACORD PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER A 

LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DLE DIPÒSIT DE LA IDAM DE FORMENTERA. 

BALEARS 

Exp. Núm.: SE/2020/11 

En data 26 de setembre de 2019, el Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 

Ambiental, va aprovar l’inici de l’expedient de contractació del servei per a la redacció del projecte de 

rehabilitació estructural del dipòsit de la dessaladora de Formentera, amb un pressupost màxim de licitació 

de 99.576,56 € sense iva. 

En data 22 d’abril de 2020 el President de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental va emetre 

resolució per a l’aixecament de la suspensió i continuació de la tramitació dels expedients de contractació 

produïda a causa de la declaració de l’Estat d’Alarma per a la gestió de la crisis sanitària ocasionada pel 

COVID-19.  

Obtingut el certificat de crèdit suficient i dut a terme totes les aprovacions previstes per Llei, el Director 

gerent en data 23 d’abril de 2020, en virtut de la delegació de firma acordada pel Consell d’Administració de 

data 26 de setembre de 2019, va aprovar la despesa de 99.576,56 € sense iva, el plec de bases particulars i els 

plecs de prescripcions tècniques que regiran el contracte, ordenat la tramitació de l’expedient mitjançant 

procediment obert i tramitació ordinària. 

Es va donar publicitat a la licitació en el perfil del contractant per al seu coneixement. El termini de 

presentació d’ofertes, via electrònica, va finalitzar dia 08 de juny de 2020 a les 19:00 hores. 

Una vegada finalitzat el termini de presentació d’ofertes, la Mesa va comprovar, mitjançant la Plataforma de 

contractació del sector públic, que les empreses que havien presentat oferta en temps i forma a la licitació de 

referència eren les següents:   

 

Empresa NIF 
Data 

Presentació 
Hora presentació 

1 
Gradual Ingenieros, S.L. – Calter 

Ingenieria, S.L. 
-------------- 08/06/2020 14:39h 

2 

G-Six International Engineering, S.L. B-57835381 08/06/2020 16:20h 
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3 
Instituto Técnico de Materiales y 

Construcciones, S.A. 
A-28184661 08/06/2020 18:40h 

 

Una vegada revisada per la Mesa la documentació general presentada dins el sobre núm. 1, es va acordar 

admetre provisionalment a tots els licitadors per haver presentat deficiències a la documentació general 

(sobre núm. 1). 

La Mesa de Contractació es va reunir novament en data 19 de juny de 2020 i va acordar admetre a tots el 

licitadors per haver esmenat correctament, en temps i forma, les deficiències detectades en el sobre núm. 1 i 

es va requerir a l’àrea tècnica responsable del contracte informe sobre l’avaluació de l’oferta tècnica 

presentada pels licitadors inclosa dins el sobre núm. 3. 

En data 02 de setembre de 2020, es va convocar a la Mesa, per dur a terme l’obertura de les proposicions 

presentades i admeses a la licitació, en concret les corresponents a les ofertes econòmiques i tècniques 

avaluables mitjançant fórmula, presentades en el sobre núm. 2, de conformitat amb allò que preveuen les 

bases que regeixen la present licitació. 

Abans de l’obertura de les ofertes, es va procedir a informar als assistents dels resultat de l’estudi, avaluació i 

puntuació prèvia de la documentació tècnica presentada pels licitadors, corresponent a criteris no avaluables 

mitjançant fórmula (sobre nº 3), una vegada obtingut l’informe tècnic signat pel Cap de l’àrea de construcció 

i gestió d’abastiment i dessaladores de l’Abaqua, sol·licitat prèviament per la Mesa de Contractació. De 

conformitat amb l’informe tècnic el resultat en puntuació de l’aplicació dels criteris avaluables mitjançant 

judici de valor va ser el següent:  

NÚM. LICITADORS ADMÈSOS PUNTUACIÓ JUDICI DE VALOR 

(màx. 40 punts) 

1 UTE CALTER INGENIERIA, S.L. – GRADUAL INGENIEROS, S.L. 35,00 

2 G-SIX INTERNATIONAL ENGINEERING, S.L. 26,00 

3 INSTITUTO TÉCNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, 

S.A. 

30,00 

 

Seguidament es va procedir a la lectura de les ofertes econòmiques i de les ofertes tècniques avaluables 

mitjançant fórmula presentades pels licitadors, que varen esser les següents: 

Nº LICITADORS OFERTA 

ECONÒMICA 

(iva exclòs) 

CRITERI 

SOCIAL 

ACCIONS 

FORMATIVES 

EXPERIENCIA 

PERSONAL 

TECNIC 

ANNEX 

RECALCULO 

REDUCCIÓ 

TERMINIS 

1 Ute Calter Ingenieria, 

s.l. – Gradual 

 

80.159,13 

 

Mínim 21h 

 

Documentació 

 

Si 

 

Si 
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Ingenieros, s.l. 

2 G-six International 

Engineering, s.l. 

 

74.000,00 

 

Mínim 25h 

 

No ha 

presentat res 

 

 

Si 

 

Si 

 

 

 

3 Instituto Técnico de 

Materiales y 

Construcciones, s.a. 

 

74.682,42 

 

Mínim 20h 

 

Fitxa+doc 

 

Si 

 

Si 

 

A continuació la vocal de l’Àrea Econòmica va procedir a realitzar els càlculs pertinents de presumpció de 

valors anormals o desproporcionats en aplicació dels criteris establerts al quadre K de característiques del 

contracte del PCAP. Realitzat el càlcul pertinent, la Mesa va considerar que les ofertes no es trobaven 

incurses en valors anormals o desproporcionats, aplicant els criteris d’apreciació establerts al plec. 

Llegides les ofertes, el President va explica als assistents que de conformitat amb l’establert al quadre A.3 del 

quadre de criteris d’adjudicació del PCAP la fitxa presentada ( annex VIII ) per oferir el criteri de l’experiència 

del personal adscrit al contracte, no es podia valorar definitivament fins que no s’hagués revisat per part de 

la Mesa la documentació acreditativa presentada per justificar la informació continguda a la fitxa, per aquest 

motiu la Mesa de Contractació va acordar sol·licitar a l’àrea de construcció i gestió d’abastiment i 

dessaladores l’estudi de la documentació acreditativa de l’experiència presentada per les empreses 

juntament amb la fitxa o plantilla facilitada, per al possible atorgament de la puntuació definitiva de les 

ofertes.  

 
En data 10 de setembre de 2020, i una vegada obtingut l’informe tècnic de valoració definitiva de la 
documentació acreditativa sobre l’experiència concreta del personal adscrit al contracte de referència, la 

Mesa de Contractació va procedir la valoració definitiva de les ofertes admeses i a l’assignació de la 

puntuació en funció dels criteris d’adjudicació del contracte i a la seva forma d’avaluació prevists al Quadre 

de criteris d’adjudicació del contracte i a la clàusula 15 del plec de bases que regeix la present licitació, 

obtenint els resultats en puntuació que es reflexen a continuació: 

LICITADORS Puntuació 

informe 

tècnic  

(0-40) 

Puntuació 

oferta 

econòmica 

(0-40) 

Puntuació 

criteri 

social  

(0-5) 

Puntuació 

Experiència 

personal 

(0-5) 

Puntuació 

annex 

recalcul 

(0-5) 

Puntuació 

reducció 

terminis 

(0-5) 

TOTAL 

Ute Gradual 

Ingenieros, s.l. – 

Calter Ingenieria, 

s.l. 

35,00 39,34 5,00 0,00 5,00 5,00 89,34 

Instituto Técnico 

de Materiales y 

Construcciones, 

S.A. 

30,00 39,99 4,00 0,00 5,00 5,00 83,99 
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G-Six International 

Engineering,s.l. 

26,00 40,00 5,00 0,00 5,00 5,00 81,00 

 

Ates la puntuació obtinguda, al Mesa de Contractació va acordar elevar a l’òrgan de contractació la proposta 

d’adjudicació del contracte a favor de l’UTE GRADUAL INGENIEROS, S.L. – CALTER INGENIERIA, S.L., per un 

import de 80.159,13 €, sense l’IVA, per ser l’oferta econòmicament més avantatjosa, d’acord amb els criteris 

d’adjudicació del contracte previst al plec de bases que regeixen la licitació. 

L’article 14.1.m) del Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència Balear 

de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, disposa que correspon al Consell d’Administració de l’Agència “ ser 

l’òrgan de contractació de l’entitat “. 

 

Per això, vista la proposta de la Mesa de contractació, el Director gerent proposa al Consell d’Administració 

l’adopció dels següents acords: 

 

 

Primer.- Ratificar l’acord adoptat per la Mesa de Contractació de data 10 de setembre de 2020. 

Segon.- Proposar com a adjudicatari del contracte de servei per a la redacció del projecte de rehabilitació 

estructural del dipòsit de la dessaladora de Formentera. Balears, a favor de l’UTE GRADUAL INGENIEROS, S.L. 

– CALTER INGENIERIA, S.L., per un import de 80.159,13 € sense IVA, per ser l’oferta més avantatjosa d’acord 

amb els criteris de valoració que regeixen la present licitació i no incorre en valors anormals o 

desproporcionats. 

Tercer.- Requerir al licitador proposat com a adjudicatari per a que presentin la documentació general 

exigida a les clàusules 19 i 20 del plec de bases que regeixen la present licitació.  

Quart.- Delegar la firma al Director gerent de l’Agència per adjudicar l’expedient de contractació per dur a 

terme el servei per a la redacció del projecte de rehabilitació estructural del dipòsit de la dessaladora de 

Formentera. Balears, una vegada hagi acreditat correctament la documentació requerida, o, en cas contrari, a 

adjudicar als següents licitadors per l’ordre que hagin quedat classificades les ofertes, una vegada requerides 

i complides les obligacions establertes en el plec de bases que regeixen la licitació. 

Quint.- Delegar la firma al Director gerent de l’Agència per la firma del corresponent contracte i per a la 

continuació de l’expedient de contractació en tots els seus tràmits, sempre que no suposin augment de 

despesa. 

Palma, 11 de setembre de 2020 

Director gerent 

 

 

Guillem Rosselló Alcina 

ROSSELLO 
ALCINA GUILLEM 
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2.2.- b) Proposta d'adjudicació de l'expedient 
de contractació del subministrament per a la 
millora dels grups electrògens, compressors i 
bufadors del tractament biològic dels municipis 
de Sant Antoni, Santa Eulàlia i Eivissa. 
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PROPOSTA D’ACORD PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT PER A LA MILLORA DELS GRUPCS ELECTRÒGENS I COMPRESSORS I BUFADORS DEL 
TRACTAMENT BIOLÒGIC DELS MUNICIPIS DE SANT ANTONI, SANTA EULÀRIA I EIVISSA. Exp. Núm.: 
SU/2020/09 

En data 22 de març de 2016, el Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental, va aprovar l’inici de l’expedient de contractació del SUBMINISTRAMENT PER A LA MILLORA 
DELS GRUPCS ELECTRÒGENS I COMPRESSORS I BUFADORS DEL TRACTAMENT BIOLÒGIC DELS MUNICIPIS 
DE SANT ANTONI, SANTA EULÀRIA I EIVISSA, amb un pressupost màxim de licitació de 245.508,00 € 
sense iva. Es va delegar la firma al Director gerent de l’entitat per a la tramitació de l’expedient de 
contractació en totes les seves fases, exclosa l’adjudicació.,  

Obtingut el certificat de crèdit suficient i dut a terme la tramitació prevista a la normativa aplicable, el 
Director gerent en data 31 de juliol de 2020, en virtut de la delegació de firma acordada pel Consell 
d’Administració, va aprovar la despesa, el plec de bases particulars i els plecs de prescripcions tècniques 
que regiran el contracte, ordenat la tramitació de l’expedient mitjançant procediment obert i tramitació 
ordinària. 

Es va publicar l’anunci de la licitació en el perfil del contractant de l’Agència dia 7 d’agost de 2020 i el 
termini de presentació d’ofertes va finalitzar dia 24 d’agost de 2020 a les 19:00 hores. 

Una vegada finalitzat el termini de presentació d’ofertes, la Mesa va comprovar, mitjançant la 
Plataforma de contractació del sector públic, que les empreses que havien presentat oferta en temps i 
forma a la licitació de referència eren les següents:   

 

Núm Licitador Data Presentació Hora presentació 

 
1 

 
OMNIA WATER S.L. 

24/08/20 16:33 

 
Una vegada revisada per la Mesa la documentació general presentada dins el sobre núm. 1, es va 
acordar admetre a tots els licitadors. 
 
La Mesa de Contractació es va reunir novament dia 10 de setembre de 2020 per dur a terme l’obertura 
de les proposicions presentades i admeses a la licitació, en concret les corresponents a les ofertes 
econòmiques i tècniques avaluables mitjançant fórmula, presentades en el sobre núm. 2, de conformitat 
amb allò que preveuen les bases que regeixen la present licitació. Les ofertes foren les següents: 
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LICITADORS 

Oferta 

Econòmica 

(Iva exclòs) 

 

% 

baixa 

 

Criteri Social 

Formació 

 
1 

 
OMNIA WATER S.L. 230.500,00 6% 30h 

 

A continuació la vocal de l’Àrea Econòmica va procedir a realitzar els càlculs pertinents per valorar la 
presumpció de valors anormals o desproporcionats en aplicació dels criteris establerts al quadre K de 
característiques del contracte del PCAP i es va considerar que les ofertes no es trobaven incurses en 
valors anormals o desproporcionats, aplicant els criteris d’apreciació establerts al plec de bases de la 
licitació. 
Seguidament, la Mesa va procedir a la valoració definitiva de les ofertes admeses i a l’assignació de la 
puntuació en funció dels criteris d’adjudicació del contracte i a la seva forma d’avaluació prevists al 
Quadre de criteris d’adjudicació del contracte i a la clàusula 15 del plec de bases que regeix la present 
licitació, obtenint els resultats en puntuació que es reflexen a continuació: 

 

 

LICITADORS 

 

Puntuació 

econom. 

(0-95) 

 

Puntuació Criteri Social 

Formació 

(0-5) 

 

 

Puntuació total 

(0-100) 

1 OMNIA WATER S.L. 95,00 5,00 100,00 

 

Atesa la puntuació obtinguda, al Mesa de Contractació va acordar elevar a l’òrgan de contractació la 
proposta d’adjudicació del contracte a favor de l’entitat OMNIA WATER S.L., per un import de 
230.500,00 €, sense l’IVA, per ser l’oferta econòmicament més avantatjosa, d’acord amb els criteris 
d’adjudicació del contracte previst al plec de bases que regeixen la licitació. 

L’article 14.1.m) del Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència 
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, disposa que correspon al Consell d’Administració de 
l’Agència “ ser l’òrgan de contractació de l’entitat “. 
 
Per això, vista la proposta de la Mesa de contractació, el Director gerent proposa al Consell 
d’Administració l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Ratificar els acords adoptats per la Mesa de Contractació. 

Segon.- Proposar com a adjudicatari del contracte de SUBMINISTRAMENT PER A LA MILLORA DELS 
GRUPCS ELECTRÒGENS I COMPRESSORS I BUFADORS DEL TRACTAMENT BIOLÒGIC DELS MUNICIPIS DE 
SANT ANTONI, SANTA EULÀRIA I EIVISSA, a l’empresa OMNIA WATER S.L., per un import de 230.500,00 
€€ sense IVA, per ser l’oferta més avantatjosa d’acord amb els criteris de valoració que regeixen la 
present licitació i no incorre en valors anormals o desproporcionats. 

Tercer.- Requerir al licitador proposat com a adjudicatari per a que presenti la documentació general 
exigida a les clàusules 19 i 20 del plec de bases que regeixen la present licitació. 
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Quart.- Delegar la firma al Director gerent de l’Agència per adjudicar l’expedient de contractació una 
vegada hagi acreditat correctament la documentació requerida conforme al plec de bases que regeix la 
licitació. 

Cinquè.- Delegar la firma al Director gerent de l’Agència per la firma del corresponent contracte i per a 
la continuació de l’expedient de contractació en tots els seus tràmits, sempre que no suposin augment 
de despesa. 

Palma, 22 de setembre de 2020 
Director gerent 
 
 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 

ROSSELLO 
ALCINA GUILLEM 
- DNI 34065249H

Digitally signed by 
ROSSELLO ALCINA 
GUILLEM - DNI 34065249H 
Date: 2020.09.22 12:57:28 
+02'00'
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EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ: SU/2020/09 
TIPUS DE CONTRACTE: SUBMINISTRAMENT 
PROCEDIMENT: Obert  
OBJECTE: MILLORA DELS GRUPCS ELECTRÒGENS I COMPRESSOSR I BUFADORS DEL 
TRACTAMENT BIOLÒGIC DELS MUNICIPIS DE SANT ANTONI, SANTA EULÀRIA I EIVISSA  
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental 

 

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’ABAQUA 
 

MESA 2 – OBERTURA I VALORACIÓ CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULA   
 

Data i hora de celebració:   Dia 10 de setembre de 2020 a les 9:30h. 
Lloc:  Sala de Juntes C/ Gremi Corredors nº 10, 2º de Palma de Mallorca. 
Mitjà: Licitació electrònica. Plataforma de Contractació del Sector Públic 

 
Assistents: 
 
President suplent : 
Pilar Sanchez Mateos Rubio, Cap de l’Àrea de gestió de sanejament i depuració d’Abaqua 
Secretària : 
Catalina Bernat Homar, Cap Unitat de gestió de Contractació d’Abaqua 
Vocals: 
Sofia Forcades Pons,  tècnica superior de l’Àrea Jurídica d’Abaqua 
Asunción Moscardó Covo, Cap de l’Àrea Econòmica Financera d’Abaqua 
 

Ordre del dia: 

1) Acte de obertura de criteris avaluables mitjançant fórmula 
2) Acte de valoració dels criteris avaluables mitjançant fórmula. 
3) Acte proposta d’adjudicació 
4) Aprovació de l’acta de la sessió d’avui. 

 
Sessió: 
 
La Presidenta pren la paraula i informa als assistents que la reunió, té per objecte la obertura i 
valoració de les ofertes avaluables mitjançant fórmula, presentades electrònicament pels 
licitadors incloses dins el sobre núm.2.  
 
A continuació, la Secretària procedeix a l’obertura via Plataforma de Contractació del sector 

públic dels sobres electrònics núm. 2 presentats pels licitadors que inclouen els criteris 

avaluables mitjançant fórmula. 

La Presidenta dona lectura a les ofertes econòmiques i a les ofertes relatives als criteris 

avaluables mitjançant fórmula previstes al PCAP presentades pels licitadors. Les ofertes 

presentades son les següents: 
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LICITADORS 

Oferta 

Econòmica 

(Iva exclòs) 

 

% 

baixa 

 

Criteri Social 

Formació 

 
1 

 
OMNIA WATER S.L. 230.500,00 6% 30h 

 

La vocal de l’Àrea Econòmica procedeix a realitzar els càlculs pertinents de presumpció de valors 

anormals o desproporcionats en aplicació dels criteris establerts al quadre K de característiques 

del contracte del PCAP.  Realitzats els càlculs pertinents, la Mesa considera que les ofertes no 

es troben incurses en valors anormals o desproporcionats, aplicant els criteris d’apreciació 

establerts al plec de bases de la licitació. 

A continuació, els membres de la Mesa procedeixen a la valoració de les ofertes i a l’assignació 

de la puntuació en aplicació dels criteris d’adjudicació del contracte en la forma prevista al Quadre 

de criteris d’adjudicació i a la clàusula 15 del PCAP, obtenint els següents resultats en puntuació:  

LICITADORS 

 

Puntuació 

econom. 

(0-95) 

 

Puntuació Criteri 

Social 

Formació 

(0-5) 

 

 

 

Puntuació total 

(0-100) 

1 OMNIA WATER S.L. 95,00 5,00 100,00 

 

Revisada la documentació i verificada la presentació electrònica sense cap incidència, es 

prenen els següents acords: 

Primer.- Elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte MILLORA DELS 
GRUPCS ELECTRÒGENS I COMPRESSOSR I BUFADORS DEL TRACTAMENT BIOLÒGIC 
DELS MUNICIPIS DE SANT ANTONI, SANTA EULÀRIA I EIVISSA a favor de l’entitat OMNIA 
WATER S.L. per un import de 230.500,00 € sense l’IVA, per ser l’oferta millor valorada en 
aplicació dels criteris d’adjudicació previst als plecs de bases que regeixen la licitació. 
 
Segon.- Aprovar l’acta de la Mesa de contractació de la sessió celebrada avui i ordenar la seva 
publicació al perfil del contractant. 
 
Essent les 10:00 hores el President aixeca la sessió, de la que com a Secretària, estenc la 
present acta que, després de llegir-la,  signen electrònicament tots els membres de la Mesa. 

Firmado por BERNAT
HOMAR CATALINA -
DNI 43092673B el

Firmado por SANCHEZ
MATEOS RUBIO MARIA PILAR
- DNI 05629549T el día
10/09/2020 con un

Firmado por MOSCARDO
COVO MARIA ASUNCION -
DNI 43013469L el día
10/09/2020 con un
certificado emitido por

Firmado por FORCADES PONS MAGDALENA
SOFIA - DNI 43013355C el día
10/09/2020 con un certificado emitido
por AC Administración Pública



 

 

 

 

 

 

 

2.2.- c)  Ratificació de la  resolució per urgència 
del president d’ABAQUA relativa a la proposta 
d'adjudicació de l'expedient de contractació 
del servei per a la redacció i tramitació del 
projecte de les obres de conducció d’aigua 
potable a Manacor 
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PROPOSTA D’ACORD DE RATIFICACIÓ DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER RAONS D’URGÉNCIA PEL 

PRESIDENT DE L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL. 

 
Des del mes de juliol de 2020, en el que es va produir la darrera reunió del Consell d’Administració de 
l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental, el President de l’entitat ha adoptat una sèrie de 
resolucions per raons d’urgència per afrontar la continuació de la tramitació dels expedients. S’adjunta 
còpia de totes elles amb la justificació corresponent. 
 
L’article 12.1.f) del Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència 
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, estableix que entre les funcions del President de l’entitat 
s’inclou, “exercitar, per raons d’urgència, qualsevol facultat que correspongui al Consell d’Administració, 
donant compte al mateix als efectes de la seva ratificació”. 
 
És per això, que als efectes de la seva ratificació per part del Consell d’Administració, el Director gerent 
de l’Agència proposa al Consell d’Administració l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Ratificar les següents resolucions adoptades per raons d’urgència pel President de l’Agència 
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental en matèria de contractació pública, les quals es relacionen a 
continuació:  
 

1) Ratificació de la resolució del President de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental 
de la proposta d’adjudicació de l’expedient de contractació del SERVEI PER A LA REDACCIÓ I 
TRAMITACIÓ DEL PROJECTE DE LES OBRES DE CONDUCCIÓ D’AIGUA POTABLE DE PETRA A 
MANACOR (Exp. núm.SE/2019/14) 
 

2) Ratificació de la resolució del President de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental 
de la proposta d’adjudicació de l’expedient de contractació del SERVEI PER DUR A TERME EL 
DESPLEGAMENT D’EMBARCACIONS PER A LA PREVENCIÓ I NETEJA DE LES AIGÜES DE BANY A 
LES PLATGES I CALES DE LES ILLES BALEARS DIVIDIT EN 3 LOTS  (Exp. Núm. SE/2020/08) 
 

3) Ratificació de la resolució del President de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental 
d’aprovació de la pròrroga anual per raons d’interès públic de la PÒLISSA D’ASSEGURANÇA DE 
RESPONSABILITAT CIVIL PER A L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL. 
 

 
Palma, 22 de setembre de 2020 
El Director gerent 
 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
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2.2.-d)  Ratificació de la  resolució per urgència 
del president d’ABAQUA relativa a la proposta 
d'adjudicació de l'expedient de contractació 
del servei per dur a terme el desplegament 
d’embarcacions per a la prevenció i neteja de 
les aigües de bany a les platges i cales de les 
Illes Balears en tres lots 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















































































 

 

 

 

 

 

 

2.3. Liquidacions, certificacions, pròrrogues 
i modificats. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.3.- a) Ratificació de la resolució d’urgència 
del president d’ABAQUA d’aprovació de la 
pròrroga del contracte del servei per dur a 
terme la subscripció d’una pòlissa  
d’assegurança de responsabilitat civil per a 
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

2.4.-  Contractes tramitats pels procediments 
simplificat, d’emergència i menors: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.4.- a)   Donar compte dels contractes 
adjudicats per emergència. 
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Donar compte dels contractes d’emergència adjudicats des del 25-07-20 al 18-09-20 

El  Director gerent de l'Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, en virtut de les 

competències atribuïdes pel Consell d'Administració del 23 de maig de 2018 per actuar com a 

òrgan de contractació de l'entitat respecte determinants expedients tramitats per 

emergència, ha adjudicat els contractes d’emergència que es detallen en el quadre adjunt, de 

conformitat amb l'establert a l'article 120 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, i proposa al 

Consell d’Administració l’adopció del següent acord: 

Primer.- Donar-se per assabentats dels contractes d’emergència adjudicats que es 

relacionen a continuació. 

 

Núm. exp Actuació TIPUS  
DATA 

Resolució 
emergència 

EMPRESA 
PROPOSADA  

Import 
estimat inicial              

(IVA inclòs) 

EM0272020 

Obres de reparació de la rotura del 
tram terrestre de l’emissari de la 
depuradora de Cales de Mallorca a 
la playa de Cala Antena. 

OBRA 27/07/2020 MELCHOR MASCARÓ 12.100,00 

EM0282020 

Obres de reparació de l’avaría 
causada per la rotura impulsió 
d’aigües residuals que va de 
l’EBAR de Canyamel a l’EDAR de 
Canyamel ( a 120 m de l’EBAR). 

OBRA 03/08/2020 MELCHOR MASCARÓ 20.000,00 

EM0292020 
Obres de reparació de l’avaría a 
l’EBAR d’Es Migjorn Gran. 

OBRA 03/08/2020 ACCIONA AGUA 8.000,00 

EM0302020 
Obres de reparació de la rotura de 
la impulsió de l’EBAR Eolo al 
bombament principal de Pollença. 

OBRA 03/09/2020 FACSA 15.000,00 
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EM0312020 
Obres de reparació del trencament 
de l’emissari submarí de la 
depuradora de Sant Elm. 

OBRA 07/09/2020 BACOSUB 36.000,00 

EM0322020 

Obres de reparació del trencament 
de la canonada d’impulsió que 
connecta a l’EBAR del Port 
d’Andratx a l’EDAR d’Andrattx.  

OBRA 07/09/20 FACSA 20.000,00 

EM0332020 

Obres de reparació del embús de 
l’emissari submarí de la 
depuradora de Cales de Mallorca a 
Cala Antena. 

OBRA 09/09/20 
ONA I MAR SERVEIS 

MARÍTIMS, S.L. 
25.000,00 

EM0342020 

Obres de reparació del trencament 
de la canonada d’impulsió de 
l’EBAR S’Hort  d’en Lluc a l’EDAR 
de Pollença. 

OBRA 09/09/20 
GIMECONS 

CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, SL 

9.000,00 

EM0352020 
Obres de reparació de l’accés a 
l’EBAR núm. 2 de Buger. 

OBRA 16/09/20 MAN, S.A.U. 35.000,00 

 

 

Palma, a 22 de setembre de 2020 

 

 

 

 

Guillem Rosselló Alcina 

Director gerent 

ROSSELLO 
ALCINA GUILLEM 
- DNI 34065249H

Digitally signed by ROSSELLO 
ALCINA GUILLEM - DNI 
34065249H 
Date: 2020.09.22 12:15:02 
+02'00'



 

 

 

 

 

 

 

2.4.b)   Donar compta de l’adjudicació dels 
contractes menors 
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Donar compte dels contractes menors adjudicats des del 23-06-20 al 18-09-20 
 

El Director gerent de l’Agènica Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, en virtut de les 
competències atribuïdes pel Consell d’Administració del 25 d’abril de 2018 per actuar com a 
òrgan de contractació de l’entitat respecte als contractes menors, ha adjudicat els contractes 
menors que es detallen en el quadre adjunt, de conformitat amb l’establert en l’article 118 de 
la LCSP, i per això proposa al Consell d’Administració l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Donar-se per assabentats dels contractes menors adjudicats que es relacionen a 
continuació. 
 
 

Nº TÍTOL TIPUS  
DATA 

Adjudicació 
(Resolució) 

ADJUDICATARI 
Import 

Adjudicació 
(AMB IVA) 

CM20012 
Reparació del circuit de 
fibra òptica de la IDAM 
de Badia de Palma. 

Obres 17/07/2020 
LEVEL 

ELECTRONICS, S.L. 
12.342,80 

CM20011 

Renovació de les 
conduccions elètriques i 
cablejat de part de la 
instal·lació eléctrica a la 
EDAR de Can Bossa – 
Illa d’Eivissa. 

Obres 30/07/2020 CADAGUA, S.A. 33.115,28 

CM20013 

Subministrament d’un 
motor submergible per 
a les bombes de 
captació d’aigua de mar 
de la IDAM de 
Formentera. 

Subm 31/08/2020 SACYR AGUA, S.L. 13.523,26 
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CM20014 

Tractament biològic en 
la linia de fangs de tres 
EDAR per a l’estudi de 
la seva eficiencia. 

Subm 28/08/2020 
SOLUCIONES 
TÉCNICAS NCH 
ESPAÑOLA, S.L. 

17.424,00 

CM20015 

Adecuación y reposición 
cerraduras y candados 
de las EDAR y EBAR de 
ABAQUA. 

Subm 28/08/2020 
FERRERTERIA 
FUSTER, S.L. 

12.828,40 

CM20016 

Servei de gestió de 
dades d’infraestructures 
(d’abastament i 
sanejament) i qualitat 
de l’aigua per a crear un 
visor cartogràfic per a 
l’Agència Balear de 
l’Aigua i Qualitat 
Ambiental. 

Servei 08/09/2020 
MIQUEL XAVIER 

PERELLÓ BORDOY 
17.545,00 

CM20017 

Realització propostes 
millora biodiversitat a 
les llacunes de les 
EDAR de Balears. 

Servei 09/09/2020 
WWF ESPAÑA 

(Adena) 
18.068,14 

 
 
 
Palma, a 22 de setembre de 2020 
 
 
 
Guillem Roselló Alcina 
Director gerent 
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2.4.c)   Donar compta de l’adjudicació dels 
contractes tramitats per procediment 
simplificat 
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Donar compte dels contractes simplificats adjudicats des del 28/07/20  al  18/09/20 
 
El  Director gerent de l'Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, en virtut de les competències 
atribuïdes pel Consell d'Administració del 25 d’abril de 2018 per actuar com a òrgan de contractació de 
l'entitat respecte dels procediments oberts simplificats, ha adjudicat el contracte obert simplificat que es 
detalla en el quadre adjunt de conformitat amb l'establert a l'article 159 de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre, i per això proposa: 
 
Primer.- Donar-se per assabentats dels contracte  obert simplificat adjudicat que es relaciona a 
continuació. 

 
 

Nº TÍTOL TIPUS 
DATA 

Adjudicació 
(Resolució) 

ADJUDICATARI 
Import Adjudicació 

(AMB IVA) 

OB/2020/04 

Obres de finalització de 
l’emissari submarí de 
Ciutadella Nord (TM 
Ciutadella). 

OBRES 27/07/20 
ACSA OBRAS E 

INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
657.544,39 

SE/2020/05 

Servei per a la direcció 
facultativa del projecte 
de finalització de 
l’emissari submarí de 
Ciutadella Nord (TM 
Ciutadella). 

SERVEI 10/08/20 
ASESORIA TÉCNICA Y PROYECTOS 

SIGLO XXI, S.L. 
62.920,00 

SE/2020/10 
Servei estudi geotècnic a 
la parcel·la dels pous de 
S’Estremera. 

SERVEI 07/08/20 
CENTRO DE ESTUDIOS DE 

MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, 
S.A. (CEMOSA) 

63.933,98 
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OB/2020/15 

Obres de remodelació de 
la tercera línia de 
producció de la 
dessaladora d’aigua 
marina de Formentera. 

OBRES 14/09/20 SACYR AGUA, S.L. 399.989,39 

 
 
 
 
 

Palma, a  22 de setembre de 2020 
 
El Director gerent de l’Agència Balear 
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 

Guillem Rosselló Alcina 
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3.- CONVENIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3.1 Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany i 
l’Agència Balear de l’Aigua de la Qualitat 
Ambiental per al subministrament d’aigua 
potable al municipi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Agència Balear de
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental i l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
per al subministrament d’aigua al municipi

1.- En data 7 d’agost de 2008, l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany i l’Agència
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (d’ara endavant) varen signar un conveni
de col·laboració pel subministrament d’aigua en ”alta”.

La vigència de l’esmentat conveni, d’acord amb l’establert a la clàusula vuitena del
mateix, era fins 31 de desembre de 2011 o bé fins qui entrés en funcionament la
dessaladora de Santa Eulàlia  del Riu i  les interconnexions que havia d’efectuar el
Ministeri, amb la possibilitat d’esser prorrogat. 

2.-  Actualment  la  dessaladora  de  Sta.  Eulàlia  des  Riu  es  troba  en  funcionament,
motiu pel qual  és voluntat de l’Ajuntament de Sant. Antoni de Portmany i ABAQUA
signar un nou conveni de col·laboració que substitueixi l’anterior, a fi i a efecte de
poder garantir el subministrament d’aigua al municipi de Sant Antoni de Portmany.

3.-L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, amb les previsions de cabdal
d’aigua dessalada que precisa l’Ajuntament de Sant Antoni, està en condicions de
satisfer la demanda d’aigua sol·licitada a través del sistema d’abastiment en “alta” de
l’illa  d’Eivissa,  més concretament,  des  de la  dessaladores  d’aigua marina de Sant
Antoni de Portmany, de Santa Eulàlia i d’Eivissa, sempre i quan les disponibilitats de
recursos ho permetin.

Per l’exposat anteriorment, amb dues institucions estan interessades en signar un
nou conveni  de col·laboració que substitueixi  el  de data 7 d’agost de 2008, i  que
contempli les noves condicions en què es dura a terme el subministrament d’aigua al
municipi de Sant Antoni de Portmany.

Normativa d’aplicació.

1.- Llei 7/2010, de data 21 de juliol,  de sector públic instrumental de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

2.- Llei 3/2003, de data 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

3.-Llei 40/2015, de data 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
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4.-  Llei  39/2015,  de  data  1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú de les
Administracions Púbiques.

5- Llei 20/2006, de data 15 de desembre, municipal i de règim local de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears de les Illes Balears.

6.-  Decret  100/115,  de  data  18  de  desembre  pel  qual  s'aproven  els  Estatuts  de
l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental.

En atenció a què el Consell d'Administració és l'òrgan competent per acordar convenis
amb entitats i empreses, o amb persones  públiques o privades, el director gerent
proposa  al Consell d'Administració l'adopció dels següents acords

PRIMER.-  Aprovar  el  contingut  del  conveni  de  col·laboració  entre  ABAQUA  i
l’Ajuntament  de Sant Antoni  de Portmany per al  subministrament d’aigua en Sant
Antoni  de  Portmany,  condicionat  a  l’informe  favorable  de  la  direcció  general  de
Pressupostos de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors.

SEGON.-  Delegar  la  firma  de  l’esmentat  conveni  de  col·laboració  al  president
d’ABAQUA i en el cas de, impossibilitat, malaltia, absència d’aquest al director gerent
d’aquesta entitat.  

Palma, 18 de setembre de 2020.

Guillem Rosselló Alcina.

Director gerent d’ABAQUA.
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3.2.- Proposta d’acord respecte al contingut de 
les actes de les dues comissions de seguiment 
dels convenis de col·laboració signats amb els 
ajuntaments de Santa Margalida i Muro  
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Proposta d’acord respecte al contingut de les actes de les dues comissions de seguiment dels  convenis 
de col·laboració signats amb els ajuntaments de Santa Margalida i Muro 
 

En data 18 de setembre de 1989 IBASAN va signar un conveni de col·laboració amb els ajuntament 
de Muro i Santa Margalida mitjançant el qual va construir i assumir la gestió de l’actual depuradora de la 
zona costanera de Muro-Santa Margalida, instal·lació que tracta les aigües residuals de part dels dos 
municipis. 
 

En dates 17 de desembre de 1991 l’IBASAN va signar un nou conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Santa Margalida, a través del qual es va compromete a construir l’EDAR de Santa 
Margalida. El 30 de març de 1998 va signar un document similar per construir l’EDAR de Son Serra de 
Marina, ambdues instal·lacions que actualment gestiona ABAQUA. 
 

En data 2 de juliol de 1998 IBASAN va signar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 
Muro a través del qual es va assumir la gestió de l’EDAR de Muro. 
Davant l’important creixement urbanístic de la zona costanera de Muro-Santa Margalida i la impossibilitat 
d’ampliar l’EDAR que tracta les aigües residuals d’aquesta zona, ja que part de la mateixa afecta al parc 
natural de s’Albufera, en dates 5 d’abril i 27 de desembre de 2005, IBASAN va signar de manera 
independent amb cadascun dels municipis afectats un conveni de col·laboració on es comprometia a la 
construcció d’una nova EDAR en el terme municipal de Santa Margalida. Aquesta instal·lació 
complementaria a l’actual estació depuradora de Muro-Santa Margalida, donant servei únicament a la 
zona costanera de Can Picafort, malgrat el sistema d’abocament fos compartit entre l’EDAR de Can 
Picafort i l’EDAR de la zona costanera de Muro – Santa Margalida. 
 

En atenció a que a partir del dia 2 d’octubre de 2020 s’extingeixen tots els convenis que no tenen 
una vigència definida, això són els que afecten a les EDAR de Santa Margalida, Son Serra, Muro, i el de 
Can Picafort, signat aquest darrer en 1989,  ABAQUA ha proposat als dos ajuntaments una proposta de 
renovació integral dels convenis, és a dir, amb l’Ajuntament de Santa Margalida signar un únic conveni on 
s’estableix la continuïtat de la gestió de les EDAR de Son Serra, Santa Margalida així com respecte a la 
futura EDAR de Can Picafort que realitzarà el Ministeri, I amb l’Ajuntament de Muro el mateix, renovar el 
conveni de l’EDAR de Muro i el de la futura EDAR de Can Picafort. 
Arran d’aquesta proposta el 10 de setembre de 2020 es va reunir la Comissió de seguiment, per una 
banda, dels convenis signats amb l’Ajuntament de Santa Margalida, i, per altra banda, del conveni subscrit 
amb els ajuntaments de Muro i Santa Margalida, relatiu a l’EDAR de la zona costanera de Muro-Santa 
Margalida. 
 

Pel que fa a la reunió mantinguda amb l’Ajuntament de Santa Margalida, els representants 
municipals varen indicar que no volien que s’executi la nova EDAR de Can Picafort tal i com està projectada 
pel Ministeri, per la qual cosa el conveni proposat per ABAQUA, on s’especifica la necessitat de mantenir 
la vigència del conveni signat a l’any 2005 a través del qual es proposa la construcció de la nova EDAR de 
Can Picafort, no pot ser acceptat per part de l’Ajuntament, motiu pel qual manifestaren la seva voluntat 
d’assumir la gestió de totes les EDAR que afecten al municipi, si bé varen suggerir la creació d’un grup de 
treball per fer efectiu el traspàs de la gestió 
 

Pel que fa a la reunió mantinguda amb el representants dels ajuntaments de Muro i Santa 
Margalida, l’Ajuntament de Muro va manifestar la seva rebutja a la no renovació del conveni signat el18 
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de setembre de 1989, relatiu a l’EDAR de la zona costanera de Muro-Santa Margalida, no arribant a cap 
acord.  
 
Una vegada exposat l’anterior, el director gerent proposa l’adopció dels següents acords:  
 
1..- Acceptar la voluntat de l’Ajuntament de Santa Margalida de no renovar el conveni de col·laboració 
signat 17 de desembre de 1991, relatiu a l’EDAR de Santa Margalida, i donar-lo per extingit a partir de 2 
d’octubre de 2020. 
 
2.- ..- Acceptar la voluntat de l’Ajuntament de Santa Margalida de no renovar el conveni de col·laboració 
signat 30 de març de 1998, relatiu a l’EDAR de Son Serra de Marina, i donar-lo per extingit a partir de 2 
d’octubre de 2020. 
 
3..- Acceptar la voluntat de l’Ajuntament de Santa Margalida de no renovar els conveni de col·laboració 
signat 18 de setembre de 1989, relatiu a l’EDAR de la zona costanera de Muro-Santa Margalida, i donar-
lo per extingit a partir de 2 d’octubre de 2020. 
 
4.- Acordar la resolució, per mutu acord, del conveni del conveni de col·laboració signat amb l’Ajuntament 
de Santa Margalida i l’IBASAN el 27 de desembre de 2005, una vegada s’hagin extingit els tres convenis 
de col·laboració de dates 17 desembre 1991, 30 de març de 1998 i 18 de setembre de 1989 i la gestió de 
les instal·lacions sigui assumida íntegrament per l’Ajuntament. 
 
5.- Una vegada s’hagi extingit el conveni de col·laboració de data 27 de desembre de 2005, donar 
instruccions a la Direcció de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma perquè desisteixi del procediment 
judicial ordinari 430/2018 instat contra l’acord de l’Ajuntament de Santa Margalida a través del qual es va 
donar per extingit el conveni de col·laboració de data 27 de desembre de 2005. 
 
6.- Crea un grup de treball per estudiar un traspàs efectiu de les instal·lacions. 
 
7.- Donar-se per assabentats de l’acta de la Comissió de Seguiment de 10 de setembre de 2020 duta a 
terme amb els ajuntaments de Muro i Santa Margalida.   
 
 
Palma, 22 de setembre de 2020 
 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
Director gerent 
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3.3.- Aprovació dels annexos, relatius als 
plànols dels sistemes generals actuals i futurs 
de sanejament i depuració de Cala D’or i els 
nuclis de l’EDAR de Cala D’or, que formen part 
del conveni de col·laboració entre ABAQUA i 
l’Ajuntament de Santanyí per a la millora del 
sistema de sanejament i depuració de Santanyí 
 

 
 
 
 
 
 
 



Proposta  d’aprovació  dels  annexos,  relatius  als  plànols  dels  sistemes  generals
actuals i futurs de sanejament i depuració de Cala d’or i els nuclis de l’EDAR de Cala
d’or, que formen part del conveni de col·laboració entre ABAQUA i l’Ajuntament de
Santanyí per a la millora del sistema de sanejament i depuració de Santanyí

En data 3 de juny de 2020 el Consell d’Administració de ABAQUA va aprovar, entre d’altres,
el conveni de de col·laboració entre ABAQUA i l’Ajuntament de Santanyí per a la millora del
sistema de sanejament i depuració de Santanyí. 

A l’esmentat conveni no es varen adjuntar els plànols dels sistemes generals actuals i
futurs de sanejament i depuració de Cala d’or i els nuclis de l’EDAR de Cala d’or

Es per això, que el director gerent d’ABAQUA proposa al Consell d’Administració d’aquesta
entitat l’adopció del següent acord

Primer.-  Aprovar  els  plànols  dels  sistemes  generals  actuals  i  futurs  de  sanejament  i
depuració de Cala d’or i els nuclis de l’EDAR de Cala d’or que formen part del conveni de
col·laboració entre ABAQUA i  l’Ajuntament de Santanyí  per a la millora del  sistema de
sanejament i depuració de Santanyí. 

Palma, 18 de setembre de 2020.

Guillem Rosselló Alcina.

Director gerent d’ABAQUA.
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4.- PATRIMONIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

4.-1 Sol·licitud de cessió d’ús gratuïta 
d’aproximadament 3000 m2 de terrenys 
integrants de la finca registral 8190, propietat 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, 
per a la instal·lació d’una planta fotovoltaica  
connectada a l’EDAR de Maó –Es Castell 
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Proposta de sol·licitud de la cessió de l’ús gratuïta d’aproximadament 3000m2 de la finca registral 8190, 
propietat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a la instal·lació d’una planta fotovoltaica 
connectada a l’EDAR de Maó- Es Castell (Menorca.) 
 

En data 25 de maig de 2020 l’Àrea de Planificació i Construcció i Sanejament d’Abaqua va informar 
sobre la necessitat de disposició de terrenys per a l’execució d’una planta fotovoltaica per l’autoconsum a 
l’EDAR de Maò-Es Castell. 

 
L’esmentat informe va proposar, iniciar el tràmits per obtenir, tant de la Direcció General 

d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació com 
de la Direcció general de Cooperació Local i Patrimoni de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, l’ús 
del romanent de la parcel·la 137 del polígon 1 d’Es Castell per a la construcció d’una planta fotovoltaica i 
les actuacions complementaries (cablejat, conduccions i accessos), per l’autoconsum de l’EDAR de Maó- Es 
Castell. La parcel·la 137 del polígon 1 d’Es Castell és propietat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, 
i està inscrita amb el núm. de finca registral 8191.  

 
En data 8 de juny de 2020 el servei de Reforma i desenvolupament agrari de la Conselleria 

d’Agricultura, Alimentació i Pesca va informar favorablement sobre la disponibilitat dels terrenys per a la 
instal·lació d’una planta fotovoltaica per l’ autoconsum a l’EDAR Maó-Es Castell en els termes assenyalats 
a l’informe d’Abaqua de data 25 de maig. 

 
En data 24 d’agost de 2020, des d’ABAQUA es va plantejar a la Direcció general de Patrimoni i de 

Cooperació Local la cessió de l’ús gratuïta de 3000m2 de la finca registral 8190 propietat de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears per a la instal·lació d’una planta fotovoltaica i elements complementaris 
(cablejat, conduccions i accessos), per l’autoconsum de l’EDAR de Maó-Es Castell, pel termini de 20 anys. 
En data 3 de setembre de 2020 des de la Direcció general de Patrimoni i Cooperació Local es va notificar 
que per poder procedir a l’inici de l’expedient de l’esmentada cessió d’ús es precisa, entre d’altres, la 
sol·licitud del titular d’ABAQUA. 
 

En aquest sentit, l’article 14.1 e) del Decret 115/2015, de data 18 de desembre, pel qual s’aproven 
els Estatuts d’ABAQUA., assenyala, entre d’altres, que el Consell d’Administració d’aquesta entitat és 
l’òrgan competent per acordar les mesures d’administració dels bens i drets d’ABAQUA., com també la seva 
adquisició, i en general, els negocis jurídics que siguin convenients per a la realització dels fins d’aquesta 
entitat en les termes previnguts en la legislació vigent.  

 
Per l’anteriorment exposat, el director gerent d’ABAQUA. proposa al Consell d’Administració 

d’aquesta entitat l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Sol·licitar a la Direcció general de Patrimoni i Cooperació Local de la Conselleria d’Hisenda 

i Relacions Exteriors la cessió de l’ús gratuïta d’aproximadament 3000m2 (s’adjunta plànol), de la finca 
registral 8190 propietat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a la instal·lació d’una planta 
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fotovoltaica i elements complementaris (cablejat, conduccions i accessos), per l’autoconsum de l’EDAR de 
Maó Es Castell, pel termini de 20 anys. 

 
Segon.- Facultar al director gerent d’ABAQUA per poder signar els documents necessaris per poder 

rebre l’esmentada de cessió de l’ús. 
 
Palma, 22 de setembre de 2020. 

 
 

Guillem Rosselló Alcina. 

  

  

 Director gerent d’ABAQUA. 
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5.- TORN OBERT DE PARAULES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


