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Consell d’Administració
26 de novembre de 2020

El Hble. senyor president ha tingut a bé convocar una reunió del seu Consell
d’Administració a dur a terme el 26 de novembre de 2020 a les 16:00 hores en
única convocatòria i a la Sala de juntes de la Conselleria de Medi Ambient i
Territori, C/ Gremi Corredors, núm.10 de Palma, d’acord amb el següent

Ordre del dia
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 29 D’OCTUBRE DE 2020
2.- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA:
2.1.- Adjudicacions
2.1.-a) Proposta d'adjudicació de l'expedient del subministrament de diversa
maquinaria i programari informàtic per a l’Agència Balear de l’Aigua i de la
Qualitat Ambiental.
2.1.- b) Donar compte de l’adjudicació del contracte basat en l’acord marc CC
1/2019/AM del servei de neteja de les oficines de l’Agència Balear de l’Aigua i de
la Qualitat Ambiental.
2.2. Liquidacions, certificacions, pròrrogues i modificats.
2.2- a) Liquidació de les obres d'Ampliació i millora de tractament de l'EDAR
d'Andratx
2.2.-b) Pròrroga del contracte de servei d’explotació, manteniment i
conservació de la IDAM de Ciutadella i les seves instal·lacions annexes.
2.3.- .- Contractes tramitats pels procediments simplificat, d’emergència i
menors:

2.3.-a) Donar compte dels contractes adjudicats per emergència.
2.3.-b) Donar compta de l’adjudicació dels contractes menors
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3.- ECONÒMIC

3.1 Transferència plurianual de 217.800 euros per realitzar la redacció de projectes
d’EDAR i xarxes de sanejament lot 1, xarxes i depuradores de Mallorca 1; AlgaidaMontuiri i Cales de Mallorca
3.2 Transferència plurianual de 217.800 euros per realitzar la redacció de projectes
d’EDAR i xarxes de sanejament lot 2, xarxes i depuradores de Campanet i Selva.
3.3 Transferència plurianual de 145.200 euros per realitzar redacció de projectes
d’EDAR i xarxes de sanejament lot 3, xarxes i depuradores de Menorca; Ciutadella
Sud
3.4 Transferència plurianual de 108.900 euros per realitzar la redacció de projectes
d’EDAR i xarxes de sanejament lot 4, xarxes i depuradores d’Eivissa, Cala Sant
Vicent
3.5 Transferència plurianual de 58.116,30 euros per realitzar la redacció de
projectes refosos d’emissaris marítim terrestre i abocaments a la mar lot 1
(Mallorca) de les EDAR de sa Font de sa Cala i Son Servera
3.6 Transferència plurianual de 87.174,45 euros per realitzar la redacció de
projectes refosos d’emissaris marítim terrestre i abocaments a la mar lot 2
(Mallorca) de les EDAR de Cala Ferrera, Cales de Mallorca i sa Calobra.
3.7 Transferència plurianual de 141.508,29 euros per realitzar la redacció de
projectes refosos d’emissaris marítim terrestre i abocaments a la mar lot 3
(Menorca) de les EDAR de Cala en Porter, Ciutadella Sud i Sant Lluis
3.8 Transferència plurianual de 112.450,14 euros per realitzar la redacció de
projectes refosos d’emissaris marítim terrestre i abocaments a la mar lot 4
(Eivissa) de les EDAR de Sant Antoni i Port de Sant Miquel.
3.9 Transferència de 199.685,7 euros per realitzar les obres de millora de l’EDAR
de Cala Sant Vicent, Eivissa.
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4.- JURIDIC
4.-1 Donar compte de la sentència de l’Audiència Provincial relativa al
procediment civil ordinari 749/2016 instat per la UTE Emissari Ciutadella Nord
contra l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental.

5.- PATRIMONI
5.1 Resolució de la cessió de l’ús temporal a favor de Calvià 2000, SA. dels terrenys
de on està ubicada la dessaladora de Son Ferrer (Calvià)

6. Donar compte de la participació de l’Agencia Balear de l’Aigua i de la
Qualitat Ambiental en el projecte del Programa Europeu LIFE.

7.- TORN OBERT DE PARAULES.

Palma, 17 de novembre de 2020

El secretari general

Digitally signed by
CALVO CUBERO
JUAN - 41458062X
Date: 2020.11.24
12:53:42 +01'00'

Juan Calvo Cubero
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CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I DE LA
QUALITAT AMBIENTAL
NÚM. SESSIÓ 8
CARÀCTER

Ordinari

DATA

29 d’octubre de 2020

HORA

16 hores

LLOC

Conselleria de Medi Ambient, i
Territori

Assistents:
President:

Miquel Mir Gual

Vicepresidenta:

Joana Maria Garau Muntaner, directora general de Recursos
Hídrics

Vocals:

1-

Catalina

Inés

Perelló

Carbonell,

secretaria

general

Conselleria de Medi Ambient i Territori
2- Yolanda Garví Blázquez, directora general de Coordinació de
la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat
3- Mª Magdalena Pons Esteva directora general de Territori i
Paisatge
4- Antoni Alorda Vilarrubias, president de la Comissió de Medi
Ambient.

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

director general de Residus i

Educació Ambiental.

6- Llorenç Mas Parera , director general d’Espais Naturals i
Biodiversitat.

Director gerent

Guillem Rosselló Alcina.

Secretari general

Juan Calvo Cubero

En representació

Mª Àngels González Amate

de l’Advocacia:
Hi assisteixen com convidats:

Marta López Morey, cap d’Àrea Jurídica
d’ABAQUA
Asunción Moscardó Covo, cap d’Àrea
Econòmica Financera d’ABAQUA

A Palma de Mallorca, dia 29 d’octubre de 2020, a la sala de Juntes de la Conselleria
de Medi Ambient i Territori, carrer Gremi Corredors núm. 10, a les 16 hores, prèvia
legal convocatòria, es reuneix el Consell d’Administració de l’Agència Balear de
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental amb assistència presencial dels senyors Llorenç
Mas Parera; Guillem Rosselló Alcina i Juan Calvo Cubero, així com de les senyores
Joana Garau Muntaner; María Ángeles Gonzàlez Amate, Asunción Moscardó Covo i
Marta López Morey; I, telemàtica, amb imatge i so directe en temps reial, de les
senyores Magdalena Pons Esteva; Catalina Inés Perelló Carbonell; Yolanda Garví
Blàquez; així com dels senyors Miquel Mir Gual; Sebastià Sansó Jaume i Antoni
Alorda Vilarubias.
C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 76 58
abaqua.cat

Consell d'Administracio ABAQUA, dijous 26 de novembre de 2020

2

8

Pren la paraula el president qui dóna la benvinguda als assistents per,
seguidament, cedir la paraula 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 24 de setembre 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 24 de setembre de 2020.

2.- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA:
2.1.- Inicis
2.1.- a) Modificació de l’acord d’inici de l’expedient de contractació dels
subministrament de vehicles elèctrics per a la supervisió i vigilància de les
xarxes d’abastament i sanejament de Menorca e Eivissa
El director gerent informa als assistents que el 27 de març de 2018 es va iniciar
un expedient de subministrament d’un vehicle elèctric per substituir l’actual
furgoneta citroen berlingo, que té 15 anys d’antiguitat, la qual està destinada a
cobrir les necessitats del personal d’ABAQUA en l’illa de Menorca,
concretament, el control del treball de les empreses explotadores de les
instal·lacions d’ABAQUA, visites d’obra etc. Aquest expedient no s’ha tramitat,
per la qual cosa la necessitat de la seva contractació continua vigent amb la
novetat que a l’illa d’Eivissa passa exactament el mateix, motiu pel qual es
proposa modificar l’acord de data 27 de març de 2018 en el sentit d’incloure un
nou vehicle per a l’illa d’Eivissa.
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents adopten els següents
acords:
C/ del Gremi de Corredors, 10
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Primer.- Modificar els acords adoptats pel Consell d’Administració en sessió de dia
27 de març de 2018 respecte l’inici de l’expedient de contractació de la compra
d’un vehicle elèctric per l’ús dels tècnics per a la supervisió i vigilància de les xarxes
d’abastament i sanejament de Menorca, amb la finalitat d’ampliar el seu objecte,
els quals s’adopten ara en els següents termes:
1.- Iniciar l'expedient de contractació per a la compra de dos vehicles
elèctrics nous per l'ús dels tècnics per a supervisió i vigilància de les xarxes
d'abastiment i sanejament de Menorca i Eivissa per un import màxim de
70.000 € amb IVA i tot tipus d'imposts inclosos.
2.- Delegar la firma en el director gerent per a la tramitació del corresponent
expedient de contractació en totes les seves fases mitjançant procediment
obert simplificat.

2.1.- b) Ratificació de la resolució adoptada per raons d’urgència d’inici
expedient del contracte basat en acord marc CC/1/2019 del servei de neteja de
les oficines de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental

El director gerent explica als assistents que el passat 1 d’octubre de 2020 el
president de l’entitat, en ús de les facultats que li atorguen els estatuts de
l’entitat, va resoldre iniciar l’expedient per a la contractació del servei de neteja
per a les oficines de l’ABAQUA. Aquesta resolució es va adoptar motivada per
la necessitat cobrir urgentment aquest servei atès que el contracte que
realitzava aquesta prestació va finalitzar el 17 de setembre de 2020.
Una vegada llegida la resolució d’urgència i vista la necessitat de ratificar tots els
acords adoptats mitjançant aquest sistema, els membres assistents adopten els
següent acord:
Primer.- Ratificar la resolució adoptada per raons d’urgència dia 1 d’octubre de
2020 pel president de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental per a
l’inici de l’expedient del contracte basat en l’Acord Marc CC/1/2019 del Servei de
neteja de les oficines de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental a
Mallorca (Lot 1) amb càrrec a les anualitats 2020-2022.
C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
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2.2. Liquidacions, certificacions, pròrrogues i modificats.
2.2.- a) Liquidació final de les obres de renovació de la xarxa de
sanejament general entre les EBAR de Fornells, ses Salines i Santa Victòria
(T.M. Es Mercadal)
El director gerent es remet a la proposta de liquidació de les obres de
renovació de la xarxa de sanejament en alta entre les EBAR de Fornells, ses
Salines i Santa Victòria signada pel cap de l’Àrea de Planificació i Construcció
de Sanejament i Depuració en data 15 d’octubre de 2020.
Una vegada analitzada la documentació que acompanya la proposta, els membres
assistents adopten els següents acords:
Primer.- Aprovar la liquidació del contracte de les obres de renovació de la xarxa
de sanejament en alta entre les EBAR de Fornells, Ses Salines i Santa Victòria. TM Es
Mercadal-Menorca, amb saldo zero.
Segon.- Autoritzar la devolució de l'aval bancari dipositat en concepte de garantia.
Tercer.- Comunicar el present acord al contractista i a la direcció facultativa del
contracte d’obres als efectes oportuns.

2.2.-b) Certificació final de les obres del projecte de retirada de llots de les
llacunes de l’EDAR de Muro-Santa Margalida

El director gerent explica als assistents l’informe emès en data 15 d’octubre de
2020 pels tècnics d’ABAQUA en relació amb les obres de retirada de llots de les
llacunes de l’EDAR de Muro-Santa Margalida a través del qual s’exposa que hi
ha hagut un increment en el mesurament de determinades partides, la qual
cosa ha provocat un augment del cost de l’obra que es proposa abonar amb
càrrec de la certificació final.

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
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Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents adopten els següents
acords
Primer.- Aprovar la certificació final de les obres de retirada dels llots de les
llacunes de la depuradora de Muro-Santa Margalida per un import a favor de
PAVIMENTOS Y HORMIGONES MAN, S.A., de 24.628,85 € IVA inclòs, import
resultant de la diferència entre l'import de l'obra executada (285.929,50 € IVA
inclòs) i l'obra certificada (261.300,65 € IVA inclòs), tal com es reflecteix en el
quadre que s'adjunta a continuació.

Obra

Obra
contractada

Obra
Certificada

Obra
Executada

Import líquid
addicional
obres
executades
inclòs a la
certificació
final

Obres de
retirada llots
de les
llacunes de
l’edar de
Muro-Santa
Margalida

261.347,90 €

261.300,65€

285.929,50 €

24.581,60€

Saldo a
Favor
del
Contractista

24.628,85 €

Imports amb
IVA del 21%

Segon.- Comunicar els presents acords al contractista i al director de les obres als
efectes oportuns.

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

C/ del Gremi de Corredors, 10
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2.3. a) Donar compte dels contractes adjudicats per emergència
El director gerent informa dels contractes adjudicats pel procediment
d’emergència des del 19 de setembre fins al 20 d’octubre de 2020 de conformitat
amb la delegació de competències efectuada pel Consell d’Administració el 23 de
maig de 2018.
En atenció amb l’anteriorment exposat, els membres assistents adopten el
següent acord:
Primer.- Donar-se per assabentats del contracte d’emergència adjudicat que es
relaciona a continuació.

Núm. exp

Actuació

Obres de reparació de la
impulsió de l’EBAR de Son
Xoriguer al seu tram sota el
EM0362020
camí S’Hort de Ses Taronges a
l’alçada de la finca de Son
Marc (Ciutadella Sud).

TIPUS

DATA
Resolució
emergència

EMPRESA
PROPOSADA

Import
estimat
inicial
(IVA inclòs)

OBRA

24/09/2020

ACCIONA AGUA,
S.A.

15.000,00

2.4.b) Donar compte de l’adjudicació dels contractes tramitats per
procediment simplificat
El director gerent informa dels tres contractes adjudicats pel procediment
simplificat des de 19 de setembre fins al 20 d’octubre de 2020 de conformitat amb
la delegació de competències efectuada pel Consell d’Administració el 25 d’abril de
2018.

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
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Primer.- Donar-se per assabentats dels contractes adjudicats mitjançant el
procediment obert simplificat que es relacionen a continuació.

Nº

TÍTOL

TIPUS

DATA
Adjudicació
(Resolució)

ADJUDICATARI

Import
Adjudicació
(AMB IVA)

OB/2020/06

Obres de projecte de la nova
EBAR d’Es Migjorn Gran (TM Es
Migjorn Gran. Menorca).

OBRES

06/10/20

UTE COPCISA, S.A. –
CONSTRUCCIONES
OLIVES, S.L.

376.521,21

SE/2020/07

Servei per a la direcció
facultativa, inspecció, control i
vigilància i coordinació de
seguretat i salut en fase
d’execució de les obres del
projecte de la nova EBAR d’Es
Migjorn Gran (TM Es Migjorn
Gran. Menorca).

SERVEI

05/10/20

ALBERTO CORREA
RODRÍGUEZ DE LA
TORRE

29.989,85

OB/2020/17

Obres instal·lació nova aireació
al biològic EDAR Sant Josep.

OBRES

23/09/20

CADAGUA, S.A.

106.182,87

3.- ECONÒMIC

3.1 Transferència plurianual 297.830 d’euros per al subministrament de
membranes per optimitzar la producció de la IDAM de Santa Eulària des Riu
El director gerent comenta als membres del Consell d’Administració sobre la
necessitat d’executar una sèrie de millores en la IDAM de Santa Eulària des
Riu, per a la qual cosa és necessari aprovar el corresponent expedient de
transferència de despesa.
C/ del Gremi de Corredors, 10
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Pren la paraula el senyor Alorda per demanar el motiu pel qual l’enunciat diu
plurianual quan tota la quantitat s’imputa a l’anualitat del 2021.
Pren la paraula la senyora Moscardó per contestar que es tracta d’una errada
ja que inicialment es va plantejar com un expedient plurianual però actualment
no, motiu pel qual es proposa la seva rectificació.
Una vegada corregida l’errada detectada, els membres assistents adopten el
següent acord:
Primer .- Aprovar la transferència de 297.830,00 euros IVA exclòs per al
subministrament de membranes per a la IDAM de Santa Eulària des Riu,
amb la següent anualitat:

ANUALITAT
2021
TOTAL

IMPORT
297.830,00
297.830,00

Segon.- Autoritzar el director gerent a realitzar els tràmits oportuns davant
la Conselleria de Medi Ambient i Territori.

3.2 Transferència plurianual 2.409.282,04 euros per realitzar actuacions en
matèria de seguretat i salut de les instal·lacions de sanejament de l’Agència
Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental
El director gerent exposa la necessitat de realitzar una sèrie d’inversions en
matèria de seguretat i salut en les instal·lacions de sanejament, proposades
arran del resultat de les avaluacions de riscos laborals efectuat. Aquestes
actuacions pretenen adoptar mesures preventives correctores a les
instal·lacions d’ABAQUA amb l’objectiu de donar compliment a la legislació en
matèria de seguretat i salut.

C/ del Gremi de Corredors, 10
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Per al finançament d’aquestes inversions es realitzarà amb càrrec al cànon de
sanejament en els termes fixats al Decret que regula les indemnitzacions i
compensacions per obres i instal·lacions de depuració d’aigües residuals
durant els anys 2021 i 2022 , motiu pel qual es proposa l’aprovació del
corresponent expedient de transferència plurianual.
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents adopten els següents
acords:
Primer.- Aprovar la transferència plurianual de 2.409.282,04 euros IVA inclòs
per a realitzar actuacions en matèria de seguretat i salut de les instal·lacions
de sanejament de l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental
ANY 2021
ANY 2022
TOTAL

361.392,31
2.047.889,73
2.409.282,04

Segon.- Autoritzar el director gerent a realitzar els tràmits oportuns davant
la Conselleria de Medi Ambient i Territori

3.3 Aprovació comptes anuals exercici 2019
El director gerent informa als assistents que el 13 d’octubre passat la
conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors va enviar l’informe d’auditoria de
l’exercici 2019, motiu pel qual no s’han pogut aprovar els comptes anuals de
l’entitat fins a dia d’avui.
A continuació cedeix la paraula a la cap d’Àrea Econòmica Financera de
l’entitat perquè expliqui la memòria econòmica del 2019 i comenti les
observacions detectades a l’informe.
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Pren la paraula la senyora Moscardó per manifestar que el resultat de l’exercici
és negatiu, aquest dèficit s’ha produït, principalment, pel servei d’aigua
potable a Mallorca.
Respecte a les observacions detectades per l’informe d’auditoria indica que
respecte que l’Agència no té comptabilitzat la cessió d’ús de les oficines que
ocupa, s’ha fet la corresponent petició al Servei de Patrimoni del Govern
Balear per corregir aquesta situació, pel que fa a que l’Agència no imputa al
seu immobilitzat part de les seves despeses de personal, explica que aquest fet
es produeix perquè ABAQUA finança les despeses de personal a través dels
ingressos del subministrament d’aigua i per les indemnitzacions rebudes pel
cànon de sanejament.
Quant a la falta de reclassificació de les subvencions de capital i dels imports a
cobrar de la AETIB comenta que no ha pogut dur-ho a terme perquè no des
d’Intervenció no se’ns ha permès reformular els comptes. No obstant això,
aquesta observació es tindrà en compte per al proper exercici pressupostari.
Finalment, respecte a l’observació que no es reflexa l’efecte de la COVID 19,
assenyala que s’està preparant un informe més detallat respecte aquesta
qüestió, No obstant això, avança que aquest any s’ha venut 8 milions d’aigua
menys que l’any anterior el que suposa uns 3 milions d’euros menys
d’ingressos.
Una vegada analitzat tota la documentació i després de les explicacions de la
senyora Moscardó Covo, els membres assistents adopten els següents acords:
Primer.- Aprovar els comptes anuals de l’Agència Balear de l’Aigua i de la
Qualitat Ambiental amb data 31 de desembre de 2019.
Segon.-Facultar a la cap de l’àrea econòmica financera de l’Agència per a
registrar els comptes anuals en el Registre Mercantil.
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4. PATRIMONI

4.-1 Proposta d’acord mitjançant la qual es deixa sense efecte l’autorització
d’ocupació temporal atorgada a la Direcció General de Recursos Hídrics en
data 26 de juliol i s’atorga nova autorització per ocupar temporalment i
parcialment els terrenys on es troba ubicada l’EDAR de Sant Lluis

El director gerent explica als assistents que el 26 de juliol de 2018 el Consell
d’Administració va autoritzar a la Direcció General de Recursos Hídrics ocupar
temporalment una superfície de 34 metres, propietat d’ABAQUA, per realitzar
una prova pilot de reutilització d’aigua regenerada per a la recuperació
d’aqüífers. Aquesta ocupació no s’ha pogut dur a efecte per problemes sorgits
en la tramitació administrativa de la contractació, motiu pel qual s’ha demanat
l’anul·lació de l’autorització atorgada, així com una nova autorització
d’ocupació temporal dels terrenys .
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents adopten els següents
acords :
Primer.- Deixar sense efecte l’autorització d’ocupació temporal atorgada a la
Direcció General de Recursos Hídrics en data 26 de juliol de 2018 per poder dur a
terme la prova pilot de reutilització d’aigua depurada en l’EDAR de Sant Lluis.
Segon.- Autoritzar a la Direcció general de Recursos Hídrics de la Conselleria de
Medi Ambient i Territori a ocupar temporalment, per 4 anys , una superfície
aproximada de 34 m2 (definida al plànol que s’adjunta com annex I) sobre els
terrenys on està ubicada l’actual estació depuradora de Sant Lluis, propietat
d’ABAQUA ( finca registral 7.682, del tom 1.734,llibre 149 fol 140).
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Aquesta autorització està destinada a executar el projecte de la prova pilot de
reutilització d’aigua regenerada per a la recuperació d’aqüífers sobreexplotats que
s’haurà d’executar supeditat a la no afecció del correcte funcionament de les
instal·lacions de l’EDAR de Sant Lluis i amb les condicions expressament
assenyalades a l’informe tècnic de data 17 de juliol de 2018, així com a les fixades a
continuació:
1.- L’autorització s’atorga a la Direcció General de Recursos Hídrics sense
possibilitat de transmissibilitat d’aquest títol.
2.- El termini de l’autorització és de 4 anys, sense possibilitat de pròrroga, el qual
començarà a comptar des del dia en que s’iniciï l’execució de l’esmentat projecte
amb l’efectiva ocupació dels terrenys.
3.- L’autorització podrà esser revocada en qualsevol moment per raons d’interès
públic per ABAQUA, sense general cap dret d’indemnització.
4.- No es fixa cap tipus de contraprestació per l’ús privatiu de la superfície ocupada
com tampoc una garantia pels possibles danyis i perjudicis.
5.- La Direcció General de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient i
Territori haurà de retornar el bé en el mateix estat en què s’entrega, obligant-se a
utilitzar el bé segon la seva naturalesa i respectant, en tot cas, les tasques de
sanejament que es realitzin a la parcel·la.
6.- Qualsevol incompliment de les estipulacions pactades donarà lloc a la resolució
automàtica de l’autorització.
7.- Obtenir a la seva costa totes les llicències i permisos que requereixi l’activitat a
realitzar.
Tercer.- Facultar el director gerent d’ABAQUA perquè dugui a terme tots els
tràmits per fer efectiva l’esmentada autorització.
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5. CONVENIS
5.1 Modificació de l’acord 3.2 “Actes de les dues comissions de seguiments
dels convenis de col·laboració signat amb els ajuntaments de Santa Margalida
i Muro” del Consell d’Administració de data 24 de setembre de 2020.
El director gerent recorda als assistents que en el Consell d’Administració passat es
va donar compte del contingut de les actes de les dues comissions de seguiment
dels convenis signats amb els ajuntaments de Santa Margalida i Muro en matèria
de sanejament, dutes a terme el 10 de setembre de 2020 .
Que arran del contingut de les esmentades actes es varen adoptar una sèrie
d’acords entre els quals figurava la voluntat d’aquesta entitat de resoldre el
conveni signat amb l’Ajuntament de Santa Margalida el 27 de desembre de 2005
sempre i quan es donessin dos condicionats: El primer era que els convenis signats
el17 de desembre de 1991, 30 de març de 1998 i 18 de setembre de 1989
s’extingissin, aquesta circumstància ja s’ha donat des del 2 d’octubre. El segon
condicionant era que per part dels ajuntaments de Muro i Santa Margalida
s’assumís de forma efectiva totes les instal·lacions en matèria de depuració que
figuraven en els esmentats convenis, aquesta circumstància no s’ha produït.
No obstant això, el passat 1 d’octubre de 2020 va tenir entrada en el registre
d’ABAQUA un requeriment de l’Ajuntament de Muro en virtut del qual s’instava a
ABAQUA a continuar amb el manteniment de l’EDAR de la zona costanera de
Muro-Santa Margalida, i en el que es manifestava la seva voluntat de no assumir la
gestió de l’esmentada instal·lació per considerar que el conveni de 18 de setembre
de 1989 continuava vigent.
Davant aquesta nova situació, el director gerent proposa modificar el punt quart de
l’acord adoptat pel Consell d’Administració de 24 de setembre de 2020 relatiu a les
actes de les dues comissions de seguiment dels convenis de col·laboració signat
amb els ajuntaments de Muro i Santa Margalida.
Pren la paraula el senyor Mir Gual per manifestar que davant aquesta nova
situació, i davant la falta de garanties per part de l’Ajuntament de Santa
Margalida en construir una nova EDAR a curt termini, ABAQUA no pot renunciar a
la futura EDAR de Can Picafort prevista en el conveni de 27 de desembre de 2005,
que a data d’avui és l’única solució alternativa al problema.
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Pren la paraula la representant de l’Advocacia per indicar que no es tractaria d’una
modificació sinó d’un nou acord, el qual s’adopta per una nova circumstància que
és la negativa de l’Ajuntament de Muro de voler assumir conjuntament amb
l’Ajuntament de Santa Margalida la gestió de l’EDAR de la zona costanera de MuroSanta Margalida, condició indispensable per resoldre el conveni signat amb
l’Ajuntament de Santa Margalida en data 27 de desembre de 2005.
Després d’un intens debat sobre els acords a adoptar, els membres assistents
acorden:
Per responsabilitat d’ABAQUA, com a empresa pública adscrita a la Conselleria de
Medi Ambient i Territori, sobre la protecció i conservació del Parc Natural de
s’Albufera de Mallorca, i la necessitat de donar i garantir una solució a la
problemàtica que afecta a la zona de Platges de Muro i Can Picafort, compartida
per l’Ajuntament de Muro i que queda reflectida en el requeriment rebut en data
d’1 d’octubre de 2020, i sense perjudici que, dins del marc de les comissions de
seguiment entre ABAQUA i els ajuntaments Muro i Santa Margalida, es pugui
arribar a una solució conjunta i consensuada per tal de donar resposta a la millora
de l’estat de sanejament i depuració de la zona costanera de Platges de Muro i Can
Picafort, s’acorda:
Primer: Un cop constatat mitjançant requeriment dirigit a ABAQUA per part de
l’Ajuntament de Muro que, respecte a l’EDAR de la zona costanera de Muro-Santa
Margalida, no s’assumeix de forma conjunta la gestió de les instal·lacions, fet al
qual es va condicionar la resolució del conveni signat amb l’Ajuntament de Santa
Margalida el 27 de desembre de 2005, s’acorda no resoldre el conveni de
col·laboració signat amb l’Ajuntament de Santa Margalida i l’IBASAN en data 27 de
desembre de 2005, el qual mantén la seva vigència.
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6.- TORN OBERT DE PARAULES.
Prenc la paraula per informar als assistents que ABAQUA ha creat una pàgina WEB
amb la qual s’intenta millorar la transparència de l’entitat. Així, explica que hi ha
tres nivells d’informació, un primer nivell afectaria a notícies d’actualitat, un segon
nivell seria respecte a la informació del que s’està gestionant des de l’entitat, i, un
tercer nivell seria respecte a resultats i objectius obtinguts en matèria de qualitat
d’aigües.
D’aquesta manera, faig una petita presentació de la pàgina, la qual encara no està
oberta malgrat en dues o tres setmanes si ho estarà, per tal que els assistents
puguin observar els avanços realitzats en política de transparència en l’empresa.
Per part dels vocals es dóna l’enhorabona per l’esforç i els resultats obtinguts.
I no havent-hi altres assumptes per tractar, sent les 17:45 hores , el president
aixeca la sessió, de la qual jo com a secretari, estenc l’acta.

El President

El secretari

Miquel Mir Gual

Juan Calvo Cubero
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2 .- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA
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2.1.- a) Proposta d'adjudicació de l'expedient
del subministrament de diversa maquinaria I
programari informàtic per a l’Agència Balear
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (4 lots).
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PROPOSTA D’ACORD PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
DEL SUBMINISTRAMENT DE DIVERSA MAQUINARIA I PROGRAMARI INFORMÀTIC PER
A L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL ( DIVIDIT EN 4
LOTS). Exp. Núm.: SU/2020/18
En data 24 de febrer de 2020, 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 DE
DIVERSA MAQUINARIA I PROGRAMARI INFORMÀTIC PER A L’AGÈNCIA BALEAR DE
L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL ( DIVIDIT EN 4 LOTS), amb un pressupost màxim
de licitació de 156.782,40 € 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.
Dia 24 de juliol de 2020 el tècnic responsable de les Tecnologies de la Informació i
comunicacions de l’Agència va emetre un informe sobre la necessitat de deixar sense efecte
els acords d’inici de l’expedient per modificar el seu objecte i pressupost i poder atendre les
noves necessitats de teletreball i de dotar de portabilitat les estacions de treball a conseqüència
de la crisi sanitària.
Vista la memòria justificativa, el Consell d’Administració en sessió de dia 30 de juliol de 2020 va
deixar sense efecte els acords de dia 24 de febrer i va aprovar l’inici de l’expedient de
contractació del SUBMINISTRAMENT DE DIVERSA MAQUINARIA I PROGRAMARI
INFORMÀTIC PER A L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL (
DIVIDIT EN 4 LOTS), amb un pressupost màxim de licitació de 105.707,20 € sense iva, dividit
en els següents lots:
1. LOT 1: Estacions de treball portàtils, equips de sobretaula, portàtils i monitors, per
un import de 60.700,00€ sense iva.
2. LOT 2: Subscripció de llicències del paquet ofimàtic Microsoft Office 365, per un
import de 16.920,00€ sense l’iva.
3. LOT 3: Subscripció de llicències del programari Autodesk AutoCAD, per un import
de 19.380,00 sense l’iva.
4. LOT 4: Subscripció de llicències del programari Adobe Acrobat DC Pro, per un
import de 8.707,20€ sense l’iva.
Es va delegar la firma al Director gerent de l’entitat per a la tramitació de l’expedient de
contractació mitjançant procediment obert en totes les seves fases, exclosa l’adjudicació.
Obtingut el certificat de crèdit suficient i duta a terme la tramitació prevista a la normativa
aplicable, el Director gerent en data 2 d’octubre de 2020, va aprovar l’expedient, 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 6 d’octubre de
2020 i el termini de presentació d’ofertes va finalitzar dia 22 d’octubre de 2020 a les 19:00
hores.
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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:
DATA
21/10/2020
22/10/2020
22/10/2020
22/10/2020
22/10/2020
22/10/2020
22/10/2020
22/10/2020

HORA
02:04
12:22
12:29
13:10
14:09
14:33
18:01
18:04

EMPRESA
SGT NETWORKS, S.L.
DISPAL ASTUR, S.A.
NKE CAD SYSTEMS, S.L.
HERBECON SYSTEMS, S.L.
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A.
SAYTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.A.
BRÚJULA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.
ASSECO SPAIN, S.A.

Una vegada revisada per la Mesa de contractació la documentació general presentada al sobre
núm. 1, i esmenades les deficiències detectades, es va acordar admetre a tots els licitadors.
La Mesa de Contractació es va reunir novament dia 3 de novembre 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 avaluables mitjançant fórmula, presentades en el sobre núm. 2, de
conformitat amb allò que preveuen les bases que regeixen la present licitació. Les ofertes
presentades en els diferents lots 1, 2, 3 i 4 foren les següents:

-LOT 1 – (Presup. 60.700,00 €)

LICITADORS

HERBECON SYSTEMS
S.L
SAYTEL SERVICIOS
INFORMÁTICOS, S.A.
ASSECO SPAIN, S.L.

OFERTA
ECÓNOMICA
Sense iva

Mejora
períodos de
garantía
equipos

Mejora
procesador
i5 a i7

Mejora
memoria de
8GB a 16GB

53.950,00

+ 36 mesos

0

0

0

53.930,17

+12 mesos

0

26 equips

0

0

0

0

57.491,18

0

Mejora
discos
SSD en
blocs
256GB

-LOT 2 – (Presup.16.920,00 €)
LICITADORS
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A.
SAYTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.A.
BRÚJULA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.

OFERTA
ECÓNOMICA
Sense iva
15.991,58
8.433,00
16.920,00

-LOT 3 – ( Presup.19.380,00 €)
LICITADORS
DISPAL ASTUR, S.A.
NKE CAD SYSTEMS, S.L.
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A.
BRÚJULA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L

OFERTA
ECÓNOMICA
Sense iva
17.399,36
13.760,00
16.775,21
9.030,54

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

Consell d'Administracio ABAQUA, dijous 26 de novembre de 2020

2

26

-LOT 4- ( Presup.8.707,20 €)
LICITADORS
SGT NETWORKS S.L.
NKE CAD SYSTEMS, S.L.
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A.
SAYTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS S.A.
BRÚJULA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L

OFERTA
ECÓNOMICA
Sense iva
3.426,00
3.500,00
7.168,63
3.286,50
7.556,27

A continuació es 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 diverses ofertes presentades als
lots 2, 3 i 4 es trobaven presumptament incurses en valors anormals o desproporcionats,
aplicant els criteris d’apreciació establerts al quadre K del plec de bases de la licitació, en
concret les següents:
•
•
•
•

SAYTEL SERVICIOS INFORMATICOS S.A. al LOTS 2 i 4
BRUJULA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.L. al LOT 3
SGT NETWORKS S.L. al LOT 4
NKE CAD SYSTEMS, S.L. al LOT 4

Per això, la Mesa va acordar atorgar un termini de 5 dies als licitadors per a presentar la
justificació per escrit de forma raonada i detallada dels preus de la seva oferta econòmica
considerada presumptament anormal o desproporcionada en aplicació dels criteris establerts al
quadre K del PCAP( art. 149 de la LCSP).
El termini atorgat per a la justificació de les ofertes finalitzava dia 12 de novembre de 2020 i les
3 empreses que varen presentar la justificació sol·licitada en temps i forma foren :
•
•
•

SAYTEL SERVICIOS INFORMATICOS S.A
SGT NETWORKS S.L.
NKE CAD SYSTEMS, S.L.

L’empresa BRUJULA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.L. no presentà cap
documentació en el termini atorgat per a la justificació
En reunió de la Mesa de dia 17 de novembre de 2020, en base a l’informe tècnic sol·licitat a
l’Àrea responsable del contracte, s’adoptaren els següents acords:
Primer.- Atorgar un termini de dos dies hàbils al licitador SGT NETWORKS S.L. per a
que ratifiqui el preu total de la seva oferta per al LOT 4 atès l’aclariment del licitador
d’haver ofertat inicialment per error un preu anual i no bianual de les subscripcions com
exigien els plecs de la licitació. Aquesta ratificació no podrà suposar en cap cas la
modificació del sentit inicial de la seva oferta.
Segon.- Acceptar la justificació presentada per NKE CAD SYSTEMS, S.L. de l’oferta
pel LOT 4 atès l’aclariment del licitador d’haver ofertat inicialment per error un preu
anual de la subscripció de llicències (3.500,00 €) i no bianual de les subscripcions com
exigien els plecs, i que aquest error pot esser corregit amb una simple operació
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matemàtica sense que suposi modificació del sentit de la seva oferta inicial, havent
ratificat el licitador que el preu ofertat per dos anys resulta ser de 7.000,00 € iva exclòs.
Tercer.- No acceptar la justificació presentada per SAYTEL SERVICIOS
INFORMATICOS S.A. de l’oferta presentada als lots 2 i 4, ja que s’estima que l’oferta
no podrà esser complida com a conseqüència de la inclusió de valors anormals i
desproporcionats, atès que la informació recollida a la justificació no explica
satisfactòriament el baix nivell dels preus i costos proposats pel licitador no ajustats a
mercat i tampoc especifica que els preus estiguin calculats per un termini inferior a
l’exigit al PPTP.
Seguidament, revisats per la Mesa els aclariments sol·licitats, varen quedar excloses de la
classificació les ofertes presentades per BRUJULA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
S.L. (al Lot 3 ) i per SAYTEL SERVICIOS INFORMATICOS S.A. (als Lots 2 i 4) per haver estat
considerades anormals o desproporcionades i no haver justificat adequadament els seus preus,
i foren acceptades les ofertes presentades per SGT NETWORKS S.L. al LOT 4 i NKE CAD
SYSTEMS, S.L. al LOT 4.
La Mesa de contractació 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:

-LOT 1 -

LICITADORS

HERBECON SYSTEMS
S.L
SAYTEL SERVICIOS
INFORMÁTICOS, S.A.
ASSECO SPAIN, S.L.

Mejora
Mejora
OFERTA
períodos
procesador
ECÓNOMICA de garantía
i5 a i7
(0-70)
equipos
(0-5)
(0-15)

Mejora
memoria
de 8GB a
16GB
(0-5)

Mejora
discos
SSD en
blocs
256GB
(0-5)

TOTAL

69,97

15,00

0

0

0

84,97

70,00

5,00

0

2,71

0

77,71

65,66

0

0

0

0

65,66

-LOT 2 LICITADORS
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A.
BRÚJULA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.
SAYTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.A.

PUNTUACIÓ
ECÓNOMICA
(0-100)

OFERTA
ECÓNOMICA

100,00

15.991,58

0,00

16.920,00

-Oferta exclosa-

-LOT 3 PUNTUACIÓ
ECÓNOMICA
(0-100)

OFERTA
ECÓNOMICA

NKE CAD SYSTEMS, S.L.

100,00

13.760,00

INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A.

46,34

16.775,21

LICITADORS
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DISPAL ASTUR, S.A.
BRÚJULA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L

35,24

17.399,36

-Oferta exclosa-

-LOT 4PUNTUACIÓ
ECÓNOMICA
(0-100)

OFERTA
ECÓNOMICA

SGT NETWORKS S.L.

100,00

6.852,00

NKE CAD SYSTEMS, S.L.

92,02

7.000,00

INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A.

82,92

7.168,63

BRÚJULA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L

62,04

7.556,27

LICITADORS

SAYTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.A.

-Oferta exclosa-

Atesa la puntuació obtinguda, al Mesa de Contractació va acordar elevar a l’òrgan de
contractació la proposta d’adjudicació dels 4 lots 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.- Acordar l’exclusió de l’oferta presentada per BRÚJULA TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN, S.L al LOT 3, per no haver justificat en temps i forma la seva oferta que
incloïa valors anormals o desproporcionats en aplicació dels criteris establerts al PCAP i al que
regula l’art.149.6 de la LCSP.
Tercer.- Acordar l’exclusió de l’oferta presentada per SAYTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS,
S.A. als LOTS 2 i 4, per no haver justificat la inclusió de valors anormals i desproporcionats en
aplicació dels criteris establerts al PCAP i al que regula l’art.149.6 de la LCSP, atès que la
informació recollida a la justificació presentada no explica satisfactòriament el baix nivell dels
preus i costos proposats pel licitador no ajustats a mercat i tampoc especifica que els preus
estiguin calculats per un termini inferior a l’exigit al PPTP.
Quart.- Proposar com a adjudicatari del LOT 1 del contracte de SUBMINISTRAMENT DE
DIVERSA MAQUINARIA I PROGRAMARI INFORMÀTIC PER A L’AGÈNCIA BALEAR DE
L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL a l’empresa HERBECON SYSTEMS S.L per un
import de 53.950,00 € sense iva, per esser l’oferta millor valorada en aplicació dels criteris
d’adjudicació previst als plecs de bases que regeixen la licitació.
Cinquè.- Proposar com a adjudicatari del LOT 2 del contracte de SUBMINISTRAMENT DE
DIVERSA MAQUINARIA I PROGRAMARI INFORMÀTIC PER A L’AGÈNCIA BALEAR DE
L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL a l’empresa INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS,
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S.A. per un import de 15.991,58 € sense iva, per esser l’oferta millor valorada en aplicació dels
criteris d’adjudicació previst als plecs de bases que regeixen la licitació.
Sisè.- Proposar com a adjudicatari del LOT 3 del contracte de SUBMINISTRAMENT DE
DIVERSA MAQUINARIA I PROGRAMARI INFORMÀTIC PER A L’AGÈNCIA BALEAR DE
L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL a l’empresa NKE CAD SYSTEMS, S.L.per un import
de 13.760,00€ sense iva, per esser l’oferta millor valorada en aplicació dels criteris
d’adjudicació previst als plecs de bases que regeixen la licitació.
Setè.- Proposar com a adjudicatari del LOT 4 del contracte de SUBMINISTRAMENT DE
DIVERSA MAQUINARIA I PROGRAMARI INFORMÀTIC PER A L’AGÈNCIA BALEAR DE
L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL a l’empresa SGT NETWORKS, S.L. per un import de
6.852,00€ sense iva, per esser l’oferta millor valorada en aplicació dels criteris d’adjudicació
previst als plecs de bases que regeixen la licitació.
Vuitè.- Notificar els presents acords als interessats i requerir als licitadors proposats com a
adjudicataris per a que presentin la documentació general exigida a les clàusules 19 i 20 del
plec de bases que regeixen la present licitació.
Novè- Delegar la firma al Director gerent de l’Agència per adjudicar l’expedient de contractació
una vegada les empreses hagin acreditat correctament la documentació requerida conforme al
plec de bases que regeix la licitació.
Desè.- 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, 23 de novembre de 2020
Director gerent

Digitally signed by ROSSELLO ALCINA
GUILLEM - DNI 34065249H
Date: 2020.11.23 17:26:40 +01'00'
Guillem Rosselló Alcina
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EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ: SU/2020/18
TIPUS DE CONTRACTE: SUBMINISTRAMENT
PROCEDIMENT: Obert
OBJECTE: SUBMINISTRAMENT DE DIVERSA MAQUINARIA I PROGRAMARI INFORMÀTIC
PER A L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL ( 4 LOTS)
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
MESA 2 – ESMENA DEFICIÈNCIES I OBERTURA I VALORACIÓ DE LES OFERTES
AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULA
Data i hora de celebració: 3 de novembre de 2020 a les 11:00 h.
Mitjà: Mitjançant vídeo cridada. Licitació electrònica.
Plataforma de Contractació del Sector Públic

Assistents:
President :
Juan Calvo Cubero, Secretari general de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental
Secretària :
Catalina Bernat Homar, Cap de la Unitat de gestió de Contractació de l’Agència Balear de
l’aigua i de la qualitat ambiental
Vocals:
Asunción Moscardó Covo, Cap de l’Àrea Econòmica Financera de l’Agència Balear de l’aigua i
de la qualitat ambiental
Sofia Forcades Pons, tècnica superior de l’Àrea Jurídica de l’Agència Balear de l’aigua i de la
qualitat ambiental
Joan Camps Morey, tècnic superior de l’Àrea d’assumptes generals de l’Agència Balear de
l’aigua i de la qualitat ambiental

Ordre del dia:
1)
2)
3)
4)
5)

Acte esmena deficiències
Acte de obertura de criteris avaluables mitjançant fórmula
Acte de valoració dels criteris avaluables mitjançant fórmula.
Acte proposta d’adjudicació
Aprovació de l’acta de la sessió d’avui.

Sessió:
El President pren la paraula i informa als assistents que la reunió té per objecte, en primer lloc,
la revisió de la documentació presentada pels licitadors admesos provisionalment per a l’esmena
de les deficiències detectades per la Mesa de contractació.
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La Secretària mostra la documentació presentada per l’empresa SGT NETWORKS S.L.
mitjançant sobre electrònic. Els membres de la Mesa comproven que han estat corregits els
errors detectats al DEUC i la consideren correcte.
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. El President 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 en els diferents LOTS 1,2,3,4 son les següents:

-LOT 1 – (Presup. 60.700,00 €)
OFERTA
ECÓNOMICA
Sense iva

Mejora
períodos de
garantía
equipos

Mejora
procesador
i5 a i7

Mejora
memoria de
8GB a 16GB

HERBECON SYSTEMS S.L

53.950,00

+ 36 mesos

0

0

0

SAYTEL SERVICIOS
INFORMÁTICOS, S.A.

53.930,17

+12 mesos

0

26 equips

0

ASSECO SPAIN, S.L.

57.491,18

0

0

0

LICITADORS

0

Mejora
discos
SSD en
blocs
256GB

-LOT 2 – (Presup.16.920,00 €)
LICITADORS
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A.
SAYTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.A.
BRÚJULA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.

OFERTA
ECÓNOMICA
Sense iva
15.991,58
8.433,00
16.920,00

-LOT 3 – ( Presup.19.380,00 €)
LICITADORS
DISPAL ASTUR, S.A.
NKE CAD SYSTEMS, S.L.
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A.
BRÚJULA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L

OFERTA
ECÓNOMICA
Sense iva
17.399,36
13.760,00
16.775,21
9.030,54

-LOT 4- ( Presup.8.707,20 €)
LICITADORS
SGT NETWORKS S.L.
NKE CAD SYSTEMS, S.L.
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A.
SAYTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS S.A.
BRÚJULA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L

OFERTA
ECÓNOMICA
Sense iva
3.426,00
3.500,00
7.168,63
3.286,50
7.556,27

Comprovada la protecció de la integritat de les ofertes fins al moment de la seva obertura i la
validesa de la firma electrònica dels licitadors, que garanteix la pròpia Plataforma, no es detecta
cap incidència tècnica ni circumstància que pogués invalidar l’obertura dels sobres.
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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 diverses ofertes
presentades als lots 2, 3 i 4 es troben presumptament incurses en valors anormals o
desproporcionats, aplicant els criteris d’apreciació establerts al quadre K del plec de bases de la
licitació, en concret les següents:
•

SAYTEL SERVICIOS INFORMATICOS S.A. al LOTS 2 i 4

•

BRUJULA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.L. al LOT 3

•

SGT NETWORKS S.L. al LOT 4

•

NKE CAD SYSTEMS, S.L. al LOT 4

Per això, el President comenta que, segons l’establert al quadre K i a la clàusula 15.5 del PCAP,
es procedirà a donar audiència als licitadors afectats de conformitat amb l’establert a l’art. 149.4
de la LCSP per a que justifiquin de forma raonada i detallada els preus de la seva oferta, les
solucions tècniques adoptades, i la viabilitat de la seva oferta. La Secretaria informa als assistents
que una vegada s’acceptin o es rebutgin les ofertes que incorren presumptament en valors
anormalment baixos, es procedirà a l’assignació de la puntuació respecte als Lots 2,3 i 4 en base
als criteris d’adjudicació prevists a la clàusula 15 del PCAP.
Per altra banda, atès que cap de les ofertes presentades al LOT 1 es troben en aquestes
circumstàncies escau procedir 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:

-LOT 1 -

LICITADORS

Mejora
Mejora
OFERTA
períodos
procesador
ECÓNOMICA de garantía
i5 a i7
(0-70)
equipos
(0-5)
(0-15)

Mejora
memoria
de 8GB a
16GB
(0-5)

Mejora
discos
SSD en
blocs
256GB
(0-5)

TOTAL

HERBECON SYSTEMS S.L

69,97

15,00

0

0

0

84,97

SAYTEL SERVICIOS
INFORMÁTICOS, S.A.

70,00

5,00

0

2,71

0

77,71

ASSECO SPAIN, S.L.

65,66

0

0

0

0

65,66

A l’espera de la justificació de les ofertes presumptament desproporcionades, i revisada la
documentació presentada, els membres de la Mesa prenen els següents acords:
Primer.- Admetre al licitador SGT NETWORKS S.L. per haver esmenat correctament i en el
termini atorgat les deficiències detectades a la documentació general de conformitat amb
l’establert als plecs que regeixen la present licitació.
Segon.- Atorgar un termini de 5 dies als licitadors SAYTEL SERVICIOS INFORMATICOS S.A.
(respecte a les seves ofertes pels LOTS 2 i 4), BRUJULA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
S.L. (respecte a l’oferta LOT 3), SGT NETWORKS S.L. ( respecte a la seva oferta al LOT 4) i
NKE CAD SYSTEMS, S.L. (respecte a la seva oferta al LOT 4), per a presentar la justificació per
escrit de forma raonada i detallada dels preus de la seva oferta econòmica considerada
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presumptament anormal o desproporcionada en aplicació dels criteris establerts al quadre K del
PCAP( art. 149 de la LCSP).
Tercer.- Elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del LOT 1 del contracte de
SUBMINISTRAMENT DE DIVERSA MAQUINARIA I PROGRAMARI INFORMÀTIC PER A
L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL a favor de HERBECON
SYSTEMS S.L per un import de 53.950 € sense l’iva per haver presentat l’oferta millor valorada
en aplicació dels criteris d’adjudicació previst als plecs de bases que regeixen la licitació.
Quart.- Aprovar l’acta de la Mesa de contractació de la sessió celebrada avui i ordenar la seva
publicació al perfil del contractant.

Essent les 12:25 hores el President aixeca la sessió, de la que com a Secretària, estenc la
present acta que, després de llegir-la, signen tots els membres de la Mesa.
Digitally signed
by CALVO
CUBERO JUAN 41458062X
Date: 2020.11.04
16:13:27 +01'00'

Firmado digitalmente
por CAMPS MOREY
JOAN - DNI 43118534C
Fecha: 2020.11.04
19:11:42 +01'00'

FORCADES PONS
MAGDALENA
SOFIA - DNI
43013355C

Firmado por MOSCARDO COVO
MARIA ASUNCION - 43013469L el
día 04/11/2020 con un
certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

Firmado por BERNAT HOMAR CATALINA
- DNI 43092673B el día 05/11/2020
con un certificado emitido por AC
Administración Pública

Signat digitalment per
FORCADES PONS
MAGDALENA SOFIA DNI 43013355C
Data: 2020.11.06
10:00:52 +01'00'
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EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ: SU/2020/18
TIPUS DE CONTRACTE: SUBMINISTRAMENT
PROCEDIMENT: Obert
OBJECTE: SUBMINISTRAMENT DE DIVERSA MAQUINARIA I PROGRAMARI INFORMÀTIC
PER A L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL ( 4 LOTS)
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
MESA 3 – VALORACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS DE LES OFERTES
ANORMALMENT BAIXES
Data i hora de celebració: 17 de novembre de 2020 a les 11:00 h.
Mitjà: Mitjançant vídeocridada. Licitació electrònica. Plataforma de Contractació del Sector Públic

Assistents:
President :
Juan Calvo Cubero, Secretari general de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental
Secretària :
Catalina Bernat Homar, Cap de la Unitat de gestió de Contractació de l’Agència Balear de
l’aigua i de la qualitat ambiental
Vocals:
Asunción Moscardó Covo, Cap de l’Àrea Econòmica Financera de l’Agència Balear de l’aigua i
de la qualitat ambiental
Sofia Forcades Pons, tècnica superior de l’Àrea Jurídica de l’Agència Balear de l’aigua i de la
qualitat ambiental
Joan Camps Morey, tècnic superior de l’Àrea d’assumptes generals de l’Agència Balear de
l’aigua i de la qualitat ambiental

Ordre del dia:
1)
2)
3)
4)

Acte justificació ofertes anormalment baixes
Acte de valoració dels criteris avaluables mitjançant fórmula Lots 2,3 i 4
Acte proposta d’adjudicació Lots 2,3, i 4
Aprovació de l’acta de la sessió d’avui.

Sessió:
El President pren la paraula i informa als assistents que la reunió té per objecte, en primer lloc,
la revisió de la documentació presentada pels licitadors SAYTEL SERVICIOS INFORMATICOS
S.A. (respecte a les seves ofertes pels LOTS 2 i 4), BRUJULA TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACIÓN S.L. (respecte a l’oferta LOT 3), SGT NETWORKS S.L. ( respecte a la seva
oferta al LOT 4) i NKE CAD SYSTEMS, S.L. (respecte a la seva oferta al LOT 4), per a la
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justificació dels preus de la seva oferta econòmica considerada presumptament anormal o
desproporcionada en aplicació dels criteris establerts al quadre K del PCAP( art. 149 de la LCSP).
La Secretària explica que el termini atorgat per a la justificació de les ofertes econòmiques
finalitzava dia 12 de novembre de 2020 a les 19h i només 3 de les 4 empreses han presentat la
justificació sol·licitada, i que no consta la presentació de cap documentació per part de l’empresa
BRUJULA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.L. en el termini atorgat, per la qual cosa ha
de quedar exclosa del procediment de conformitat amb l’establert al PCAP i l’art. 149 de la LCSP.
Per altra banda, els membres de la Mesa ja han pogut revisar les justificacions presentades en
temps i forma per les empreses següents:
DATA
10/11/2020
11/11/2020
12/11/2020

HORA
06:12
13:11
13:45

EMPRESA
SGT NETWORKS, S.L.
SAYTEL SERVICIOS INFORMATICOS S.A.,
NKE CAD SYSTEMS, S.L.

LOT
4
2i4
4

Pren la paraula el vocal Joan Camps que presenta informe tècnic, que s’adjuntarà a l’acta,
respecte a les justificacions presentades, i resumeix en veu alta les consideracions de l’informe:
•

Respecte a la justificació presentada per SAYTEL SERVICIOS INFORMATICOS S.A. de
l’oferta als lots 2 i 4, s’estima que la informació recollida no explica satisfactòriament el
baix nivell dels preus o costos proposats pel licitador no ajustats a mercat i tampoc
especifica que els preus estiguin calculats per un termini inferior a l’exigit al PPTP, per
tant, proposa a la Mesa la NO ACCEPTACIÓ de l'oferta com conseqüència de la inclusió
de valors anormals.

•

Respecte a la justificació presentada per NKE CAD SYSTEMS, S.L. es proposa a la
Mesa ACCEPTAR la justificació de l’oferta pel LOT 4 atès que ha estat reconegut per
part del licitador l‘error comés ja que especifica que ha ofertat un preu anual (3.500,00
€) i no bianual com exigien els plecs de la licitació,ja que aquest error pot esser corregit
amb una simple operació matemàtica sense que suposi modificació de la seva oferta. El
licitador a l’escrit presentat es ratifica en el preu actualitzat a dos anys, que resulta ser
de 7.000,00 € (set mil euros) I.V.A. exclòs.

•

Respecte a la justificació presentada per SGT NETWORKS, S.L. es proposa a la Mesa
ACCEPTAR la justificació de l’oferta pel LOT 4 atès que ha estat reconegut per part del
licitador l‘error comés ja que ha ofertat un preu anual i no bianual com exigien els plecs
de la licitació. No obstant això, vist que a l’escrit presentat no especifica que aquest preu
anual es mantingui els dos anys, s’hauria de sol·licitar al licitador una ratificació de que
aquest preu anual és aplicable als dos anys de llicenciament del producte objecte del
contracte.

El tema es debat entre els membres de la Mesa, i la Secretària exposa en conclusió que de les
justificacions presentades per NKECAD SYSTEM i SGT NETWORKS S.L. es desprèn que les
ofertes econòmiques inicialment presentades no es refereixen a la subscripció de llicència per
dos anys del programari informàtic exigit a la clàusula 3 del PPTP sinó al preu anual de la llicència
del programari. Comenta que per tant aquestes ofertes no inclouen una baixa anormal o
desproporcionada sinó un error a l’hora de formular l’oferta. Entès així, i en aplicació de l’establert
a l’art. 84 del Reglament general de la Llei de Contractes de les administracions publiques,
nombroses Resolucions del Tribunals Administratius Contractuals es pronuncien en el sentit
d’acceptar la justificació i permetre esmenar l’error sempre que això no suposi una modificació
de la seva oferta inicial ( Resolució 43 i 44/14 del 5 de juny, 283/2012, Resolució 70/14, 23/2008,
Resolució 78/15, 10 de setembre TARCYL). Comenta que també la doctrina jurisprudencial i
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diversos informes de Junta Consultiva de Contractació administrativa en aquests casos i en base
al principi d’igualtat i concurrència s’inclinen per un principi antiformalista en l’exàmen de les
causes que poden dur a acceptar o no una oferta i permeten esmenar l’error mitjançant una
aclaració del licitador sempre que no es produeixi cap modificació del sentit inicial de l’oferta i
que la interpretació del sentit de l’oferta sigui clara i inequívoca.
Davant d’aquest fet tots els membres de la Mesa coincideixen en la interpretació de la intenció
manifestada pels licitadors NKECAD SYSTEM i SGT NETWORKS S.L. en ofertar un preu anual
i en atorgar-li la possibilitat d’esmenar l’error realitzant una simple operació matemàtica per sabre
quina és la seva oferta per la subscripció de dos anys de llicència. No obstant això, vist que
l’oferta presentada per SGT NETWORKS S.L. no especifica que aquest preu anual es mantingui
els dos anys, els vocals consideren recomanable sol·licitar al licitador una ratificació de que el
preu anual es manté els dos anys de llicenciament del producte objecte del contracte.
Per altra banda, els membres de la Mesa per unanimitat corroboren l’exposat per Joan Camps
respecte els motius de la no acceptació de la justificació presentada per SAYTEL SERVICIOS
INFORMATICOS S.A. per considerar-la insuficient i no ajustada als preus de mercat.
El President de la Mesa comenta que en la propera sessió, una vegada presentada la ratificació
de l’oferta del licitador SGT NETWORKS, es procedirà a la valoració i assignació de les
puntuacions definitives.
En conclusió de tot l’exposat els membres de la Mesa prenen els següents acords:
Primer.- Atorgar un termini de dos dies hàbils al licitador SGT NETWORKS S.L. per a que ratifiqui
el preu total de la seva oferta per al LOT 4 atès l’aclariment del licitador d’haver ofertat inicialment
per error un preu anual i no bianual de les subscripcions com exigien els plecs de la licitació.
Aquesta ratificació no podrà suposar en cap cas la modificació del sentit inicial de la seva oferta.
Segon.- Acceptar la justificació presentada per NKE CAD SYSTEMS, S.L. de l’oferta pel LOT 4
atès l’aclariment del licitador d’haver ofertat inicialment per error un preu anual de la subscripció
de llicències (3.500,00 €) i no bianual de les subscripcions com exigien els plecs, i que aquest
error pot esser corregit amb una simple operació matemàtica sense que suposi modificació del
sentit de la seva oferta inicial, havent ratificat el licitador que el preu ofertat per dos anys resulta
ser de 7.000,00 € iva exclòs.
Tercer.- No acceptar la justificació presentada per SAYTEL SERVICIOS INFORMATICOS S.A.
de l’oferta presentada als lots 2 i 4, ja que s’estima que l’oferta no podrà esser complida com a
conseqüència de la inclusió de valors anormals i desproporcionats, atès que la informació
recollida a la justificació no explica satisfactòriament el baix nivell dels preus i costos proposats
pel licitador no ajustats a mercat i tampoc especifica que els preus estiguin calculats per un
termini inferior a l’exigit al PPTP.
Quart.- Aprovar l’acta de la Mesa de contractació de la sessió celebrada avui i ordenar la seva
publicació al perfil del contractant.
Essent les 11:35 hores el President aixeca la sessió, de la que com a Secretària, estenc la
present acta que, després de llegir-la, signen tots els membres de la Mesa.
Firmado por BERNAT HOMAR CATALINA - DNI
43092673B el día 18/11/2020 con un
certificado emitido por AC Administración

Firmado por MOSCARDO COVO MARIA ASUNCION 43013469L el día 19/11/2020 con un
certificado emitido por AC FNMT Usuarios
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EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ: SU/2020/18
TIPUS DE CONTRACTE: SUBMINISTRAMENT
PROCEDIMENT: Obert
OBJECTE: SUBMINISTRAMENT DE DIVERSA MAQUINARIA I PROGRAMARI INFORMÀTIC
PER A L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL ( 4 LOTS)
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
MESA 4 – VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULA I
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ LOTS 2, 3, 4
Data i hora de celebració: 20 de novembre de 2020 a les 11:00 h.
Mitjà: Mitjançant vídeo cridada. Licitació electrònica.
Plataforma de Contractació del Sector Públic

Assistents:
President :
Juan Calvo Cubero, Secretari general de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental
Secretària :
Catalina Bernat Homar, Cap de la Unitat de gestió de Contractació de l’Agència Balear de
l’aigua i de la qualitat ambiental
Vocals:
Asunción Moscardó Covo, Cap de l’Àrea Econòmica Financera de l’Agència Balear de l’aigua i
de la qualitat ambiental
Sofia Forcades Pons, tècnica superior de l’Àrea Jurídica de l’Agència Balear de l’aigua i de la
qualitat ambiental
Joan Camps Morey, tècnic superior de l’Àrea d’assumptes generals de l’Agència Balear de
l’aigua i de la qualitat ambiental

Ordre del dia:
1)
2)
3)
4)

Acte de revisió dels aclariments sol·licitats
Acte de valoració dels criteris avaluables mitjançant fórmula Lots 2,3 i 4
Acte proposta d’adjudicació Lots 2,3, i 4
Aprovació de l’acta de la sessió d’avui.

Sessió:
El President pren la paraula i informa als assistents que la reunió té per objecte, en primer lloc,
la revisió de la documentació presentada pel licitador SGT NETWORKS S.L. per a la ratificació
de la seva oferta per al termini bianual de les subscripcions del Lot 4.
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La Secretària obre la documentació presentada via electrònica en temps i forma dia 19 de
novembre de 2020. Tots els membres de la Mesa comproven que a l’escrit presentat i firmat pel
licitador ratifica que el preu ofertat per al LOT 4 per dos anys de subscripció resulta ser de
6.852,00 € iva exclòs, exactament el doble del preu anual ofertat inicialment (3.426,00 €)
esmenant així el seu error inicial.
Una vegada acceptada aquesta oferta SGT NETWORKS S.L. per al LOT 4, escau procedir a
l’assignació de la puntuació pel que fa als Lots 2, 3 i 4 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:
-LOT 2 LICITADORS
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A.
BRÚJULA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.
SAYTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.A.

PUNTUACIÓ
ECÓNOMICA
(0-100)

OFERTA
ECÓNOMICA

100,00

15.991,58

0,00

16.920,00

-Oferta exclosa-

-LOT 3 PUNTUACIÓ
ECÓNOMICA
(0-100)

OFERTA
ECÓNOMICA

NKE CAD SYSTEMS, S.L.

100,00

13.760,00

INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A.

46,34

16.775,21

DISPAL ASTUR, S.A.

35,24

17.399,36

LICITADORS

BRÚJULA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L

-Oferta exclosa-

-LOT 4PUNTUACIÓ
ECÓNOMICA
(0-100)

OFERTA
ECÓNOMICA

SGT NETWORKS S.L.

100,00

6.852,00

NKE CAD SYSTEMS, S.L.

92,02

7.000,00

INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A.

82,92

7.168,63

BRÚJULA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L

62,04

7.556,27

LICITADORS

SAYTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.A.

-Oferta exclosa-

Revisada la documentació presentada, els membres de la Mesa prenen els següents acords:
Primer.- Acceptar l’aclariment i ratificació presentat per SGT NETWORKS, S.L. de l’oferta pel
LOT 4, havent ratificat el licitador que el preu ofertat per dos anys resulta ser de 6.852,00 € iva
exclòs.
Segon.- Elevar a l’òrgan de contractació la proposta de l’exclusió de l’oferta presentada per
BRÚJULA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L al LOT 3, per no haver justificat en temps
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i forma la seva oferta que incloïa valors anormals o desproporcionats en aplicació dels criteris
establerts al PCAP i al que regula l’art.149.6 de la LCSP.
Tercer.- Elevar a l’òrgan de contractació la proposta de l’exclusió de l’oferta presentada per
SAYTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.A. als LOTs 2 i 4, per no haver justificat la inclusió de
valors anormals i desproporcionats en aplicació dels criteris establerts al PCAP i al que regula
l’art.149.6 de la LCSP, atès que la informació recollida a la justificació presentada no explica
satisfactòriament el baix nivell dels preus i costos proposats pel licitador no ajustats a mercat i
tampoc especifica que els preus estiguin calculats per un termini inferior a l’exigit al PPTP.
Quart.- Elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del LOT 2 del contracte de
SUBMINISTRAMENT DE DIVERSA MAQUINARIA I PROGRAMARI INFORMÀTIC PER A
L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL a favor de INFORMÁTICA
EL CORTE INGLÉS, S.A. per un import de 15.991,58 € per esser l’oferta millor valorada en
aplicació dels criteris d’adjudicació previst als plecs de bases que regeixen la licitació:
Cinquè.- Elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del LOT 3 del contracte de
SUBMINISTRAMENT DE DIVERSA MAQUINARIA I PROGRAMARI INFORMÀTIC PER A
L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL a favor de NKE CAD
SYSTEMS, S.L. per un import de 13.760,00€ per esser l’oferta millor valorada en aplicació dels
criteris d’adjudicació previst als plecs de bases que regeixen la licitació.
Sisè.- Elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del LOT 4 del contracte de
SUBMINISTRAMENT DE DIVERSA MAQUINARIA I PROGRAMARI INFORMÀTIC PER A
L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL a favor de SGT
NETWORKS, S.L. per un import de 6.852,00€ per esser l’oferta millor valorada en aplicació dels
criteris d’adjudicació previst als plecs de bases que regeixen la licitació.
Setè.- Aprovar l’acta de la Mesa de contractació de la sessió celebrada avui i ordenar la seva
publicació al perfil del contractant.

Essent les 11:35 hores el President aixeca la sessió, de la que com a Secretària, estenc la
present acta que, després de llegir-la, signen tots els membres de la Mesa.
Digitally signed
by CALVO
CUBERO JUAN 41458062X
Date: 2020.11.20
15:00:44 +01'00'

Firmado por MOSCARDO COVO MARIA
ASUNCION - 43013469L el día
20/11/2020 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

Firmado digitalmente
por CAMPS MOREY
JOAN - DNI
43118534C
Fecha: 2020.11.20
15:08:20 +01'00'

digitalment per
FORCADES PONS Signat
FORCADES PONS
MAGDALENA
MAGDALENA SOFIA DNI 43013355C
SOFIA - DNI
Data: 2020.11.23
43013355C
09:23:59 +01'00'

Firmado por BERNAT HOMAR CATALINA
- DNI 43092673B el día 23/11/2020
con un certificado emitido por AC
Administración Pública
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2.1.- b) Donar compte de l’adjudicació del
contracte basat en l’acord marc CC
1/2019/AM del servei de neteja de les oficines
de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental.
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Donar compte dels contractes basats en acord marc amb licitació adjudicats
El Director gerent de l’Agènica Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, en virtut de
les facultats atribuïdes mitjançant resolució del President de l’entitat de dia 1 d’octubre
de 2020, ha dut a terme la tramitació i adjudicació del contracte basat en acord marc
amb nova licitació que es detalla en el quadre adjunt, de conformitat amb l’establert en
l’article 221 de la LCSP, i del qual s’adjunta resolució d’adjudicació.
En conseqüència, es proposa al Consell d’Administració l’adopció del següent acord:
Primer.- Donar-se per assabentats de l’adjudicació del contracte basat en acord marc
amb nova licitació de conformitat amb l’establert en l’article 221.6 de la LCSP que es
relaciona a continuació:

Nº

TÍTOL

TIPUS

DATA
Adjudicació
(Resolució)

AM/2020/19

CONTRACTE
BASAT
EN
L’ACORD MARC CC 1/2019AM
DEL SERVEI DE NETEJA DE
LES
OFICINES
DE
L’AGÈNCIA
BALEAR
DE
L’AIGUA I DE LA QUALITAT
AMBIENTAL RESPECTUÓS
AMB EL MEDI AMBIENT

Serveis

12/11/2020

ADJUDICATARI

INTERSERVE
FACILITIES
SERVICES S.A.

Palma, a 19 de novembre de 2020

Digitally signed by ROSSELLO
ALCINA GUILLEM - DNI 34065249H
Date: 2020.11.23 12:00:57 +01'00'
Guillem Roselló Alcina
Director gerent
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(sense
IVA)

73.817,74
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2.2 .- Liquidacions, certificacions, pròrrogues i
modificats.
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2.2- a). Liquidació de les obres d'Ampliació i
millora de tractament de l'EDAR d'Andratx
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PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ FINAL DE LES OBRES DEL
D’AMPLIACIÓ I MILLORA DE TRACTAMENT DE L’EDAR D’ANDRATX (T.M.
ANDRATX)- MODIFICAT 1.
Exp. SA/OB/15/12 – Modif 1.
El Director gerent d’ABAQUA, en virtut de les facultades delegades, dia 20 d’abril de
2016, va adjudicar l’expedient de contractació de les obres per dur a terme l’ampliació i
millora del tractament a l’EDAR d’Andratx (1ª Fase: EDAR-2014), a l’entitat
AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U., per un import de
3.148.855,51 € sense l’iva. El contracte d’obres es va formalitzar entre les parts dia 19
de maig de 2016.
En data 20 de juny de 2016 es va signar l’acta de comprovació de replanteig de les
obres, en la qual va quedar constància de la suspensió temporal de l’inici de les obres
fins a rebre resposta de la compañía eléctrica i es superes el periode crític de la
temporada turísitca de l’estiu 2016.
En data 21 de novembre de 2016 es va signar, novament, l’acta de comprovació de
replanteig de les obres en la qual s’ordenava l’inici de les mateixes, començant a
comptar el termini d’execució contractual des de l’endemà de la signatura de l’acta
esmentada. El contracte establia un termini d’execució total de 16 mesos, inclòs el
termini de proves de funcionament i posada a punt de les instal·lacions.
En data 16 de novembre de 2017, el Cap de l’Àrea de planificació i construcció de
sanejament i depuració de l’Agència, va presentar informe adjuntant informe de la
Direcció facultiva de les obres, que posava de manifest la necessitat de procedir a la
introducció de 21 preus unitaris nous no prevists al projecte original, per a la correcta
finalització de les obres.
El Consell d’Administració d’ABAQUA, en sessió de 22 de novembre de 2017, va
acordar aprovar l’inici de l’expedient de la modificació núm.1 del contracte de les obres
d’ampliació i millora del tractament de l’EDAR d’Andratx. Fase 1 amb la introducció de
21 unitats d’obra noves no previstes al projecte, que suposen un increment de
pressupost màxim de 122.126,17 € sense l’iva, respecte al preu d’adjudicació de les
obres incloses al contracte, i un increment percentual del 3,88%.
En data 29 de gener de 2018, el Director gerent va resoldre l’adjudicació del Modificat
núm. 1 per un import total de 3.270.981,68 € l’iva exclòs, que suposava un increment de
122.126,17 € respecte el preu primitiu del contracte. El contracte Modificat es va signar
el día 5 de febrer de 2018 per un preu total de 3.270.981,68 € sense l’iva.
Després de la tramitació de diverses pròrrogues i una suspensió temporal parcial, el
termini d'execució de l'obra finalitzava el 7 de maig de 2019. Executades les obres, l’acta
de recepció es va signar el 6 de juny de 2019.
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Dia 5 de juliol de 2019 La direcció facultativa de l'obra va presentar un resum de
certificació final d'obra que ascendia a l'import de 301.856,11 € l’iva inclòs. L’import líquid
addicional de les obres executades, que es va incloure a la certificació final del contracte
i que ascendia a 199.217,80 € l’iva inclòs, no superava el 10% del import de l’obra
contractada, de conformitat amb el que estableix l’article 160.1 del Reglament General
de LCAP.
El Consell d’Administració de l’Agència, en sessió celebrada el 26 de setembre de 2019
va acordar aprovar la certificació final de les obres amb un saldo a favor de l’adjudicatària
per un import de 301.856,11 € IVA inclòs.
Una vegada transcorregut el període de garantia, dia 15 de novembre de 2020 el Cap
d’Àrea de Planificació i Construcció de Sanejament i Depuració de l’Agència ha
presentat la proposta d’aprovació de la liquidació final de les obres amb saldo de 0 € i
la proposta de la devolució de l’aval bancari dipositat en concepte de garantia. S’adjunta
a la proposta la següent documentació:
•
•
•
•
•

Informe final de la direcció facultativa sobre l’estat de les obres.
Acta de mesurament final.
Certificat de liquidació final d’obra (amb annex).
Mesuraments i liquidació final de les obres.
Acta de devolució de garantía.

De conformitat amb el que s’estableix a la clàusula 29.2 del plec de bases de la licitació
del contracte que ens ocupa, l’informe presentat per la direcció facultativa sobre l’estat
de les obres i la proposta de liquidació presentada pel Cap d’Àrea de Planificació i
Construcció de Sanejament i Depuració de l’Agència, el Director gerent proposa al
Consell d’Administració l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la liquidació del contracte de les “Obres del modificat núm.1
d’ampliació i millora del tractament de l’EDAR d’Andratx”, amb saldo zero euros.
Segon.- Autoritzar la devolució de la garantia definitiva.
Tercer.- Comunicar els presents acords al contractista i a la direcció facultativa del
contracte d’obres als efectes oportuns.

Palma, 19 de novembre de 2020

Digitally signed by ROSSELLO ALCINA
GUILLEM - DNI 34065249H
Date: 2020.11.23 12:01:45 +01'00'
El Director gerent
Guillem Rossello Alcina
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NOMBRE EXPEDIENT:

SA/OB/15/12

TIPUS DE CONTRACTE:

Obres

OBJECTE:

Ampliació i millora de tractament de l’EDAR d’Andratx. Fase I
(T.M. ANDRATX. MALLORCA)

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental
ACTA DE MESURAMENT GENERAL
En el lloc de les obres, el dia 16 de novembre de 2020, es reuneixen els senyors:
Javier Carratalá Monfort, Enginyer Civil, de l’empresa CIOPU, SL, com a director facultatiu de les
obres.
Julio de Ramón Laca-Menéndez de Luarca, en representació de l’empresa AQUAMBIENTE,
S.A.U., contractista adjudicatari de les obres.
La finalitat de la reunió és procedir al mesurament general de la totalitat de les obres realment
executades d’acord amb el projecte, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 166 del
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
El mesurament general s’ha realitzat prenent com a dades, les existents de la comprovació del
replanteig, els mesuraments efectuats des de l'inici de l’execució de l'obra, el llibre d’incidències
i el d’ordres. El contractista es dona per notificat, en els termes establerts en l’article 166.5 del
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Per deixar constància d’allò tractat a la reunió, els presents signen aquesta acta per triplicat i a
un sol efecte en el lloc i la data esmentats.

El director de les obres
Firmado digitalmente por JAVIER|
CARRATALA|MONFORT
Nombre de reconocimiento (DN): cn=JAVIER|
CARRATALA|MONFORT,
serialNumber=52792995Z,
givenName=JAVIER, sn=CARRATALA
MONFORT, ou=CIUDADANOS, o=ACCV, c=ES
Fecha: 2020.11.18 11:53:08 +01'00'

El contractista
Firmado digitalmente

50713689T JULIO por 50713689T JULIO
FRANCISCO
FRANCISCO RAMONRAMON-LACA (R: LACA (R: A08332975)
Fecha: 2020.11.18
A08332975)
10:56:17 +01'00'

C/ Sanahuja, 32 Bajo - 12004 Castellón - Teléf./ Fax 964 72 30 60-61 - e-mail: paz@ciopu.com
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NOMBRE EXPEDIENT:
TIPUS DE CONTRACTE:
(T.M .ANDRATX).
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ:

Javier Carratalá Monfort, enginyer civil, nº coŀlegiat 11.559 pel Coŀlegi
d’enginyers d’Obres públiques I Enginyers Civils, de l’empresa CIOPU, SL,
com a director facultatiu de les obres.
CERTIFIC:
1. Que les obres executades han estat valorades segons les unitats
d'obres previstes en el projecte aprovat, i de conformitat amb el
que determina l'article 160 del Reglament general de la LCAP
aprovat per Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, no
s'introdueixen unitats noves.
2. Que l'import de les obres executades (abans d’IVA) ascendeix a la
quantitat de tres milions quatre-cents trenta c i n c mil sis-cents
setanta-tres euros i noranta-dos cèntims (3.435.673,92€).
3. Que l'import addicional de les obres executades (abans d’IVA), que
s'inclou en la liquidació del contracte i que ascendeix a cent sisanta
quatre mil sis-cents noranta-dos euros i vinti-quatre cèntims
(164.692,24€), no supera el 10 % de l'import aprovat, de conformitat
amb el que estableix l'article 160.1 del Reglament general.
4. Que l'import de les certificacions expedides ascendeix a la quantitat
de tres milions quatre-cents trenta c i n c mil sis-cents setanta-tres
euros i noranta-dos cèntims (3.435.673,92€).
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5. De tot l'anterior es dedueix un saldo total a favor del contractista
de zero euros i zero cèntims (0,00 €).
I, perquè consti, expedesc aquest certificat a l’efecte de la liquidació de les
obres.

En Palma, a 17 de novembre de 2020.
El Director de les Obres:
Firmado digitalmente por JAVIER|CARRATALA|
MONFORT
Nombre de reconocimiento (DN): cn=JAVIER|
CARRATALA|MONFORT,
serialNumber=52792995Z,
givenName=JAVIER, sn=CARRATALA
MONFORT, ou=CIUDADANOS, o=ACCV, c=ES
Fecha: 2020.11.17 13:31:42 +01'00'
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NOMBRE EXPEDIENT:
TIPUS DE CONTRACTE:
(T.M .ANDRATX).
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ:

ANNEX A LA LIQUIDACIÓ DE LES OBRES
OBRA CONTRACTADA-EXECUTADA
Presupost d'ejecució Materiral
Despeses Generals i Benefici Industrial (19%)
Presupost per Contracta
Coef. D'Adjudicació
Presupost d'Adjudicació

sense IVA
4.302.307,36 €
817.438,40 €

amb IVA

5.119.745,76 €

6.194.892,37 €

3.270.981,68 €

3.957.887,83 €

3.435.673,92 €

4.157.165,44 €

164.692,24 €
5,03%

199.277,61 €

sense IVA
3.435.673,92 €

amb IVA
4.157.165,44 €

63,889533466%

Import obra executada
Import adicional per obra executada

OBRA CERTIFICADA
Import d'Obra certificada
SALDO A FAVOR DEL CONTRACTISTA

0,00 €

0,00 €
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2.2.-b) Pròrroga del contracte de servei
d’explotació, manteniment i conservació de la
IDAM de Ciutadella i les seves instal·lacions
annexes.
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PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DE LA PRÓRROGA DEL
CONTRACTE DE SERVEI D’EXPLOTACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA
INSTAL·LACIÓ DESSALADORA D’AIGUA DE MAR (IDAM) DE CIUTADELLA I DE
LES SEVES INSTAL·LACIONS ANNEXES.
EXP: SE/2018/19
El 4 de gener de 2019 es va signar el contracte de referencia entre l’entitat SOCIEDAD
DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A. i l’AGÈNCIA BALEAR DE
L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL, per un termini d’execució de 2 anys a
comptar des del 7 de gener de 2019 i per un import de 796.080,84 €, sense l’IVA.
L'entitat adjudicatària del servei, mitjançant escrit registrat el 17 de febrer de 2020 (núm
de registre d'entrada 161/2020), va sol·licitar prorrogar el contracte de servei
d’explotació, manteniment i conservació de la instal·lació dessaladora d’aigua de mar
de Ciutadella i de les seves instal·lacions annexes.
En data 17 de setembre de 2020, el Cap d’Àrea de Construcció i Gestió d’Abastiment i
Dessaladores de l’Agència, va emetre informe on exposava la necessitat de prorrogar
per un any més el contracte del servei ja que les instal·lacions de l’IDAM han de trobarse en correcte estat de funcionament per tractar-se d’una instal·lació de servei públic
d’abastiment d’aigua potable imprescindible per garantir el subministrament d’aigua al
municipi de Ciutadella.
El plec de clàusules administratives particulars que regeix la present licitació disposa a
la seva clàusula 8.3 que el termini d'execució del contracte podrà ser prorrogat, de
conformitat amb el que s'estableix en l'article 29 de la LCSP, si així s'indica en la lletra
D del quadre de característiques del contracte i en els termes que s'indiquen. La clàusula
D de referència indica que el contracte sí que es pot prorrogar i per un termini màxim
d'un any. Així mateix, la clàusula 8.3 estableix que en el cas que es prorrogui el contracte
es mantindran inalterats els preus inicials sense perjudici, en el seu cas, de les possibles
revisions de preus que procedeixin.
Per altra banda, l’article 15.2 de la Llei 7/2020, de 21 de juliol, del sector públic
instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat per la disposició
final primera del Decret llei 5/2020, d’1 de juliol, de mesures urgents en matèria de
personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques, disposa
que la iniciació de qualsevol expedient de despesa per part de les entitats que integren
el sector públic empresarial i fundacional, del qual puguin derivar obligacions
econòmiques per a l’entitat superiors a 50.000 euros, requereixen l’autorització de la
persona titular de la conselleria d’adscripció de l’entitat.
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Normativa aplicable
1.- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que se transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i normativa de desenvolupament.
2.- Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
3.- Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
4.- Decret 14/2016, de 11 de març, que aprova el Text consolidat del Decret sobre contractació
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
5.- 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.

Vist l’informe emès pel Cap d’Àrea de Gestió de Construcció i Gestió d’Abastiment i
Dessaladores i vist l’establert al plec de clàusules administratives particulars, el Director
gerent de l’Agència proposa al Consell d’Administració, en la seva qualitat d’òrgan de
contractació, l’adopció dels següents
Acords:
Primer: Aprovar la pròrroga d’un any, a comptar des del 7 de gener de 2021 fins al 6 de
gener de 2022, del contracte de servei d’explotació, manteniment i conservació de la
instal·lació dessaladora d’aigua de mar de Ciutadella i de les seves instal·lacions
annexes, per l’import que es reflexa a continuació:
Anualitat 2021 (sense l’IVA)
391.497,29 €

Anualitat 2022 (sense l’IVA)
6.543,13 €

Aquest acord queda condicionat a la prèvia obtenció del certificat d’existència de crèdit
adequat i suficient i a l’autorització de la despesa per part del titular de la conselleria
d’adscripció de l’entitat d’acord amb l’establert a l’article 15.2 de la Llei 7/2010, de 21 de
juliol, del sector públic instrumental de la CAIB, modificat per la disposició final primera
del Decret llei 5/2012, d’1 de juny de mesures urgents en matèria de personal i
administratives per la reducció del dèficit públic del sector públic de la CAIB.
Segon: Delegar la signatura al Director gerent de l’Agència Balear de l’aigua i de la
qualitat ambiental per formalitzar el contracte de pròrroga.
Palma, 23 de novembre de 2020
Digitally signed by ROSSELLO ALCINA GUILLEM - DNI 34065249H
Date: 2020.11.23 17:27:29 +01'00'

Guillem Rosselló Alcina
Director gerent
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INFORME RELATIVO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO DEL SERVICIO
DE EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INSTALACIÓN
DESALADORA DE AGUA DE MAR (IDAM) DE CIUTADELLA Y DE SUS INSTALACIONES
ANEJAS. EXP: SE/18/09

1.- ANTECEDENTES

Con fecha 4 de enero de 2019 se firmó el contrato para la realización del servicio de
“Mantenimiento, conservación y explotación de la instalación desaladora de agua de mar (IDAM)
de Ciutadella y sus instalaciones anejas. EXP: SE/18/09” con la empresa Sociedad de Fomento
Agrícola Castellonense (FACSA).
El precio total del contrato es de 796.080,84 € IVA excluido, (963.257,82 €, IVA incluido).
El plazo de ejecución del contrato es dos años, a contar desde el día 7 de enero de 2019, pudiendo
ser prorrogado de mutuo acuerdo por las partes por un plazo máximo de 1 año, de acuerdo con lo
establecido en la cláusula 8.3 del pliego de bases particulares del contrato de referencia.
Mediante escrito con fecha de registro 17 de febrero de 2020 y número de registro de entrada
161/2020 en este organismo, la empresa FACSA solicitó prorrogar el contrato de referencia.

2.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA PLANTA.

En la actualidad la desaladora de Ciutadella se encuentra conectada a la red municipal de
Ciutadella en los puntos de entrega del depósito municipal Son Blanc y de los depósitos
municipales 1 y 2 de Cala en Bosch.

3.- CONCLUSIÓN

En vista de que la finalización del mencionado contrato de mantenimiento, conservación y
explotación el próximo día 7 de enero de 2020 y partiendo de la premisa de que las instalaciones de
la IDAM de Ciutadella han de encontrarse en correcto estado de funcionamiento por tratarse de una
instalación de servicio público de abastecimiento de agua potable imprescindible para garantizar el
mismo al municipio de Ciutadella se propone hacer efectiva una prórroga del servicio de
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“Mantenimiento, conservación y explotación de la instalación desaladora de agua de mar (IDAM)
de Ciutadella y sus instalaciones anejas. EXP: SE/18/09” por un plazo de un año, manteniéndose el
precio de adjudicación con la siguiente distribución de anualidades del gasto:

Anualidad 2021 (IVA excluido)
391.497,29

Anualidad 2022 (IVA excluido)
6.543,13 €

Palma, 17 de septiembre de 2020

Firmado por GARCIA MARTINEZ JUAN ANTONIO - 28944619Q el día
17/09/2020 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Fdo.: Juan Antonio García Martínez
Jefe de Área de Construcción y Gestión
de Abastecimiento y Desaladoras

/ del Gremi de Corredors, 10
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2.3.- Contractes tramitats pels procediments
simplificat, d’emergència i menors:
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2.3.- a) Donar compte dels contractes
adjudicats per emergència.
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Donar compte dels contractes d’emergència adjudicats des del 21-10-20 al 19-11-20
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.

TIPUS

DATA
Resolució
emergència

EMPRESA
PROPOSADA

Import
estimat
inicial
(IVA inclòs)

Obres de reparació del trencament
de la canonada d’impulsió de
EM0372020
l’estació de bombament de Maria
de la Salut.

OBRA

03/11/2020

CADAGUA, S.A.

9.000,00

Obres de reparació del trencament
de la canonada d’impulsió de
EM0382020
l’estació de bombament de Ses
Salines poble.

OBRA

11/11/2020

AMER E HIJOS,
S.A.

6.000,00

Obres de reparació del trencament
EM0392020 de la canonada d’impulsió de
l’EBAR de Sineu.

OBRA

13/11/2020

CADAGUA, S.A.

12.000,00

Núm. exp

Actuació

Palma, 19 de novembre de 2020
Digitally signed by ROSSELLO ALCINA GUILLEM - DNI 34065249H
Date: 2020.11.23 12:00:11 +01'00'

Guillem Rosselló Alcina
Director gerent
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2.3.b) Donar compta de l’adjudicació dels
contractes menors.
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Donar compte dels contractes menors adjudicats des del 19-10-20 al 19-11-20
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.
DATA
Adjudicació
(Resolució)

ADJUDICATARI

Import
Adjud
(amb IVA)

Serveis

22/10/20

Fundación
Canaria
General
de
la
Universidad de La
Laguna

11.294,12

CM20019

Estudi d’alternatives i solucions
per a la connexió de la IDAM de
Palma amb el ramal est de la
xarxa en alta d’ABAQUA.

Serveis

06/11/20

GARAU INGENIEROS,
SLU

18.029,00

CM20020

Modelització informàtica de la
xarxa en alta de Mallorca i
Eivissa.

Serveis

05/11/20

SOCADE
INFORMÁTICA, SLU

13.915,00

CM20021

Sensorización de la EDAR Playa
de Muro.

Obra

16/11/2020

FACSA, S.A.

47.231,00

Nº

TÍTOL

CM20018

Assessorament
tècnic
i
transferència de coneixement en
matèria de sostenibilitat
i
d’estimació de la petjada de
carboni en les instal·lacions
d’ABAQUA.

TIPUS

Palma, a 19 de novembre de 2020

Digitally signed by ROSSELLO ALCINA
GUILLEM - DNI 34065249H
Date: 2020.11.23 12:02:18 +01'00'
Guillem Roselló Alcina
Director gerent
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3.- ECONOMIC
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3.1 Transferència plurianual de 217.800 euros
per realitzar la redacció de projectes d’EDAR i
xarxes de sanejament lot 1, xarxes i
depuradores de Mallorca 1; Algaida-Montuïri i
Cales de Mallorca
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TRANSFERÈNCIA PLURIANUAL 217.800 EUROS PER A REALITZAR REDACCIÓ DE
PROJECTES D’EDARS I XARXES DE SANEJAMENT LOT 1 XARXES I DEPURADORES DE
MALLORCA 1: ALGAIDA-MONTUIRI Y CALES DE MALLORCA DE L’AGÈNCIA BALEAR
DE L’AIGUA I QUALITAT AMBIENTAL
L’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental creada per Decret 115/2005 d’11 de
novembre té com objecte social entre d’altres la promoció, construcció d’obres e
instal·lacions de sanejament incloses les relatives a la conducció de les mateixes fins
el seu lloc de depuració i el seu punt d’abocat.
La proposta de programa de necessitats de l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat
Ambiental preveu un gran nombre d’actuacions en les infraestructures de
sanejament i depuració existents i de nova construcció.
Entre altres, l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental gestiona el sistema de
sanejament i depuració d’Algaida- Montuïri, ubicats als termes municipals d’Algaida
i Montuïri, en base al conveni de col·laboració formalitzats el 26 de juny de 1.992
(pendent d’actualització, i el sistema general de sanejament i depuració de Cales de
Mallorca, en el terme municipal de Manacor, segons el conveni signat el 2 d’octubre
de 2.020.
Donada la situació actual de la xarxa de sanejament i donar solució als problemes
que presenta en l’actualitat, és necessari escometre una Inversió amb càrrec al
Decret 51/92 per els períodes 2.021-2.023 per import de 217.800,00 euros IVA inclòs
per a fer front a la següent inversió:
PROJECTE
LOT 1 XARXES I DEPURADORES DE
MALLORCA 1: ALGAIDA-MONTUIRI Y CALES
DE MALLORCA
TOTAL DEPURACIÓ

2.021

2.022

2.023

TOTAL

21.780,00

108.900,00

87.120,00

217.800,00

21.780,00

108.900,00

87.120,00

217.800,00

Els nous projectes hauran de contemplar la normativa vigent, així com, els
condicionants tècnics i ambientals que permetin plantejar les mesures i actuacions
més adequades.
Adjuntem l’informe tècnic i justificatiu de la inversió sol·licitada.
La inversió es licitarà per concurs públic d’acord amb la normativa de contractes
vigents.
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En relació a l’expedient i d’acord amb allò que estableix l’acord del Consell de
Govern de 15 de març de 2.013 pel qual s’aproven els criteris de planificació sobre
indemnitzacions i compensacions per obres instal·lacions de depuració d’aigües
residuals, podem dir que tots els projectes d’aquests expedients es troben en una
situació de necessitat urgent d’execució ja que totes les actuacions a realitzar són
necessàries per complir amb els criteris tècnics i ambientals pel que fa a l’exigència
de la normativa, qualitat exigida en la depuració, estat de les instal·lacions,
eficiència energètica, sostenibilitat ambiental.
ANY 2021
ANY 2022
ANY 2023
TOTAL

21.780,00
108.900,00
87.120,00
217.800,00

Amb càrrec a la partida pressupostària 15201562B017411800.

Per tot això es sol·licita adoptar els següents acords:
1. Aprovar la transferència plurianual de 217.800,00 euros IVA inclòs per a
realitzar REDACCIÓ DE PROJECTES D’EDARS I XARXES DE SANEJAMENT LOT
1 XARXES I DEPURADORES DE MALLORCA 1: ALGAIDA-MONTUIRI Y CALES DE
MALLORCA DE L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I QUALITAT AMBIENTAL
ANY 2021
ANY 2022
ANY 2023
TOTAL

21.780,00
108.900,00
87.120,00
217.800,00

2. Autoritzar al Director Gerent o realitzar els tràmits oportuns davant la
Conselleria de Medi Ambient i Territori
Palma, 18 de novembre de 2.020
Sgt. Guillem Rossello Alcina
Director – Gerent

Digitally signed by ROSSELLO
ALCINA GUILLEM - DNI
34065249H
Date: 2020.11.19 22:44:15 +01'00'
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PROPUESTA DE CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DE
LOS PROYECTOS PERTENECIENTES AL LOTE-1 (MALLORCA) «AMPLIACIÓ I
MILLORA DE TRACTAMIENT A L’EDAR I SUBSTITUCIÓ I MILLORA DE XARXA
GENERAL DE
SANEJAMENT D’ALGAIDA-MONTUÏRI» Y «SUBSTITUCIÓ I
MILLORA XARXA GENERAL DE SANEJAMENT DE CALES DE MALLORCA».
1. INTRODUCCIÓN
Con el fin de iniciar el correspondiente expediente de aprobación del gasto para la
contratación de un servicio de redacción de proyectos, y a petición del director
ejecutivo, se redacta el presente informe técnico.
La propuesta de programa de necesidades de la Agencia prevé un gran número de
actuaciones en las infraestructuras de saneamiento y depuración existentes y de
nueva construcción.
Entre otros, la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental gestiona el sistema
general de saneamiento y depuración de Algaida-Montuïri, emplazado en los términos
municipales de Algaida y Montuïri, en base al Convenio de colaboración formalizado el
26 de junio de 1992 (pendiente de actualización), y el sistema general de saneamiento
y depuración de Cales de Mallorca, en el término municipal de Manacor, según el
Convenio de colaboración formalizado el 2 de octubre de 2020.
2. SITUACIÓN ACTUAL
a) Sistema Algaida-Montuïri.
El sistema general de saneamiento y depuración de Algaida-Montuïri da servicio a los
núcleos de Algaida, Montuïri y Pina, y está constituido por la estación depuradora de
aguas residuales urbanas (EDAR), la red de saneamiento general (formada por las
estaciones de bombeo y las conducciones que transportan el agua residual desde la
red municipal hasta la EDAR) y el sistema de restitución de los efluentes, consistente
en un filtro verde en la propia parcela de la EDAR y el vertido al torrente.
Las infraestructuras actuales tienen una antigüedad de unos 25 años, y junto al
crecimiento poblacional de los núcleos asociados, tanto el ya existente como el
previsto, demandan una mejora integral. Adicionalmente, la tecnología actualmente
existente facilitará un mejor rendimiento y eficiencia energética.
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La actuación también permitirá tratar el aumento previsto de caudal y carga
contaminante, mejorando la calidad del efluente y la garantía de funcionamiento de la
instalación.
En consecuencia, para dar solución a la problemática presentada, se considera
necesaria una actuación integral en el sistema general de saneamiento y depuración
de Algaida-Montuïri, incluyendo, entre otras, las siguientes obras:
• Ampliación y mejora de tratamiento en la EDAR.
• Sustitución y/o mejora de la red de saneamiento general de Algaida-Montuïri.
B) Sistema Cales de Mallorca.
El sistema general de saneamiento y depuración de Cales de Mallorca está constituido
por la estación depuradora de aguas residuales urbanas (EDAR), la red de
saneamiento general (formada por seis estaciones de bombeo y las conducciones que
transportan el agua residual desde la red municipal hasta la EDAR), y el sistema de
restitución de los efluentes, consistente en un emisario marítimo-terrestre que conduce
las aguas tratadas hasta el mar.
La mayor parte de las instalaciones tienen una antigüedad de unos 25 años, y las
conducciones presentan averías cada vez más frecuentes.
Actualmente los equipos de bombeo y las conducciones de impulsión presentan
algunas deficiencias en cuanto a capacidad de impulsión y transporte de agua a las
necesidades futuras, y podrían trabajar por debajo de sus posibilidades y
requerimientos técnicos.
La renovación de la red general de saneamiento viene motivada por la obsolescencia
de la mayoría de elementos originales (conducciones de transporte, equipos de
bombeo, colectores interiores, cuadros eléctricos e instalaciones auxiliares) y por el
estado estructural de la obra civil de las EBARs. La longitud total de la red de
colectores y de la parte terrestre del emisario, objeto de las posibles actuaciones, es
de unos 5.400 metros.
La actuación también permitirá aumentar la capacidad de transporte de agua residual
ante las nuevas necesidades de caudal, optimizando así el funcionamiento del sistema
de saneamiento y aumentando la garantía de funcionamiento de las instalaciones.
En consecuencia, para dar solución a la problemática presentada, se considera
necesaria una actuación integral en el sistema general de saneamiento de Cales de
Mallorca, incluyendo, entre otras, las siguientes obras:
• Sustitución y mejora de la red de saneamiento general de Cales de Mallorca.
3. CONCLUSIONES
Los nuevos proyectos deberán contemplar la normativa vigente, así como los
condicionantes técnicos y ambientales que permitan plantear las medidas y
actuaciones más adecuadas. En este sentido, se deberán hacer las consultas
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oportunas para dotar al proyecto de un contenido suficiente para obtener las
autorizaciones de todas las administraciones afectadas.
Una vez finalizada la tramitación, en su caso, el proyectista incorporará todos los
condicionantes y consideraciones que se determinen para disponer de la versión final
del proyecto para la licitación de las obras asociadas.
En base a las características técnicas de los trabajos de campo y de gabinete
descritos anteriormente, así como los gastos complementarios de desplazamiento,
visados, etc., el precio estimado de las obras asociadas, el plazo contractual previsto,
la dedicación necesaria y las responsabilidades propias de los trabajos
encomendados, se han estimado los presupuestos de licitación para cada uno de los
proyectos.
A la vista de los precios unitarios del proyecto, atendiendo a las características de las
obras proyectadas y a los requisitos en cuanto a medios humanos y dedicación del
personal técnico calificado previsto en el Pliego de prescripciones técnicas
particulares, se puede concluir sobre su adecuación a los precios generales en el
mercado por este tipo de actuaciones.
Por los motivos expuestos anteriormente y, al objeto del correcto desarrollo y
tramitación de las actuaciones de referencia, se propone:

Iniciar las gestiones y trámites pertinentes para la cesión, por parte de los
ayuntamientos afectados, de los terrenos que pudieran ser necesarios al objeto de
poder proyectar y ejecutar las correspondientes actuaciones en el sistema general de
saneamiento y depuración.

El inicio de la tramitación del expediente del servicio para redacción de los
proyectos incluidos en el LOTE 1, y que se citan a continuación, por un importe total
de 180.000 € (IVA excluido) y de 217.800 € (IVA incluido):
a) «AMPLIACIÓ I MILLORA DE TRACTAMIENT A L’EDAR I SUBSTITUCIÓ I
MILLORA DE XARXA GENERAL DE SANEJAMENT D’ALGAIDA-MONTUÏRI»
b) «SUBSTITUCIÓ I MILLORA XARXA GENERAL DE SANEJAMENT DE
CALES DE MALLORCA»
Palma, 16 de noviembre de 2020
El jefe del área de planificación y
construcción de saneamiento y depuración
Firmado digitalmente

BERNAT HOMAR por BERNAT HOMAR
- DNI
ANTONI - DNI ANTONI
34069925W
Fecha: 2020.11.16
34069925W
14:22:42 +01'00'

Antoni Bernat Homar
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3.2 Transferència plurianual de 217.800 euros
per realitzar la redacció de projectes d’EDAR i
xarxes de sanejament lot 2, xarxes i
depuradores de Campanet i Selva.
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RANSFERÈNCIA PLURIANUAL 217.800 EUROS PER A REALITZAR REDACCIÓ DE
PROJECTES D’EDARS I XARXES DE SANEJAMENT LOT 2 XARXES I DEPURADORES DE
MALLORCA CAMPANET I SELVA DE L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I QUALITAT
AMBIENTAL
L’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental creada per Decret 115/2005 d’11 de
novembre té com objecte social entre d’altres la promoció, construcció d’obres e
instal·lacions de sanejament incloses les relatives a la conducció de les mateixes fins
el seu lloc de depuració i el seu punt d’abocat.
La proposta de programa de necessitats de l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat
Ambiental preveu un gran nombre d’actuacions en les infraestructures de
sanejament i depuració existents i de nova construcció.
Entre altres, l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental gestiona el sistema de
sanejament i depuració de Campanet i Selva, ubicats als termes municipals de
Campanet, en base al convenis de col·laboració formalitzats el 2 d’octubre de 2020,
I Selva en base als convenis formalitzats el 24 de febrer de 1.992 i 3 de juny de
2.005.
Donada la situació actual de la xarxa de sanejament i donar solució als problemes
que presenta en l’actualitat, és necessari escometre una Inversió amb càrrec al
Decret 51/92 per els períodes 2.021-2.023 per import de 217.800,00 euros IVA inclòs
per a fer front a la següent inversió:
PROJECTE
LOT 2 XARXES I DEPURADORES DE
MALLORCA 2:CAMPANET I SELVA
TOTAL DEPURACIÓ

2.021

2.022

2.023

TOTAL

21.780,00

108.900,00

87.120,00

217.800,00

21.780,00

108.900,00

87.120,00

217.800,00

Els nous projectes hauran de contemplar la normativa vigent, així com, els
condicionants tècnics i ambientals que permetin plantejar les mesures i actuacions
més adequades.
Adjuntem l’informe tècnic i justificatiu de la inversió sol·licitada.
La inversió es licitarà per concurs públic d’acord amb la normativa de contractes
vigents.
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En relació a l’expedient i d’acord amb allò que estableix l’acord del Consell de
Govern de 15 de març de 2.013 pel qual s’aproven els criteris de planificació sobre
indemnitzacions i compensacions per obres instal·lacions de depuració d’aigües
residuals, podem dir que tots els projectes d’aquests expedients es troben en una
situació de necessitat urgent d’execució ja que totes les actuacions a realitzar són
necessàries per complir amb els criteris tècnics i ambientals pel que fa a l’exigència
de la normativa, qualitat exigida en la depuració, estat de les instal·lacions,
eficiència energètica, sostenibilitat ambiental.
ANY 2021
ANY 2022
ANY 2023
TOTAL

21.780,00
108.900,00
87.120,00
217.800,00

Amb càrrec a la partida pressupostària 15201562B017411800.

Per tot això es sol·licita adoptar els següents acords:
1. Aprovar la transferència plurianual de 217.800,00 euros IVA inclòs per a
realitzar REDACCIÓ DE PROJECTES D’EDARS I XARXES DE SANEJAMENT LOT
2 XARXES I DEPURADORES DE MALLORCA : CAMPANET I SELVA
DE
L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I QUALITAT AMBIENTAL
ANY 2021
ANY 2022
ANY 2023
TOTAL

21.780,00
108.900,00
87.120,00
217.800,00

2. Autoritzar al Director Gerent o realitzar els tràmits oportuns davant la
Conselleria de Medi Ambient i Territori
Palma, 18 de novembre de 2.020
Sgt. Guillem Rossello Alcina
Director – Gerent

Digitally signed by ROSSELLO
ALCINA GUILLEM - DNI 34065249H
Date: 2020.11.19 22:45:05 +01'00'
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PROPUESTA DE CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DE
LOS PROYECTOS PERTENECIENTES AL LOTE-2 (MALLORCA) «AMPLIACIÓ I
MILLORA DE TRACTAMENT A L’EDAR I SUBSTITUCIÓ I MILLORA DE LA XARXA
GENERAL DE
SANEJAMENT DE CAMPANET-BÚGER» Y « AMPLIACIÓ I
MILLORA DE TRACTAMENT A L’EDAR I SUBSTITUCIÓ I MILLORA DE LA XARXA
GENERAL DE SANEJAMENT DE SELVA».
1. INTRODUCCIÓN
Con el fin de iniciar el correspondiente expediente de aprobación del gasto para la
contratación de un servicio de redacción de proyectos, y a petición del director
ejecutivo, se redacta el presente informe técnico.
La propuesta de programa de necesidades de la Agencia prevé un gran número de
actuaciones en las infraestructuras de saneamiento y depuración existentes y de
nueva construcción.
Entre otros, la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental gestiona el sistema
general de saneamiento y depuración de Campanet-Búger, perteneciente a los
términos municipales de Campanet y Búger, en base al Convenio de colaboración
formalizado el 2 de octubre de 2020, y el sistema general de saneamiento y
depuración de Selva, perteneciente al término municipal de Selva, según los
Convenios de colaboración formalizados el 24 de febrero de 1992 y 3 el de junio de
2005.
2. SITUACIÓN ACTUAL
a) Sistema Campanet-Búger.
El sistema general de saneamiento y depuración de Campanet-Búger da servicio a los
núcleos de Campanet y Búger, y está constituido por la estación depuradora de aguas
residuales urbanas (EDAR), la red de saneamiento general (formada por las
estaciones de bombeo y las conducciones que transportan el agua residual desde la
red municipal hasta la EDAR) y el sistema de restitución de los efluentes, consistente
en una conducción hasta la acequia próxima a la EDAR.
Las instalaciones actuales tienen una antigüedad de unos 25 años, y el crecimiento
poblacional de los núcleos asociados, tanto el ya existente como el previsto,
recomiendan una mejora integral del sistema. Adicionalmente, la tecnología
actualmente existente permite un mejor rendimiento y eficiencia energética.
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La actuación también permitirá tratar el aumento previsto de caudal y carga
contaminante, mejorando la calidad del efluente y la garantía de funcionamiento de la
instalación.
En consecuencia, para dar solución a la problemática presentada, se considera
necesaria una actuación integral en el sistema general de saneamiento y depuración
de Campanet-Búger, incluyendo, entre otras, las siguientes obras:
• Ampliación y mejora de tratamiento en la EDAR.
• Sustitución y/o mejora de la red de saneamiento general de Campanet-Búger
B) Sistema Selva.
El sistema general de saneamiento y depuración de Selva da servicio a los núcleos de
Selva, Caimari y Moscari, y está constituido por la estación depuradora de aguas
residuales urbanas (EDAR), la red de saneamiento general (formada por las
estaciones de bombeo y las conducciones que transportan el agua residual desde la
red municipal hasta la EDAR, y el sistema de restitución de los efluentes, consistente
en el vertido al torrente próximo a la EDAR.
Las instalaciones actuales tienen una antigüedad de unos 25 años, y el crecimiento
poblacional de los núcleos asociados, tanto el ya existente como el previsto,
recomiendan una mejora integral del sistema. Adicionalmente, la tecnología
actualmente existente permite un mejor rendimiento y eficiencia energética.
La actuación también permitirá tratar el aumento previsto de caudal y carga
contaminante, mejorando la calidad del efluente y la garantía de funcionamiento de la
instalación.
En consecuencia, para dar solución a la problemática presentada, se considera
necesaria una actuación integral en el sistema general de saneamiento y depuración
de Selva, incluyendo, entre otras, las siguientes obras:
• Ampliación y mejora de tratamiento en la EDAR.
• Sustitución y/o mejora de la red de saneamiento general de Selva.
3. CONCLUSIONES
Los nuevos proyectos deberán contemplar la normativa vigente, así como los
condicionantes técnicos y ambientales que permitan plantear las medidas y
actuaciones más adecuadas. En este sentido, se deberán hacer las consultas
oportunas para dotar al proyecto de un contenido suficiente para obtener las
autorizaciones de todas las administraciones afectadas.
Una vez finalizada la tramitación, en su caso, el proyectista incorporará todos los
condicionantes y consideraciones que se determinen para disponer de la versión final
del proyecto para la licitación de las obras asociadas.
En base a las características técnicas de los trabajos de campo y de gabinete
descritos anteriormente, así como los gastos complementarios de desplazamiento,
visados, etc., el precio estimado de las obras asociadas, el plazo contractual previsto,
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la dedicación necesaria y las responsabilidades propias de los trabajos
encomendados, se han estimado los presupuestos de licitación para cada uno de los
proyectos.
A la vista de los precios unitarios del proyecto, atendiendo a las características de las
obras proyectadas y a los requisitos en cuanto a medios humanos y dedicación del
personal técnico calificado previsto en el Pliego de prescripciones técnicas
particulares, se puede concluir sobre su adecuación a los precios generales en el
mercado por este tipo de actuaciones.
Por los motivos expuestos anteriormente y, al objeto del correcto desarrollo y
tramitación de las actuaciones de referencia, se propone:
 Llevar a cabo las gestiones y trámites pertinentes para la cesión, por parte de
los ayuntamientos de Campanet, Búger y Selva, de los terrenos previstos en
los planeamientos generales de los municipios de Campanet, Búger y Selva al
objeto de poder proyectar y ejecutar las actuaciones necesarias en las redes
generales de saneamiento y depuración.
 El inicio del expediente de contratación del servicio de redacción de los
proyectos incluidos en el LOTE 2, y que se citan a continuación, por un importe
total de 180.000 € (IVA excluido) y de 217.800 € (IVA incluido):
a) «AMPLIACIÓ I MILLORA DE TRACTAMENT A L’EDAR I SUBSTITUCIÓ I
MILLORA DE LA XARXA GENERAL DE SANEJAMENT DE CAMPANETBÚGER»
b) « AMPLIACIÓ I MILLORA DE TRACTAMENT A L’EDAR I SUBSTITUCIÓ I
MILLORA DE LA XARXA GENERAL DE SANEJAMENT DE SELVA»

Palma, 16 de noviembre de 2020
El jefe del área de planificación y
construcción de saneamiento y depuración
digitalmente por
BERNAT HOMAR Firmado
BERNAT HOMAR ANTONI ANTONI - DNI DNI 34069925W
Fecha: 2020.11.16
34069925W
14:24:12 +01'00'

Antoni Bernat Homar

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

Consell d'Administracio ABAQUA, dijous 26 de novembre de 2020

3

79

3.3 Transferència plurianual de 145.200 euros
per realitzar redacció de projectes d’EDAR i
xarxes de sanejament lot 3, xarxes i
depuradores de Menorca; Ciutadella Sud
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TRANSFERÈNCIA PLURIANUAL 145.200 EUROS PER A REALITZAR REDACCIÓ DE
PROJECTES D’EDARS I XARXES DE SANEJAMENT LOT 3 XARXES I DEPURADORES DE
MENORCA, CIUTADELLA SUD DE L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I QUALITAT
AMBIENTAL
L’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental creada per Decret 115/2005 d’11 de
novembre té com objecte social entre d’altres la promoció, construcció d’obres e
instal·lacions de sanejament incloses les relatives a la conducció de les mateixes fins
el seu lloc de depuració i el seu punt d’abocat.
La proposta de programa de necessitats de l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat
Ambiental preveu un gran nombre d’actuacions en les infraestructures de
sanejament i depuració existents i de nova construcció.
Entre altres, l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental gestiona el sistema de
sanejament i depuració de Ciutadella, en base al conveni de col·laboració
formalitzats el 15 de març de 1.990.
Donada la situació actual de la xarxa de sanejament i donar solució als problemes
que presenta en l’actualitat, és necessari escometre una Inversió amb càrrec al
Decret 51/92 per els períodes 2.021-2.023 per import de 145.200,00 euros IVA inclòs
per a fer front a la següent inversió:
PROJECTE
LOT 3 XARXES I DEPURADORES DE
MENORCA: CIUTADELLA SUD
TOTAL DEPURACIÓ

2.021

2.022

2.023

TOTAL

14.520,00

72.600,00

58.080,00

145.200,00

14.520,00

72.600,00

58.080,00

145.200,00

Els nous projectes hauran de contemplar la normativa vigent, així com, els
condicionants tècnics i ambientals que permetin plantejar les mesures i actuacions
més adequades.
Adjuntem l’informe tècnic i justificatiu de la inversió sol·licitada.
La inversió es licitarà per concurs públic d’acord amb la normativa de contractes
vigents.
En relació a l’expedient i d’acord amb allò que estableix l’acord del Consell de
Govern de 15 de març de 2.013 pel qual s’aproven els criteris de planificació sobre
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indemnitzacions i compensacions per obres instal·lacions de depuració d’aigües
residuals, podem dir que tots els projectes d’aquests expedients es troben en una
situació de necessitat urgent d’execució ja que totes les actuacions a realitzar són
necessàries per complir amb els criteris tècnics i ambientals pel que fa a l’exigència
de la normativa, qualitat exigida en la depuració, estat de les instal·lacions,
eficiència energètica, sostenibilitat ambiental.
ANY 2021
ANY 2022
ANY 2023
TOTAL

14.520,00
72.600,00
58.080,00
145.200,00

Amb càrrec a la partida pressupostària 15201562B017411800.

Per tot això es sol·licita adoptar els següents acords:
1. Aprovar la transferència plurianual de 145.200 euros IVA inclòs per a
realitzar REDACCIÓ DE PROJECTES D’EDARS I XARXES DE SANEJAMENT LOT
3 XARXES I DEPURADORES DE MENORCA 1: CIUTADELLA SUD DE L’AGÈNCIA
BALEAR DE L’AIGUA I QUALITAT AMBIENTAL
ANY 2021
ANY 2022
ANY 2023
TOTAL

14.520,00
72.600,00
58.080,00
145.200,00

2. Autoritzar al Director Gerent o realitzar els tràmits oportuns davant la
Conselleria de Medi Ambient i Territori
Palma, 18 de novembre de 2.020
Sgt. Guillem Rossello Alcina
Director – Gerent

Digitally signed by ROSSELLO
ALCINA GUILLEM - DNI
34065249H
Date: 2020.11.19 22:46:05
+01'00'
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PROPUESTA DE CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DEL
PROYECTO PERTENECIENTE AL LOTE-3 (MENORCA) «AMPLIACIÓ I MILLORA
DE TRACTAMENT A L’EDAR I SUBSTITUCIÓ I MILLORA DE LA XARXA
GENERAL DE SANEJAMENT DE L’EDAR DE CIUTADELLA-SUD».
1. INTRODUCCIÓN
Con el fin de iniciar el correspondiente expediente de aprobación del gasto para la
contratación de un servicio de redacción de proyecto, y a petición del director
ejecutivo, se redacta el presente informe técnico.
La propuesta de programa de necesidades de la Agencia prevé un gran número de
actuaciones en las infraestructuras de saneamiento y depuración existentes y de
nueva construcción.
Entre otros, la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental gestiona el sistema
general de saneamiento y depuración de Ciutadella-Sud, perteneciente al término
municipal de Ciutadella de Menorca, en base al Convenio de colaboración formalizado
el 15 de marzo de 1990.
2. SITUACIÓN ACTUAL
a) Sistema Ciutadella-Sud
El sistema general de saneamiento y depuración de Ciutadella-Sud da servicio a los
núcleos de Ciutadella, Cap d’Artrutx, Son Blanc, Sa Caleta, Sa Cala Blanca y
Santandria, y está constituido por la estación depuradora de aguas residuales urbanas
(EDAR), la red de saneamiento general (formada por las estaciones de bombeo y las
conducciones que transportan el agua residual desde la red municipal hasta la EDAR)
y el sistema de restitución de los efluentes, consistente en un emisario marítimoterrestre que conduce las aguas tratadas hasta el mar.
Las instalaciones actuales tienen una antigüedad de unos 25 años, y el crecimiento
poblacional de los núcleos asociados, tanto el ya existente como el previsto,
recomiendan una mejora integral del sistema. Adicionalmente, la tecnología
actualmente existente permite un mejor rendimiento y eficiencia energética.
La actuación también permitirá tratar el aumento previsto de caudal y carga
contaminante, mejorando la calidad del efluente y la garantía de funcionamiento de la
instalación.
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En consecuencia, para dar solución a la problemática presentada, se considera
necesaria una actuación integral en el sistema general de saneamiento y depuración
de Ciutadella-Sud, incluyendo, entre otras, las siguientes obras:
• Ampliación y mejora de tratamiento en la EDAR.
• Sustitución y/o mejora de la red de saneamiento general de Ciutadella-Sud.
3. CONCLUSIONES
El nuevo proyecto deberá contemplar la normativa vigente, así como los
condicionantes técnicos y ambientales que permitan plantear las medidas y
actuaciones más adecuadas. En este sentido, se deberán hacer las consultas
oportunas para dotar al proyecto de un contenido suficiente para obtener las
autorizaciones de todas las administraciones afectadas.
Una vez finalizada la tramitación, en su caso, el proyectista incorporará todos los
condicionantes y consideraciones que se determinen para disponer de la versión final
del proyecto para la licitación de las obras asociadas.
En base a las características técnicas de los trabajos de campo y de gabinete
descritos anteriormente, así como los gastos complementarios de desplazamiento,
visados, etc., el precio estimado de las obras asociadas, el plazo contractual previsto,
la dedicación necesaria y las responsabilidades propias de los trabajos
encomendados, se ha estimado el presupuesto de licitación del proyecto.
A la vista de los precios unitarios del proyecto, atendiendo a las características de las
obras proyectadas y a los requisitos en cuanto a medios humanos y dedicación del
personal técnico calificado previsto en el Pliego de prescripciones técnicas
particulares, se puede concluir sobre su adecuación a los precios generales en el
mercado por este tipo de actuaciones.
Por los motivos expuestos anteriormente y, al objeto del correcto desarrollo y
tramitación de las actuaciones de referencia, se propone:
 Iniciar las gestiones y trámites pertinentes para la cesión, por parte del
ayuntamiento, de los terrenos que pudieran ser necesarios al objeto de poder
proyectar y ejecutar las correspondientes actuaciones en el sistema general de
saneamiento y depuración.
 El inicio de la tramitación del expediente del servicio para la redacción del
proyecto incluido en el LOTE 3, «AMPLIACIÓ I MILLORA DE TRACTAMENT A
L’EDAR I SUBSTITUCIÓ I MILLORA DE LA XARXA GENERAL DE
SANEJAMENT DE L’EDAR DE CIUTADELLA-SUD»., por un importe total de
120.000 € (IVA excluido) y de 145.200 € (IVA incluido):
Palma, 16 de noviembre de 2020
El jefe del área de planificación y
construcción de saneamiento y depuración
Firmado digitalmente

BERNAT HOMAR por BERNAT HOMAR
- DNI
ANTONI - DNI ANTONI
34069925W
Fecha: 2020.11.16
34069925W
14:25:20 +01'00'

Antoni Bernat Homar
C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 76 58
abaqua.cat
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3.4 Transferència plurianual de 108.900 euros
per realitzar la redacció de projectes d’EDAR i
xarxes de sanejament lot 4, xarxes i
depuradores d’Eivissa, Cala Sant Vicent
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TRANSFERÈNCIA PLURIANUAL 108.900 EUROS PER A REALITZAR REDACCIÓ DE
PROJECTES D’EDARS I XARXES DE SANEJAMENT LOT 4 XARXES I DEPURADORES
D’EIVISSA, CALA SANT VICENS DE L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I QUALITAT
AMBIENTAL
L’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental creada per Decret 115/2005 d’11 de
novembre té com objecte social entre d’altres la promoció, construcció d’obres e
instal·lacions de sanejament incloses les relatives a la conducció de les mateixes fins
el seu lloc de depuració i el seu punt d’abocat.
La proposta de programa de necessitats de l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat
Ambiental preveu un gran nombre d’actuacions en les infraestructures de
sanejament i depuració existents i de nova construcció.
Entre altres, l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental gestiona el sistema de
sanejament i depuració de Cala Sant Vicens, Menorca, en base al conveni de
col·laboració formalitzats el 25 de novembre de 1993.
Donada la situació actual de la xarxa de sanejament i donar solució als problemes
que presenta en l’actualitat, és necessari escometre una Inversió amb càrrec al
Decret 51/92 per els períodes 2.021-2.023 per import de 108.900 euros IVA inclòs
per a fer front a la següent inversió:
PROJECTE
LOT 4 XARXES I DEPURADORES D'EIVISSA:
CALA SANT VICENS
TOTAL DEPURACIÓ

2.021

2.022

2.023

TOTAL

10.890,00

54.450,00

43.560,00

108.900,00

10.890,00

54.450,00

43.560,00

108.900,00

Els nous projectes hauran de contemplar la normativa vigent, així com, els
condicionants tècnics i ambientals que permetin plantejar les mesures i actuacions
més adequades.
Adjuntem l’informe tècnic i justificatiu de la inversió sol·licitada.
La inversió es licitarà per concurs públic d’acord amb la normativa de contractes
vigents.
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En relació a l’expedient i d’acord amb allò que estableix l’acord del Consell de
Govern de 15 de març de 2.013 pel qual s’aproven els criteris de planificació sobre
indemnitzacions i compensacions per obres instal·lacions de depuració d’aigües
residuals, podem dir que tots els projectes d’aquests expedients es troben en una
situació de necessitat urgent d’execució ja que totes les actuacions a realitzar són
necessàries per complir amb els criteris tècnics i ambientals pel que fa a l’exigència
de la normativa, qualitat exigida en la depuració, estat de les instal·lacions,
eficiència energètica, sostenibilitat ambiental.
ANY 2021
ANY 2022
ANY 2023
TOTAL

10.890,00
54.450,00
43.560,00
108.900,00

Amb càrrec a la partida pressupostària 15201562B017411800.

Per tot això es sol·licita adoptar els següents acords:
1. Aprovar la transferència plurianual de 108.900 euros IVA inclòs per a
realitzar REDACCIÓ DE PROJECTES D’EDARS I XARXES DE SANEJAMENT LOT
4 XARXES I DEPURADORES D’EIVISSA: CALA SANT VICENS DE L’AGÈNCIA
BALEAR DE L’AIGUA I QUALITAT AMBIENTAL
ANY 2021
ANY 2022
ANY 2023
TOTAL

10.890,00
54.450,00
43.560,00
108.900,00

2. Autoritzar al Director Gerent o realitzar els tràmits oportuns davant la
Conselleria de Medi Ambient i Territori
Palma, 18 de novembre de 2.020
Sgt. Guillem Rossello Alcina
Director – Gerent

Digitally signed by ROSSELLO
ALCINA GUILLEM - DNI
34065249H
Date: 2020.11.19 22:46:53 +01'00'
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PROPUESTA DE CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO PARA DE LA REDACCIÓN
DEL PROYECTO PERTENECIENTE AL LOTE-4 (EIVISSA) «AMPLIACIÓ I
MILLORA DE TRACTAMENT A L’EDAR I SUBSTITUCIÓ I MILLORA DE LA XARXA
GENERAL DE SANEJAMENT DE L’EDAR DE CALA SANT VICENT»
1. INTRODUCCIÓN
Con el fin de iniciar el correspondiente expediente de contratación de aprobación del
gasto para la contratación de un servicio de redacción de proyecto, y a petición del
director ejecutivo, se redacta el presente informe técnico.
La propuesta de programa de necesidades de la Agencia prevé un gran número de
actuaciones en las infraestructuras de saneamiento y depuración existentes y de
nueva construcción.
Entre otros, la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental gestiona el sistema
general de saneamiento y depuración de Cala Sant Vicent, perteneciente al término
municipal de Sant Joan de Labritja, en base al Convenio de colaboración formalizado
el 25 de noviembre de 1993.
2. SITUACIÓN ACTUAL
a) Sistema Cala Sant Vicent
El sistema general de saneamiento y depuración de Cala Sant Vicent da servicio al
núcleo de Cala Sant Vicent, y está constituido por la estación depuradora de aguas
residuales urbanas (EDAR), la red de saneamiento general (formada por una estación
de bombeo y la conducción que transporta el agua residual desde la red municipal
hasta la EDAR) y el sistema de restitución de los efluentes, consistente en pozos de
infiltración en la propia parcela de la EDAR.
Las instalaciones actuales tienen una antigüedad de unos 25 años, y el crecimiento
poblacional de los núcleos asociados, tanto el ya existente como el previsto,
recomiendan una mejora integral del sistema. Adicionalmente, la tecnología
actualmente existente permite un mejor rendimiento y eficiencia energética.
La actuación también permitirá tratar el aumento previsto de caudal y carga
contaminante, mejorando la calidad del efluente y la garantía de funcionamiento de la
instalación.
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En consecuencia, para dar solución a la problemática presentada, se considera
necesaria una actuación integral en el sistema general de saneamiento y depuración
de Ciutadella-Sud, incluyendo, entre otras, las siguientes obras:
• Ampliación y mejora de tratamiento en la EDAR.
• Sustitución y/o mejora de la red de saneamiento general de Cala Sant Vicent.
3. CONCLUSIONES
El nuevo proyecto deberá contemplar la normativa vigente, así como los
condicionantes técnicos y ambientales que permitan plantear las medidas y
actuaciones más adecuadas. En este sentido, se deberán hacer las consultas
oportunas para dotar al proyecto de un contenido suficiente para obtener las
autorizaciones de todas las administraciones afectadas.
Una vez finalizada la tramitación, en su caso, el proyectista incorporará todos los
condicionantes y consideraciones que se determinen para disponer de la versión final
del proyecto para la licitación de las obras asociadas.
En base a las características técnicas de los trabajos de campo y de gabinete
descritos anteriormente, así como los gastos complementarios de desplazamiento,
visados, etc., el precio estimado de las obras asociadas, el plazo contractual previsto,
la dedicación necesaria y las responsabilidades propias de los trabajos
encomendados, se ha estimado el presupuesto de licitación del proyecto.
A la vista de los precios unitarios del proyecto, atendiendo a las características de las
obras proyectadas y a los requisitos en cuanto a medios humanos y dedicación del
personal técnico calificado previsto en el Pliego de prescripciones técnicas
particulares, se puede concluir sobre su adecuación a los precios generales en el
mercado por este tipo de actuaciones.
Por los motivos expuestos anteriormente y, al objeto del correcto desarrollo y
tramitación de las actuaciones de referencia, se propone:
 Iniciar las gestiones y trámites pertinentes para la cesión, por parte del
ayuntamiento, de los terrenos que pudieran ser necesarios al objeto de poder
proyectar y ejecutar las correspondientes actuaciones en el sistema general de
saneamiento y depuración.
 El inicio de la tramitación del expediente del servicio para la redacción del
proyecto incluido en el LOTE 4, «AMPLIACIÓ I MILLORA DE TRACTAMENT A
L’EDAR I SUBSTITUCIÓ I MILLORA DE LA XARXA GENERAL DE
SANEJAMENT DE L’EDAR DE CALA SANT VICENT»., por un importe total de
90.000 € (IVA excluido) y de 108.900 € (IVA incluido):
Palma, 16 de noviembre de 2020
El jefe del área de planificación y
construcción de saneamiento y depuración

BERNAT HOMAR
ANTONI - DNI
34069925W

Firmado digitalmente por
BERNAT HOMAR ANTONI DNI 34069925W
Fecha: 2020.11.16 14:26:30
+01'00'

Antoni Bernat Homar
C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 76 58
abaqua.cat
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ

Núm. expedient:
Objecte: OBRES DE MILLORA A L’EDAR DE CALA SANT VICENT
Tipus de contracte: OBRES

1. ANTECEDENTS
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.
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.
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.
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2. MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT I OBJECTE DEL CONTRACTE:
L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental gestiona el sistema de sanejament
de les Illes Balears. Aquests sistemes consten d’una extensa xarxa de col·lectors que
prové del clavegueram dels municipis, d’estacions de bombament i d’estacions
depuradores. Algunes d’aquestes instal·lacions necessiten millores o restauracions, en
concret la següent:


EDAR Cala de Sant Vicent al municipi de Sant Joan de Labritja a la illa d’Eivissa:
S’instal·laran un decantador lamel·lar, noves bombes de recirculació de fang,
espesador de fang, difusors de aeració, canonades amb vàlvules, instruments i
controladors elèctriques que permetran un millor tractament de l’aigua i digestió
del fangs. Al mateix temps, se impermeabilitzarà una llacuna, se insonoritzarà la
sala de bufadors y se netejaran los pous de infiltració. Amb tot això es disminuiran
les renous i els mals olors y es millorarà la qualitat del aigua tractada, la seva
infiltració al terreny, reduint la quantitat de fang a tractar.

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.
Així mateix, tal i com prescriu l’article 116.4-e) de la LCSP, queda constància que la relació
entre les necessitats a satisfer i l’objecte del contracte és directe, clara i proporcional.

3. CPV
L’objecte d’aquest contracte correspon al codi de la nomenclatura Vocabulari Comú de
Contractes (CPV) de la Comissió Europea següent:
CPV- 45252130-8 Equipo de planta depuradora de aguas residuales
4. 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 substitució del sistema de aeració, decantació, espessament i
control elèctric de la instal·lació, y per realitzar aquesta feina eficientment, sense influir en
el tractament del aigua, es necessari realitzar las tasques de obra civil coordinadament
amb las feines de neteja e impermeabilització dels llacunes, retirada i substitució del
sistema d’aeració per parts i canvi elèctric de les instal·lacions, per això dividir l’obra en
llots, significaria un perjudici per l’administració per l’import , seguretat del procés de
depuració i de coordinació dels treballs que representaria realitzar aquesta llavor amb
varis contractes.
5. 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
2021

Import sense IVA
165.029,48

IVA 21%
34.656,19

Import IVA inclòs
199.685,67

2
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El valor estimat del contracte és de 199.685,67 € resultat de la suma de l’import del
pressupost de licitació total de 165.029,48 més IVA,
6. 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 ombralls 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.

7. TERMINI D’EXECUCIÓ:
Termini d’execució: 6 MESOS
8. LLOC DE PRESTACIÓ.
Illa: Eivissa
T.M. Sant Joan de Labritja
Parròquia: Sant Vicent de sa Cala
Paratge: Sa Cala de Sant Vicent
9. TÈCNIC REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT
Es proposa al Sr. Lorenzo Romero Valbuena, tècnic de l’Àrea de Gestió de sanejament de
l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental.

Palma, en la data de la signatura electrònica visible al document
Firmado por SANCHEZ MATEOS RUBIO
MARIA PILAR - DNI 05629549T el día
18/11/2020 con un certificado emitido
por AC Administración Pública

Sgt. Pilar Sánchez-Mateos y Rubio
Cap de l’Àrea de gestió de sanejament

3
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3.5 Transferència plurianual de 58.116,30
euros per realitzar la redacció de projectes
refosos d’emissaris marítim terrestre i
abocaments a la mar lot 1 (Mallorca) de les
EDAR de sa Font de sa Cala i Son Servera
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TRANSFERÈNCIA PLURIANUAL 58.116,30 EUROS PER A LA REDACCIÓ DELS
PROJECTES REFOSOS D’EMISARIS MARÍTIM TERRESTRES I VERTITS AL MAR
PERTANYENTS AL LOT1 (MALLORCA) DE LES EDARS FONT DE SA CALA I SON
SERVERA.
L’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental creada per Decret 115/2005 d’11 de
novembre té com objecte social entre d’altres la promoció, construcció d’obres e
instal·lacions de sanejament incloses les relatives a la conducció de les mateixes fins
el seu lloc de depuració i el seu punt d’abocat.
La proposta de programa de necessitats de l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat
Ambiental preveu un gran nombre d’actuacions en les infraestructures de
sanejament i depuració existents i de nova construcció.
L’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental compta amb un total de 23
estacions depuradores d’aigua residual (EDAR) que realitzen el vertit de l’efluent al
mar mitjançant una conducció de vertit en el mar.
Entre altres, l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental gestiona el sistema de
sanejament i depuració de Capdepera, amb el conveni signat el 13 d’octubre de
2009 (pendent d’actualització) i de Son Servera, amb el conveni signat amb
l’ajuntament de Son Servera y Sant Llorenç el passat 25 de maig de 2017.
Donada la situació actual dels emissaris i donar solució als problemes que presenta
en l’actualitat, és necessari escometre una Inversió amb càrrec al Decret 51/92 per
els períodes 2.021-2.023 per import de 58.116,30 euros IVA inclòs per a fer front a la
següent inversió:
REDACCIÓ DELS PROJECTES REFOSOS
D’EMISARIS MARÍTIM TERRESTRES I
VERTITS AL MAR PERTANYENTS AL LOT1
(MALLORCA) DE LES EDARS FONT DE SA
CALA I SON SERVERA.
TOTAL DEPURACIÓ

2.021

2.022

2.023

TOTAL

5.811,63

29.058,15

23.246,52

58.116,30

5.811,63

29.058,15

23.246,52

58.116,30
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Els nous projectes hauran de contemplar la normativa vigent, així com, els
condicionants tècnics i ambientals que permetin plantejar les mesures i actuacions
més adequades.
Adjuntem l’informe tècnic i justificatiu de la inversió sol·licitada.
La inversió es licitarà per concurs públic d’acord amb la normativa de contractes
vigents.
En relació a l’expedient i d’acord amb allò que estableix l’acord del Consell de
Govern de 15 de març de 2.013 pel qual s’aproven els criteris de planificació sobre
indemnitzacions i compensacions per obres instal·lacions de depuració d’aigües
residuals, podem dir que tots els projectes d’aquests expedients es troben en una
situació de necessitat urgent d’execució ja que totes les actuacions a realitzar són
necessàries per complir amb els criteris tècnics i ambientals pel que fa a l’exigència
de la normativa, qualitat exigida en la depuració, estat de les instal·lacions,
eficiència energètica, sostenibilitat ambiental.
ANY 2021
ANY 2022
ANY 2023
TOTAL

5.811,63
29.058,15
23.246,52
58.116,30

Amb càrrec a la partida pressupostària 15201562B017411800.
Per tot això es sol·licita adoptar els següents acords:
1. Aprovar la transferència plurianual de 58.116,30 euros IVA inclòs per a
realitzar REDACCIÓ DELS PROJECTES REFOSOS D’EMISARIS MARÍTIM
TERRESTRES I VERTITS AL MAR PERTANYENTS AL LOT1 (MALLORCA) DE LES
EDARS FONT DE SA CALA I SON SERVERA.
ANY 2021
ANY 2022
ANY 2023
TOTAL

5.811,63
29.058,15
23.246,52
58.116,30

2. Autoritzar al Director Gerent o realitzar els tràmits oportuns davant la
Conselleria de Medi Ambient i Territori
Palma, 18 de novembre de 2.020
Sgt. Guillem Rossello Alcina
Director – Gerent

Digitally signed by ROSSELLO
ALCINA GUILLEM - DNI
34065249H
Date: 2020.11.19 22:38:48 +01'00'
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PROPUESTA DE CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DE
LOS PROYECTOS REFUNDIDOS DE EMISARIOS MARÍTIMO-TERRESTRES Y
VERTIDO AL MAR PERTENECIENTES AL LOTE-1 (MALLORCA) DE LAS EDARS
FONT DE SA CALA Y SON SERVERA.
1. INTRODUCCIÓN
Para iniciar el correspondiente expediente de contratación de servicios, y a petición del
director ejecutivo, se redacta el presente informe técnico.
La Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental cuenta con un total de 23
Estaciones depuradoras de agua residual (EDAR) que realizan el vertido del efluente
en el mar mediante una conducción de vertido en el mar:
• Mallorca (13): Llucmajor, Canyamel, Capdepera, Cala d’Or, Cala Ferrera,
Portocolom, Cales de Mallorca, Son Servera, Font de sa Cala, Andratx, Sant Elm,
Sóller, Sa Calobra.
• Menorca (4): Cala en Porter, Ciutadella Sud, Ciutadella Nord, Maó-Es Castell.
• Eivissa (5): Santa Eulària, Cala Tarida, Can Bossa, Eivissa, Sant Antoni.
• Formentera (1): Formentera.
No se incluye en la relación anterior el emisario del EDAR de Camp de Mar, dado que
actualmente se encuentra fuera de servicio. En cualquier caso también se está
tramitando actualmente su legalización y posterior reparación/mejora.
También se pueden clasificar los diferentes emisarios distinguiendo el tipo de proyecto
asociado. De legalización y mejora en el caso de emisarios existentes, y proyectos de
nueva implantación en el caso de los nuevos emisarios:
• Legalización y mejora (20): Andratx, Cala d’Or, Cala Ferrera, Cales de Mallorca,
Camp de Mar, Canyamel, Capdepera, Font de Sa Cala, Portocolom, Sa Calobra, Sant
Elm, Sóller, Son Servera, Cala en Porter, Ciutadella Sud, Maó-Es Castell, Can Bossa,
Sant Antoni, Santa Eulària y Formentera.
• Nueva implantación (10): Llucmajor, Can Picafort, Ciutadella Nord, Addaia, Binidalí,
Sant Lluís, Cala Tarida, Eivissa, Cala Llonga y Port de Sant Miquel.
También en función del estado de tramitación podemos concluir que existen un total
de 11 emisarios que disponen de autorización de vertido en el mar y de ocupación del
dominio público marítimo-terrestre. Son los siguientes:
• Mallorca (6): Andratx, Cala d’Or, Canyamel, Capdepera, Llucmajor y Son Servera.
• Menorca (3): Cala en Porter, Ciutadella Nord y Addaia.
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• Eivissa (2): Santa Eulària, Cala Tarida.
Por lo tanto queda pendiente culminar la tramitación de los 14 expedientes restantes:
• Mallorca (8): Cala Ferrera, Portocolom, Cales de Mallorca, Camp de Mar, Font de Sa
Cala, Sant Elm, Sóller, Sa Calobra.
• Menorca (2): Ciutadella Sud, Maó-Es Castell.
• Eivissa (3): Can Bossa, Eivissa, Sant Antoni.
• Formentera (1): Formentera.
Paralelamente se han redactado y se están tramitando un total de 5 proyectos
adicionales de nuevos emisarios, vinculados a depuradoras existentes o a nuevas
depuradoras:
• Mallorca (1): Can Picafort.
• Menorca (2): Binidalí, Sant Lluís.
• Eivissa (2): Port de Sant Miquel, Cala Llonga.
La contratación de los proyectos de legalización y mejora de los emisarios existentes
se aprobó en el Consejo de Administración de IBASAN de febrero de 2004, con la
excepción del proyecto del emisario de Can Bossa que se había iniciado durante el
año 2002. Posteriormente se fueron redactando el resto de proyectos de nuevos
emisarios.
Los proyectos de legalización y mejora se plantearon adaptando las actuales
instalaciones a la legalidad vigente y a las nuevas necesidades, con dos objetivos
prioritarios:


Tramitación administrativa de los emisarios: Este punto supone a contemplar
toda la información para obtener la autorización de vertido, la concesión de
ocupación del dominio público marítimo-terrestre (DPMT), la autorización de
uso de la zona de servidumbre de protección, etc. Se detallan las
Administraciones y Organismos que intervienen en la tramitación de un
proyecto de estas características, si bien hay que destacar que la Comisión de
Medio Ambiente también suele consultar a otros Departamentos para
completar las consultas de aspecto ambiental:
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Concepte
A.- ZONIFICACIÓ DE COSTES
DPMT

Òrg. Competent
Dem. Costes a les Illes Balears (DG Costes, MAAMA)

Concessió d'ocupació
Autorització d'obres

DPMT Ús Portuari d'Int. General

Aut. Portuària de Balears (DG Costes, MAAMA)

Concessió d'ocupació
Autorització d'obres

ZONA SERVITUD DE TRÀNSIT (ZST)

Dem. Costes a les Illes Balears (DG Costes, MAAMA)

Concessió d'ocupació
Autorització d'obres

ZONA SERVITUD DE PROTECCIÓ (ZSP)
Concessió d'ocupació

en SU: Dep. de Territori (Consells Insulars)
en SR: S. de Costes i Litoral (DG Territori)

Autorització d'obres

ÀREA DE PROTECCIÓ TERRITORIAL (APT-C)
// ZONA D'INFLUÈNCIA

en SU: Dep. de Territori (Consells Insulars)
en SR: S. de Costes i Litoral (DG Territori)

Concessió d'ocupació
Autorització d'obres

C.- AUTORITZACIONS D'ABOCAMENT
AUTORITZACIONS D'ABOCAMENT A LA MAR

Servei de Costes i Litoral (DG Territori)

Autorització d'abocament a la mar

D.I. Carreteres dels Consells Insulars

D.- CARRETERES
Autorització per a instal·lacions en zones de Domini Públic.
Autorització per a instal·lacions en zones de Protecció.

E.- SÒL RÚSTIC

Dep. Territori (Consells Insulars)
Declaració de l'interès general

F.- DECLARACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL
ANNEX I DE LA LLEI

COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT

Memòria resum (consultes prèvies)
Projecte i EIA definitiu
Declaració d'impacte ambiental (Acord CMAIB)

G.- LLICÈNCIES MUNICIPALS
LLICÈNCIES D'OBRES

Ajuntaments

Llicències d'obres



Optimizar su diseño: Proyectar las infraestructuras necesarias para tener en
cuenta los siguientes aspectos:
 Capacidad hidráulica de los emisarios para hacer frente a los incrementos
poblacionales previstos.
 Cumplimiento de la normativa vigente (ley y reglamento de costas,
instrucción de emisarios, calidad de las aguas de baño, etc.)
 Proteger los emisarios de los efectos que producen los temporales, las
redes de pesca, las anclas de las embarcaciones, etc.

La tramitación asociada es la principal razón por la cual los proyectos de los emisarios
mencionados se hayan retrasado una media de unos 12 años desde su redacción
inicial.
2. SITUACIÓN ACTUAL
El órgano sustantivo para la tramitación asociada a los emisarios es la Direcció
General de Territori i Paisatge, a través del Servei d’Abocaments. En la última reunión
mantenida entre las dos partes, nos informaron que un total de 8 expedientes se
encontraban en su fase final de tramitación, en concreto pendientes de las condiciones
del Estado (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
De estos proyectos, hay 8 de los que es necesario elaborar un proyecto refundido para
tener en cuenta la totalidad de cambios y condicionantes acontecidos durante todos
estos años de tramitación, en concreto:
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• Cala Ferrera (Convenio vigente de 29 de septiembre de 2020).
• Cales de Mallorca (Convenio vigente de 2 de octubre de 2020).
• Sa Calobra (Convenio vigente de 2 de octubre de 2020).
• Font de Sa Cala (Convenio vigente con el ayuntamiento de Capdepera de 13
de octubre de 2009, pendiente actualización).
• Ciutadella Sud (Convenio vigente de 15 de marzo de 1990, pendiente
actualización).
• Sant Lluís (Convenio vigente de 21 de febrero de 1990, pendiente
actualización).
• Sant Antoni (Convenio vigente con los ayuntamientos de Sant Antoni de
Portmany y Sant Joan de Labritja de 2 de mayo de 2007, pendiente
actualización).
• Port de Sant Miquel (Convenio vigente con el ayuntamiento de Sant Joan de
Labritja de 14 de marzo de 1995, pendiente actualización).
Adicionalmente, hay 2 proyectos que cuentan con la autorización de vertido y que es
necesario actualizar antes de acometer las actuaciones de mejora en ellos incluidas:
• Son Servera (Convenio vigente con los ayuntamientos de Son Servera y Sant
Llorenç des Cardassar de 25 de mayo de 2017).
• Cala en Porter (Convenio vigente con el ayuntamiento de Alaior de 19 de
febrero de 2004, pendiente actualización).
Por lo tanto, se considera necesario introducir los ajustes y cambios necesarios
derivados de la tramitación realizada y del tiempo transcurrido desde la redacción
inicial de estos proyectos mediante la contratación de una asistencia técnica externa
que revise y actualice los proyectos en base a los condicionantes de las diferentes
administraciones, a las alegaciones en fase de información pública y a las
adaptaciones necesarias para tener en cuenta los cambios de/por:
• Normativa.
• Servicios afectados.
• Realidad física del lugar de las obras.
• Especificaciones técnicas.
• Avances y mejoras técnicas y/o constructivas.
• Cuadros de precios y presupuesto.
3. CONCLUSIONES
Los hechos expuestos anteriormente hacen recomendable la elaboración de un
Proyecto final refundido para cada uno de los proyectos anteriores, a la vez que se
considera una ventaja operativa y económica por la Agencia el hecho de juntar en un
único expediente los trabajos descritos.
Los nuevos proyectos deberán contemplar y prever la normativa vigente, así como los
condicionantes técnicos y ambientales que permitan plantear las medidas y
actuaciones más adecuadas. En este sentido, se deberán hacer las consultas
oportunas para dotar al proyecto de un contenido suficiente para obtener las
autorizaciones de todas las administraciones afectadas.
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Una vez finalizada la tramitación, en su caso, el proyectista incorporará todos los
condicionantes y consideraciones que se determinen para disponer de la versión final
del proyecto para la licitación de las obras asociadas.
En base a las características técnicas de los trabajos de campo y de gabinete
descritos anteriormente, así como los gastos complementarios de desplazamiento,
visados, etc., el precio estimado de las obras asociadas, el plazo contractual previsto,
la dedicación necesaria y las responsabilidades propias de los trabajos
encomendados, se han estimado los presupuestos de licitación para cada uno de los
proyectos.
A la vista de los precios unitarios del proyecto, atendiendo a las características de las
obras proyectadas y a los requisitos en cuanto a medios humanos y dedicación del
personal técnico calificado previsto en el Pliego de prescripciones técnicas
particulares, se puede concluir sobre su adecuación a los precios generales en el
mercado por este tipo de actuaciones.
Por los motivos expuestos anteriormente y, al objeto del correcto desarrollo y
tramitación de las actuaciones de referencia, se propone:
 Iniciar las gestiones y trámites pertinentes para la cesión, por parte de los
ayuntamientos afectados, de los terrenos que pudieran ser necesarios al objeto
de poder proyectar y ejecutar las correspondientes actuaciones en el sistema
general de saneamiento y depuración.
 El inicio de la tramitación del expediente del servicio para redacción de los
proyectos incluidos en el LOTE 1, y que se citan a continuación, por un importe
total de 48.030 € (IVA excluido) y de 58.116,30 € (IVA incluido):
a) «PROJECTE REFÓS DE L’EMISSARI MARÍTIMO-TERRESTRE
ABOCAMENT AL MAR DE L’EDAR DE FONT DE SA CALA ».
b) «PROJECTE REFÓS DE L’EMISSARI MARÍTIMO-TERRESTRE
ABOCAMENT AL MAR DE L’EDAR DE SON SERVERA ».

Palma, 16 de noviembre de 2020
El jefe del área de planificación y
construcción de saneamiento y depuración
digitalmente por
BERNAT HOMAR Firmado
BERNAT HOMAR ANTONI ANTONI - DNI DNI 34069925W
Fecha: 2020.11.16
34069925W
14:48:45 +01'00'

Antoni Bernat Homar
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3.6 Transferència plurianual de 87.174,45
euros per realitzar la redacció de projectes
refosos d’emissaris marítim terrestre i
abocaments a la mar lot 2 (Mallorca) de les
EDAR de Cala Ferrera, Cales de Mallorca i sa
Calobra.
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TRANSFERÈNCIA PLURIANUAL 87.174,45 EUROS PER A LA REDACCIÓ DELS
PROJECTES REFOSOS D’EMISARIS MARÍTIM TERRESTRES I VERTITS AL MAR
PERTANYENTS AL LOT2 (MALLORCA) DE LES EDARS CALA FERRERA, CALES DE
MALLORCA I SA CALOBRA
L’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental creada per Decret 115/2005 d’11 de
novembre té com objecte social entre d’altres la promoció, construcció d’obres e
instal·lacions de sanejament incloses les relatives a la conducció de les mateixes fins
el seu lloc de depuració i el seu punt d’abocat.
La proposta de programa de necessitats de l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat
Ambiental preveu un gran nombre d’actuacions en les infraestructures de
sanejament i depuració existents i de nova construcció.
L’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental compta amb un total de 23
estacions depuradores d’aigua residual (EDAR) que realitzen el vertit de l’efluent al
mar mitjançant una conducció de vertit en el mar.
Entre altres, l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental gestiona el sistema de
sanejament i depuració de Cala Ferrera, amb el conveni signat el 29 de setembre de
2020, de Cales de Mallorca, amb el conveni signat el 2 d’octubre de 2020 i Sa
Calobra, amb el conveni signat el 2 d’octubre de 2020.
Donada la situació actual dels emissaris i donar solució als problemes que presenta
en l’actualitat, és necessari escometre una Inversió amb càrrec al Decret 51/92 per
els períodes 2.021-2.023 per import de 87.174,46 euros IVA inclòs per a fer front a la
següent inversió:

REDACCIÓ DELS PROJECTES REFOSOS
D’EMISARIS MARÍTIM TERRESTRES I
VERTITS AL MAR PERTANYENTS AL LOT2
(MALLORCA) DE LES EDARS CALA FERRERA,
CALES DE MALLORCA I SA CALOBRA
TOTAL DEPURACIÓ

2.021

2.022

2.023

TOTAL

8.717,45

43.587,23

34.869,77

87.174,45

8.717,45

43.587,23

34.869,77

87.174,45

Els nous projectes hauran de contemplar la normativa vigent, així com, els
condicionants tècnics i ambientals que permetin plantejar les mesures i actuacions
més adequades.
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Adjuntem l’informe tècnic i justificatiu de la inversió sol·licitada.
La inversió es licitarà per concurs públic d’acord amb la normativa de contractes
vigents.
En relació a l’expedient i d’acord amb allò que estableix l’acord del Consell de
Govern de 15 de març de 2.013 pel qual s’aproven els criteris de planificació sobre
indemnitzacions i compensacions per obres instal·lacions de depuració d’aigües
residuals, podem dir que tots els projectes d’aquests expedients es troben en una
situació de necessitat urgent d’execució ja que totes les actuacions a realitzar són
necessàries per complir amb els criteris tècnics i ambientals pel que fa a l’exigència
de la normativa, qualitat exigida en la depuració, estat de les instal·lacions,
eficiència energètica, sostenibilitat ambiental.
ANY 2021
ANY 2022
ANY 2023
TOTAL

8.717,45
43.587,23
34.869,77
87.174,45

Amb càrrec a la partida pressupostària 15201562B017411800.
Per tot això es sol·licita adoptar els següents acords:
1. Aprovar la transferència plurianual de 87.174,45 euros IVA inclòs per a la
REDACCIÓ DELS PROJECTES REFOSOS D’EMISARIS MARÍTIM TERRESTRES I
VERTITS AL MAR PERTANYENTS AL LOT2 (MALLORCA) DE LES EDARS CALA
FERRERA, CALES DE MALLORCA I SA CALOBRA
ANY 2021
ANY 2022
ANY 2023
TOTAL

8.717,45
43.587,23
34.869,77
87.174,45

2. Autoritzar al Director Gerent o realitzar els tràmits oportuns davant la
Conselleria de Medi Ambient i Territori
Palma, 18 de novembre de 2.020
Sgt. Guillem Rossello Alcina
Director – Gerent

Digitally signed by ROSSELLO
ALCINA GUILLEM - DNI
34065249H
Date: 2020.11.19 22:40:03 +01'00'
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PROPUESTA DE CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DE
LOS PROYECTOS REFUNDIDOS DE EMISARIOS MARÍTIMO-TERRESTRES Y
VERTIDO AL MAR PERTENECIENTES AL LOTE-2 (MALLORCA) DE LAS EDARS
CALA FERRERA, CALES DE MALLORCA Y SA CALOBRA.

1. INTRODUCCIÓN
Para iniciar el correspondiente expediente de contratación de servicios, y a petición del
director ejecutivo, se redacta el presente informe técnico.
La Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental cuenta con un total de 23
Estaciones depuradoras de agua residual (EDAR) que realizan el vertido del efluente
en el mar mediante una conducción de vertido en el mar:
• Mallorca (13): Llucmajor, Canyamel, Capdepera, Cala d’Or, Cala Ferrera,
Portocolom, Cales de Mallorca, Son Servera, Font de sa Cala, Andratx, Sant Elm,
Sóller, Sa Calobra.
• Menorca (4): Cala en Porter, Ciutadella Sud, Ciutadella Nord, Maó-Es Castell.
• Eivissa (5): Santa Eulària, Cala Tarida, Can Bossa, Eivissa, Sant Antoni.
• Formentera (1): Formentera.
No se incluye en la relación anterior el emisario del EDAR de Camp de Mar, dado que
actualmente se encuentra fuera de servicio. En cualquier caso también se está
tramitando actualmente su legalización y posterior reparación/mejora.
También se pueden clasificar los diferentes emisarios distinguiendo el tipo de proyecto
asociado. De legalización y mejora en el caso de emisarios existentes, y proyectos de
nueva implantación en el caso de los nuevos emisarios:
• Legalización y mejora (20): Andratx, Cala d’Or, Cala Ferrera, Cales de Mallorca,
Camp de Mar, Canyamel, Capdepera, Font de Sa Cala, Portocolom, Sa Calobra, Sant
Elm, Sóller, Son Servera, Cala en Porter, Ciutadella Sud, Maó-Es Castell, Can Bossa,
Sant Antoni, Santa Eulària y Formentera.
• Nueva implantación (10): Llucmajor, Can Picafort, Ciutadella Nord, Addaia, Binidalí,
Sant Lluís, Cala Tarida, Eivissa, Cala Llonga y Port de Sant Miquel.
También en función del estado de tramitación podemos concluir que existen un total
de 11 emisarios que disponen de autorización de vertido en el mar y de ocupación del
dominio público marítimo-terrestre. Son los siguientes:
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• Mallorca (6): Andratx, Cala d’Or, Canyamel, Capdepera, Llucmajor y Son Servera.
• Menorca (3): Cala en Porter, Ciutadella Nord y Addaia.
• Eivissa (2): Santa Eulària, Cala Tarida.
Por lo tanto queda pendiente culminar la tramitación de los 14 expedientes restantes:
• Mallorca (8): Cala Ferrera, Portocolom, Cales de Mallorca, Camp de Mar, Font de Sa
Cala, Sant Elm, Sóller, Sa Calobra.
• Menorca (2): Ciutadella Sud, Maó-Es Castell.
• Eivissa (3): Can Bossa, Eivissa, Sant Antoni.
• Formentera (1): Formentera.
Paralelamente se han redactado y se están tramitando un total de 5 proyectos
adicionales de nuevos emisarios, vinculados a depuradoras existentes o a nuevas
depuradoras:
• Mallorca (1): Can Picafort.
• Menorca (2): Binidalí, Sant Lluís.
• Eivissa (2): Port de Sant Miquel, Cala Llonga.
La contratación de los proyectos de legalización y mejora de los emisarios existentes
se aprobó en el Consejo de Administración de IBASAN de febrero de 2004, con la
excepción del proyecto del emisario de Can Bossa que se había iniciado durante el
año 2002. Posteriormente se fueron redactando el resto de proyectos de nuevos
emisarios.
Los proyectos de legalización y mejora se plantearon adaptando las actuales
instalaciones a la legalidad vigente y a las nuevas necesidades, con dos objetivos
prioritarios:


Tramitación administrativa de los emisarios: Este punto supone a contemplar
toda la información para obtener la autorización de vertido, la concesión de
ocupación del dominio público marítimo-terrestre (DPMT), la autorización de
uso de la zona de servidumbre de protección, etc. Se detallan las
Administraciones y Organismos que intervienen en la tramitación de un
proyecto de estas características, si bien hay que destacar que la Comisión de
Medio Ambiente también suele consultar a otros Departamentos para
completar las consultas de aspecto ambiental:
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Concepte
A.- ZONIFICACIÓ DE COSTES
DPMT

Òrg. Competent
Dem. Costes a les Illes Balears (DG Costes, MAAMA)

Concessió d'ocupació
Autorització d'obres

DPMT Ús Portuari d'Int. General

Aut. Portuària de Balears (DG Costes, MAAMA)

Concessió d'ocupació
Autorització d'obres

ZONA SERVITUD DE TRÀNSIT (ZST)

Dem. Costes a les Illes Balears (DG Costes, MAAMA)

Concessió d'ocupació
Autorització d'obres

ZONA SERVITUD DE PROTECCIÓ (ZSP)
Concessió d'ocupació

en SU: Dep. de Territori (Consells Insulars)
en SR: S. de Costes i Litoral (DG Territori)

Autorització d'obres

ÀREA DE PROTECCIÓ TERRITORIAL (APT-C)
// ZONA D'INFLUÈNCIA

en SU: Dep. de Territori (Consells Insulars)
en SR: S. de Costes i Litoral (DG Territori)

Concessió d'ocupació
Autorització d'obres

C.- AUTORITZACIONS D'ABOCAMENT
AUTORITZACIONS D'ABOCAMENT A LA MAR

Servei de Costes i Litoral (DG Territori)

Autorització d'abocament a la mar

D.I. Carreteres dels Consells Insulars

D.- CARRETERES
Autorització per a instal·lacions en zones de Domini Públic.
Autorització per a instal·lacions en zones de Protecció.

E.- SÒL RÚSTIC

Dep. Territori (Consells Insulars)
Declaració de l'interès general

F.- DECLARACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL
ANNEX I DE LA LLEI

COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT

Memòria resum (consultes prèvies)
Projecte i EIA definitiu
Declaració d'impacte ambiental (Acord CMAIB)

G.- LLICÈNCIES MUNICIPALS
LLICÈNCIES D'OBRES

Ajuntaments

Llicències d'obres



Optimizar su diseño: Proyectar las infraestructuras necesarias para tener en
cuenta los siguientes aspectos:
 Capacidad hidráulica de los emisarios para hacer frente a los incrementos
poblacionales previstos.
 Cumplimiento de la normativa vigente (ley y reglamento de costas,
instrucción de emisarios, calidad de las aguas de baño, etc.)
 Proteger los emisarios de los efectos que producen los temporales, las
redes de pesca, las anclas de las embarcaciones, etc.

La tramitación asociada es la principal razón por la cual los proyectos de los emisarios
mencionados se hayan retrasado una media de unos 12 años desde su redacción
inicial.
2. SITUACIÓN ACTUAL
El órgano sustantivo para la tramitación asociada a los emisarios es la Direcció
General de Territori i Paisatge, a través del Servei d’Abocaments. En la última reunión
mantenida entre las dos partes, nos informaron que un total de 8 expedientes se
encontraban en su fase final de tramitación, en concreto pendientes de las condiciones
del Estado (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
De estos proyectos, hay 8 de los que es necesario elaborar un proyecto refundido para
tener en cuenta la totalidad de cambios y condicionantes acontecidos durante todos
estos años de tramitación, en concreto:
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• Cala Ferrera (Convenio vigente de 29 de septiembre de 2020).
• Cales de Mallorca (Convenio vigente de 2 de octubre de 2020).
• Sa Calobra (Convenio vigente de 2 de octubre de 2020).
• Font de Sa Cala (Convenio vigente con el ayuntamiento de Capdepera de 13 de
octubre de 2009, pendiente actualización).
• Ciutadella Sud (Convenio vigente de 15 de marzo de 1990, pendiente actualización).
• Sant Lluís (Convenio vigente de 21 de febrero de 1990, pendiente actualización).
• Sant Antoni (Convenio vigente con los ayuntamientos de Sant Antoni de Portmany y
Sant Joan de Labritja de 2 de mayo de 2007, pendiente actualización).
• Port de Sant Miquel (Convenio vigente con el ayuntamiento de Sant Joan de Labritja
de 14 de marzo de 1995, pendiente actualización).
Adicionalmente, hay 2 proyectos que cuentan con la autorización de vertido y que es
necesario actualizar antes de acometer las actuaciones de mejora en ellos incluidas:
• Son Servera (Convenio vigente con los ayuntamientos de Son Servera y Sant Llorenç
des Cardassar de 25 de mayo de 2017).
• Cala en Porter (Convenio vigente con el ayuntamiento de Alaior de 19 de febrero de
2004, pendiente actualización).
Por lo tanto, se considera necesario introducir los ajustes y cambios necesarios
derivados de la tramitación realizada y del tiempo transcurrido desde la redacción
inicial de estos proyectos mediante la contratación de una asistencia técnica externa
que revise y actualice los proyectos en base a los condicionantes de las diferentes
administraciones, a las alegaciones en fase de información pública y a las
adaptaciones necesarias para tener en cuenta los cambios de/por:
• Normativa.
• Servicios afectados.
• Realidad física del lugar de las obras.
• Especificaciones técnicas.
• Avances y mejoras técnicas y/o constructivas.
• Cuadros de precios y presupuesto.
3. CONCLUSIONES
Los hechos expuestos anteriormente hacen recomendable la elaboración de un
Proyecto final refundido para cada uno de los proyectos anteriores, a la vez que se
considera una ventaja operativa y económica por la Agencia el hecho de juntar en un
único expediente los trabajos descritos.
Los nuevos proyectos deberán contemplar y prever la normativa vigente, así como los
condicionantes técnicos y ambientales que permitan plantear las medidas y
actuaciones más adecuadas. En este sentido, se deberán hacer las consultas
oportunas para dotar al proyecto de un contenido suficiente para obtener las
autorizaciones de todas las administraciones afectadas.
Una vez finalizada la tramitación, en su caso, el proyectista incorporará todos los
condicionantes y consideraciones que se determinen para disponer de la versión final
del proyecto para la licitación de las obras asociadas.
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En base a las características técnicas de los trabajos de campo y de gabinete
descritos anteriormente, así como los gastos complementarios de desplazamiento,
visados, etc., el precio estimado de las obras asociadas, el plazo contractual previsto,
la dedicación necesaria y las responsabilidades propias de los trabajos
encomendados, se han estimado los presupuestos de licitación para cada uno de los
proyectos.
A la vista de los precios unitarios del proyecto, atendiendo a las características de las
obras proyectadas y a los requisitos en cuanto a medios humanos y dedicación del
personal técnico calificado previsto en el Pliego de prescripciones técnicas
particulares, se puede concluir sobre su adecuación a los precios generales en el
mercado por este tipo de actuaciones.
Por los motivos expuestos anteriormente y, al objeto del correcto desarrollo y
tramitación de las actuaciones de referencia, se propone:

Iniciar las gestiones y trámites pertinentes para la cesión, por parte de los
ayuntamientos afectados, de los terrenos que pudieran ser necesarios al objeto de
poder proyectar y ejecutar las correspondientes actuaciones en el sistema general de
saneamiento y depuración.

El inicio de la tramitación del expediente del servicio para redacción de los
proyectos incluidos en el LOTE 2, y que se citan a continuación, por un importe total
de 72.045 € (IVA excluido) y de 87.174,45 € (IVA incluido):
a) «PROJECTE REFÓS DE L’EMISSARI MARÍTIMO-TERRESTRE
ABOCAMENT AL MAR DE L’EDAR DE CALA FERRERA ».
b) «PROJECTE REFÓS DE L’EMISSARI MARÍTIMO-TERRESTRE
ABOCAMENT AL MAR DE L’EDAR DE CALES DE MALLORCA ».
c) «PROJECTE REFÓS DE L’EMISSARI MARÍTIMO-TERRESTRE
ABOCAMENT AL MAR DE L’EDAR DE SA CALOBRA ».
Palma, 16 de noviembre de 2020
El jefe del área de planificación y
construcción de saneamiento y depuración

BERNAT
HOMAR
ANTONI - DNI
34069925W

Firmado digitalmente
por BERNAT HOMAR
ANTONI - DNI
34069925W
Fecha: 2020.11.16
14:49:37 +01'00'

Antoni Bernat Homar
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3.7 Transferència plurianual de 141.508,29
euros per realitzar la redacció de projectes
refosos d’emissaris marítim terrestre i
abocaments a la mar lot 3 (Menorca) de les
EDAR de Cala en Porter, Ciutadella Sud i Sant
Lluis
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TRANSFERÈNCIA PLURIANUAL 141.508,29 EUROS PER A LA REDACCIÓ DELS
PROJECTES REFOSOS D’EMISARIS MARÍTIM TERRESTRES I VERTITS AL MAR
PERTANYENTS AL LOT3 (MENORCA) DE LES EDARS CALAN PORTER, CIUTADELLA
SUD I SANT LLUIS.
L’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental creada per Decret 115/2005 d’11 de
novembre té com objecte social entre d’altres la promoció, construcció d’obres e
instal·lacions de sanejament incloses les relatives a la conducció de les mateixes fins
el seu lloc de depuració i el seu punt d’abocat.
La proposta de programa de necessitats de l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat
Ambiental preveu un gran nombre d’actuacions en les infraestructures de
sanejament i depuració existents i de nova construcció.
L’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental compta amb un total de 23
estacions depuradores d’aigua residual (EDAR) que realitzen el vertit de l’efluent al
mar mitjançant una conducció de vertit en el mar.
Entre altres, l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental gestiona el sistema de
sanejament i depuració de Cala’n Porter, amb el conveni signat amb l’ajuntament
d’Alaior el 19 de febrer de 2004, el qual està pendent d’actualitzar, de Ciutadella
Sud, amb el conveni signat el 5 de març de 1990, el qual es troba pendent
d’actualitzar i Sant Lluís, amb el conveni signat el 2 de febrer de 1990, també
pendent d’actualitzar.
Donada la situació actual dels emissaris i donar solució als problemes que presenta
en l’actualitat, és necessari escometre una Inversió amb càrrec al Decret 51/92 per
els períodes 2.021-2.023 per import de 141.508,29 euros IVA inclòs per a fer front a
la següent inversió:
REDACCIÓ DELS PROJECTES REFOSOS
D’EMISARIS MARÍTIM TERRESTRES I
VERTITS AL MAR PERTANYENTS AL LOT3
(MENORCA) DE LES EDARS CALAN PORTER,
CIUTADELLA SUD I SANT LLUIS
TOTAL DEPURACIÓ

2.021

2.022

2.023

TOTAL

14.150,83

70.754,15

56.603,31

141.508,29

14.150,83

70.754,15

56.603,31

141.508,29

Consell d'Administracio ABAQUA, dijous 26 de novembre de 2020

111

Els nous projectes hauran de contemplar la normativa vigent, així com, els
condicionants tècnics i ambientals que permetin plantejar les mesures i actuacions
més adequades.
Adjuntem l’informe tècnic i justificatiu de la inversió sol·licitada.
La inversió es licitarà per concurs públic d’acord amb la normativa de contractes
vigents.
En relació a l’expedient i d’acord amb allò que estableix l’acord del Consell de
Govern de 15 de març de 2.013 pel qual s’aproven els criteris de planificació sobre
indemnitzacions i compensacions per obres instal·lacions de depuració d’aigües
residuals, podem dir que tots els projectes d’aquests expedients es troben en una
situació de necessitat urgent d’execució ja que totes les actuacions a realitzar són
necessàries per complir amb els criteris tècnics i ambientals pel que fa a l’exigència
de la normativa, qualitat exigida en la depuració, estat de les instal·lacions,
eficiència energètica, sostenibilitat ambiental.
ANY 2021
ANY 2022
ANY 2023
TOTAL

14.150,83
70.754,15
56.603,31
141.508,29

Amb càrrec a la partida pressupostària 15201562B017411800.
Per tot això es sol·licita adoptar els següents acords:
1. Aprovar la transferència plurianual de 141.508,29 euros IVA inclòs per a la
REDACCIÓ DELS PROJECTES REFOSOS D’EMISARIS MARÍTIM TERRESTRES I
VERTITS AL MAR PERTANYENTS AL LOT3 (MENORCA) DE LES EDARS CALAN
PORTER, CIUTADELLA SUD I SANT LLUIS.
ANY 2021
ANY 2022
ANY 2023
TOTAL

14.150,83
70.754,15
56.603,31
141.508,29

2. Autoritzar al Director Gerent o realitzar els tràmits oportuns davant la
Conselleria de Medi Ambient i Territori
Palma, 18 de novembre de 2.020
Sgt. Guillem Rossello Alcina
Director – Gerent

Digitally signed by ROSSELLO
ALCINA GUILLEM - DNI 34065249H
Date: 2020.11.19 22:40:53 +01'00'
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PROPUESTA DE CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DE
LOS PROYECTOS REFUNDIDOS DE EMISARIOS MARÍTIMO-TERRESTRES Y
VERTIDO AL MAR PERTENECIENTES AL LOTE-3 (MENORCA) DE LAS EDARS
CALA EN PORTER, CIUTADELLA SUD Y SANT LLUÍS.
1. INTRODUCCIÓN
Para iniciar el correspondiente expediente de contratación de servicios, y a petición del
director ejecutivo, se redacta el presente informe técnico.
La Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental cuenta con un total de 23
Estaciones depuradoras de agua residual (EDAR) que realizan el vertido del efluente
en el mar mediante una conducción de vertido en el mar:
• Mallorca (13): Llucmajor, Canyamel, Capdepera, Cala d’Or, Cala Ferrera,
Portocolom, Cales de Mallorca, Son Servera, Font de sa Cala, Andratx, Sant Elm,
Sóller, Sa Calobra.
• Menorca (4): Cala en Porter, Ciutadella Sud, Ciutadella Nord, Maó-Es Castell.
• Eivissa (5): Santa Eulària, Cala Tarida, Can Bossa, Eivissa, Sant Antoni.
• Formentera (1): Formentera.
No se incluye en la relación anterior el emisario del EDAR de Camp de Mar, dado que
actualmente se encuentra fuera de servicio. En cualquier caso también se está
tramitando actualmente su legalización y posterior reparación/mejora.
También se pueden clasificar los diferentes emisarios distinguiendo el tipo de proyecto
asociado. De legalización y mejora en el caso de emisarios existentes, y proyectos de
nueva implantación en el caso de los nuevos emisarios:
• Legalización y mejora (20): Andratx, Cala d’Or, Cala Ferrera, Cales de Mallorca,
Camp de Mar, Canyamel, Capdepera, Font de Sa Cala, Portocolom, Sa Calobra Sant
Elm, Sóller, Son Servera, Cala en Porter, Ciutadella Sud, Maó-Es Castell, Can Bossa,
Sant Antoni, Santa Eulària y Formentera.
• Nueva implantación (10): Llucmajor, Can Picafort, Ciutadella Nord, Addaia, Binidalí,
Sant Lluís, Cala Tarida, Eivissa, Cala Llonga y Port de Sant Miquel.
También en función del estado de tramitación podemos concluir que existen un total
de 11 emisarios que disponen de autorización de vertido en el mar y de ocupación del
dominio público marítimo-terrestre. Son los siguientes:
• Mallorca (6): Andratx, Cala d’Or, Canyamel, Capdepera, Llucmajor y Son Servera.
• Menorca (3): Cala en Porter, Ciutadella Nord y Addaia.
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• Eivissa (2): Santa Eulària, Cala Tarida.
Por lo tanto queda pendiente culminar la tramitación de los 14 expedientes restantes:
• Mallorca (8): Cala Ferrera, Portocolom, Cales de Mallorca, Camp de Mar, Font de Sa
Cala, Sant Elm, Sóller, Sa Calobra.
• Menorca (2): Ciutadella Sud, Maó-Es Castell.
• Eivissa (3): Can Bossa, Eivissa, Sant Antoni.
• Formentera (1): Formentera.
Paralelamente se han redactado y se están tramitando un total de 5 proyectos
adicionales de nuevos emisarios, vinculados a depuradoras existentes o a nuevas
depuradoras:
• Mallorca (1): Can Picafort.
• Menorca (2): Binidalí, Sant Lluís.
• Eivissa (2): Port de Sant Miquel, Cala Llonga.
La contratación de los proyectos de legalización y mejora de los emisarios existentes
se aprobó en el Consejo de Administración de IBASAN de febrero de 2004, con la
excepción del proyecto del emisario de Can Bossa que se había iniciado durante el
año 2002. Posteriormente se fueron redactando el resto de proyectos de nuevos
emisarios.
Los proyectos de legalización y mejora se plantearon adaptando las actuales
instalaciones a la legalidad vigente y a las nuevas necesidades, con dos objetivos
prioritarios:


Tramitación administrativa de los emisarios: Este punto supone a contemplar
toda la información para obtener la autorización de vertido, la concesión de
ocupación del dominio público marítimo-terrestre (DPMT), la autorización de
uso de la zona de servidumbre de protección, etc. Se detallan las
Administraciones y Organismos que intervienen en la tramitación de un
proyecto de estas características, si bien hay que destacar que la Comisión de
Medio Ambiente también suele consultar a otros Departamentos para
completar las consultas de aspecto ambiental:
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Concepte
A.- ZONIFICACIÓ DE COSTES
DPMT

Òrg. Competent
Dem. Costes a les Illes Balears (DG Costes, MAAMA)

Concessió d'ocupació
Autorització d'obres

DPMT Ús Portuari d'Int. General

Aut. Portuària de Balears (DG Costes, MAAMA)

Concessió d'ocupació
Autorització d'obres

ZONA SERVITUD DE TRÀNSIT (ZST)

Dem. Costes a les Illes Balears (DG Costes, MAAMA)

Concessió d'ocupació
Autorització d'obres

ZONA SERVITUD DE PROTECCIÓ (ZSP)
Concessió d'ocupació

en SU: Dep. de Territori (Consells Insulars)
en SR: S. de Costes i Litoral (DG Territori)

Autorització d'obres

ÀREA DE PROTECCIÓ TERRITORIAL (APT-C)
// ZONA D'INFLUÈNCIA

en SU: Dep. de Territori (Consells Insulars)
en SR: S. de Costes i Litoral (DG Territori)

Concessió d'ocupació
Autorització d'obres

C.- AUTORITZACIONS D'ABOCAMENT
AUTORITZACIONS D'ABOCAMENT A LA MAR

Servei de Costes i Litoral (DG Territori)

Autorització d'abocament a la mar

D.I. Carreteres dels Consells Insulars

D.- CARRETERES
Autorització per a instal·lacions en zones de Domini Públic.
Autorització per a instal·lacions en zones de Protecció.

E.- SÒL RÚSTIC

Dep. Territori (Consells Insulars)
Declaració de l'interès general

F.- DECLARACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL
ANNEX I DE LA LLEI

COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT

Memòria resum (consultes prèvies)
Projecte i EIA definitiu
Declaració d'impacte ambiental (Acord CMAIB)

G.- LLICÈNCIES MUNICIPALS
LLICÈNCIES D'OBRES

Ajuntaments

Llicències d'obres



Optimizar su diseño: Proyectar las infraestructuras necesarias para tener en
cuenta los siguientes aspectos:
 Capacidad hidráulica de los emisarios para hacer frente a los incrementos
poblacionales previstos.
 Cumplimiento de la normativa vigente (ley y reglamento de costas,
instrucción de emisarios, calidad de las aguas de baño, etc.)
 Proteger los emisarios de los efectos que producen los temporales, las
redes de pesca, las anclas de las embarcaciones, etc.

La tramitación asociada es la principal razón por la cual los proyectos de los emisarios
mencionados se hayan retrasado una media de unos 12 años desde su redacción
inicial.
2. SITUACIÓN ACTUAL
El órgano sustantivo para la tramitación asociada a los emisarios es la Direcció
General de Territori i Paisatge, a través del Servei d’Abocaments. En la última reunión
mantenida entre las dos partes, nos informaron que un total de 8 expedientes se
encontraban en su fase final de tramitación, en concreto pendientes de las condiciones
del Estado (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
De estos proyectos, hay 8 de los que es necesario elaborar un proyecto refundido para
tener en cuenta la totalidad de cambios y condicionantes acontecidos durante todos
estos años de tramitación, en concreto:
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• Cala Ferrera (Convenio vigente de 29 de septiembre de 2020).
• Cales de Mallorca (Convenio vigente de 2 de octubre de 2020).
• Sa Calobra (Convenio vigente de 2 de octubre de 2020).
• Font de Sa Cala (Convenio vigente con el ayuntamiento de Capdepera de 13 de
octubre de 2009, pendiente actualización).
• Ciutadella Sud (Convenio vigente de 15 de marzo de 1990, pendiente actualización).
• Sant Lluís (Convenio vigente de 21 de febrero de 1990, pendiente actualización).
• Sant Antoni (Convenio vigente con los ayuntamientos de Sant Antoni de Portmany y
Sant Joan de Labritja de 2 de mayo de 2007, pendiente actualización).
• Port de Sant Miquel (Convenio vigente con el ayuntamiento de Sant Joan de Labritja
de 14 de marzo de 1995, pendiente actualización).
Adicionalmente, hay 2 proyectos que cuentan con la autorización de vertido y que es
necesario actualizar antes de acometer las actuaciones de mejora en ellos incluidas:
• Son Servera (Convenio vigente con los ayuntamientos de Son Servera y Sant Llorenç
des Cardassar de 25 de mayo de 2017).
• Cala en Porter (Convenio vigente con el ayuntamiento de Alaior de 19 de febrero de
2004, pendiente actualización).
Por lo tanto, se considera necesario introducir los ajustes y cambios necesarios
derivados de la tramitación realizada y del tiempo transcurrido desde la redacción
inicial de estos proyectos mediante la contratación de una asistencia técnica externa
que revise y actualice los proyectos en base a los condicionantes de las diferentes
administraciones, a las alegaciones en fase de información pública y a las
adaptaciones necesarias para tener en cuenta los cambios de/por:
• Normativa.
• Servicios afectados.
• Realidad física del lugar de las obras.
• Especificaciones técnicas.
• Avances y mejoras técnicas y/o constructivas.
• Cuadros de precios y presupuesto.
3. CONCLUSIONES
Los hechos expuestos anteriormente hacen recomendable la elaboración de un
Proyecto final refundido para cada uno de los proyectos anteriores, a la vez que se
considera una ventaja operativa y económica por la Agencia el hecho de juntar en un
único expediente los trabajos descritos.
Los nuevos proyectos deberán contemplar y prever la normativa vigente, así como los
condicionantes técnicos y ambientales que permitan plantear las medidas y
actuaciones más adecuadas. En este sentido, se deberán hacer las consultas
oportunas para dotar al proyecto de un contenido suficiente para obtener las
autorizaciones de todas las administraciones afectadas.
Una vez finalizada la tramitación, en su caso, el proyectista incorporará todos los
condicionantes y consideraciones que se determinen para disponer de la versión final
del proyecto para la licitación de las obras asociadas.
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En base a las características técnicas de los trabajos de campo y de gabinete
descritos anteriormente, así como los gastos complementarios de desplazamiento,
visados, etc., el precio estimado de las obras asociadas, el plazo contractual previsto,
la dedicación necesaria y las responsabilidades propias de los trabajos
encomendados, se han estimado los presupuestos de licitación para cada uno de los
proyectos.
A la vista de los precios unitarios del proyecto, atendiendo a las características de las
obras proyectadas y a los requisitos en cuanto a medios humanos y dedicación del
personal técnico calificado previsto en el Pliego de prescripciones técnicas
particulares, se puede concluir sobre su adecuación a los precios generales en el
mercado por este tipo de actuaciones.
Por los motivos expuestos anteriormente y, al objeto del correcto desarrollo y
tramitación de las actuaciones de referencia, se propone:

Iniciar las gestiones y trámites pertinentes para la cesión, por parte de los
ayuntamientos afectados, de los terrenos que pudieran ser necesarios al objeto de
poder proyectar y ejecutar las correspondientes actuaciones en el sistema general de
saneamiento y depuración.

El inicio de la tramitación del expediente del servicio para redacción de los
proyectos incluidos en el LOTE 3, y que se citan a continuación, por un importe total
de 116.949 € (IVA excluido) y de 141.508,29 € (IVA incluido):
a) «PROJECTE REFÓS DE L’EMISSARI MARÍTIMO-TERRESTRE
ABOCAMENT AL MAR DE L’EDAR DE CALA EN PORTER ».
b) «PROJECTE REFÓS DE L’EMISSARI MARÍTIMO-TERRESTRE
ABOCAMENT AL MAR DE L’EDAR DE CIUTADELLA SUD ».
c) «PROJECTE REFÓS DE L’EMISSARI MARÍTIMO-TERRESTRE
ABOCAMENT AL MAR DE L’EDAR DE SANT LLUÍS».
Palma, 16 de noviembre de 2020
El jefe del área de planificación y
construcción de saneamiento y depuración
Firmado digitalmente
BERNAT
por BERNAT HOMAR
HOMAR
ANTONI - DNI
ANTONI - DNI 34069925W
Fecha: 2020.11.16
34069925W 14:50:24 +01'00'

Antoni Bernat Homar
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PROPUESTA DE CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DEL
PROYECTO PERTENECIENTE AL LOTE-3 (MENORCA) «AMPLIACIÓ I MILLORA
DE TRACTAMENT A L’EDAR I SUBSTITUCIÓ I MILLORA DE LA XARXA
GENERAL DE SANEJAMENT DE L’EDAR DE CIUTADELLA-SUD».
1. INTRODUCCIÓN
Con el fin de iniciar el correspondiente expediente de aprobación del gasto para la
contratación de un servicio de redacción de proyecto, y a petición del director
ejecutivo, se redacta el presente informe técnico.
La propuesta de programa de necesidades de la Agencia prevé un gran número de
actuaciones en las infraestructuras de saneamiento y depuración existentes y de
nueva construcción.
Entre otros, la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental gestiona el sistema
general de saneamiento y depuración de Ciutadella-Sud, perteneciente al término
municipal de Ciutadella de Menorca, en base al Convenio de colaboración formalizado
el 15 de marzo de 1990.
2. SITUACIÓN ACTUAL
a) Sistema Ciutadella-Sud
El sistema general de saneamiento y depuración de Ciutadella-Sud da servicio a los
núcleos de Ciutadella, Cap d’Artrutx, Son Blanc, Sa Caleta, Sa Cala Blanca y
Santandria, y está constituido por la estación depuradora de aguas residuales urbanas
(EDAR), la red de saneamiento general (formada por las estaciones de bombeo y las
conducciones que transportan el agua residual desde la red municipal hasta la EDAR)
y el sistema de restitución de los efluentes, consistente en un emisario marítimoterrestre que conduce las aguas tratadas hasta el mar.
Las instalaciones actuales tienen una antigüedad de unos 25 años, y el crecimiento
poblacional de los núcleos asociados, tanto el ya existente como el previsto,
recomiendan una mejora integral del sistema. Adicionalmente, la tecnología
actualmente existente permite un mejor rendimiento y eficiencia energética.
La actuación también permitirá tratar el aumento previsto de caudal y carga
contaminante, mejorando la calidad del efluente y la garantía de funcionamiento de la
instalación.

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

Consell d'Administracio ABAQUA, dijous 26 de novembre de 2020

118

En consecuencia, para dar solución a la problemática presentada, se considera
necesaria una actuación integral en el sistema general de saneamiento y depuración
de Ciutadella-Sud, incluyendo, entre otras, las siguientes obras:
• Ampliación y mejora de tratamiento en la EDAR.
• Sustitución y/o mejora de la red de saneamiento general de Ciutadella-Sud.
3. CONCLUSIONES
El nuevo proyecto deberá contemplar la normativa vigente, así como los
condicionantes técnicos y ambientales que permitan plantear las medidas y
actuaciones más adecuadas. En este sentido, se deberán hacer las consultas
oportunas para dotar al proyecto de un contenido suficiente para obtener las
autorizaciones de todas las administraciones afectadas.
Una vez finalizada la tramitación, en su caso, el proyectista incorporará todos los
condicionantes y consideraciones que se determinen para disponer de la versión final
del proyecto para la licitación de las obras asociadas.
En base a las características técnicas de los trabajos de campo y de gabinete
descritos anteriormente, así como los gastos complementarios de desplazamiento,
visados, etc., el precio estimado de las obras asociadas, el plazo contractual previsto,
la dedicación necesaria y las responsabilidades propias de los trabajos
encomendados, se ha estimado el presupuesto de licitación del proyecto.
A la vista de los precios unitarios del proyecto, atendiendo a las características de las
obras proyectadas y a los requisitos en cuanto a medios humanos y dedicación del
personal técnico calificado previsto en el Pliego de prescripciones técnicas
particulares, se puede concluir sobre su adecuación a los precios generales en el
mercado por este tipo de actuaciones.
Por los motivos expuestos anteriormente y, al objeto del correcto desarrollo y
tramitación de las actuaciones de referencia, se propone:
 Iniciar las gestiones y trámites pertinentes para la cesión, por parte del
ayuntamiento, de los terrenos que pudieran ser necesarios al objeto de poder
proyectar y ejecutar las correspondientes actuaciones en el sistema general de
saneamiento y depuración.
 El inicio de la tramitación del expediente del servicio para la redacción del
proyecto incluido en el LOTE 3, «AMPLIACIÓ I MILLORA DE TRACTAMENT A
L’EDAR I SUBSTITUCIÓ I MILLORA DE LA XARXA GENERAL DE
SANEJAMENT DE L’EDAR DE CIUTADELLA-SUD»., por un importe total de
120.000 € (IVA excluido) y de 145.200 € (IVA incluido):
Palma, 16 de noviembre de 2020
El jefe del área de planificación y
construcción de saneamiento y depuración
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3.8 Transferència plurianual de 112.450,14
euros per realitzar la redacció de projectes
refosos d’emissaris marítim terrestre i
abocaments a la mar lot 4 (Eivissa) de les
EDAR de Sant Antoni i Port de Sant Miquel.
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TRANSFERÈNCIA PLURIANUAL 112.450,14EUROS PER A LA REDACCIÓ DELS
PROJECTES REFOSOS D’EMISARIS MARÍTIM TERRESTRES I VERTITS AL MAR
PERTANYENTS AL LOT4 (EIVISSA) DE LES EDARS SANT ANTONI I PORT DE SANT
MIQUEL
L’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental creada per Decret 115/2005 d’11 de
novembre té com objecte social entre d’altres la promoció, construcció d’obres e
instal·lacions de sanejament incloses les relatives a la conducció de les mateixes fins
el seu lloc de depuració i el seu punt d’abocat.
La proposta de programa de necessitats de l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat
Ambiental preveu un gran nombre d’actuacions en les infraestructures de
sanejament i depuració existents i de nova construcció.
L’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental compta amb un total de 23
estacions depuradores d’aigua residual (EDAR) que realitzen el vertit de l’efluent al
mar mitjançant una conducció de vertit en el mar.
Entre altres, l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental gestiona el sistema de
sanejament i depuració de St. Antoni Conveni vigent amb els ajuntaments de Sant
Antoni de Portmany i Sant Joan de Labritja de 2 de maig de 2007, pendent
actualitzar, amb el conveni signat el 19 de febrer de 2004 i que està pendent
d’actualització, i Port de Sant Miquel, mitjançant el conveni vigent amb
l’ajuntament de St. Joan de Labritja signat el 14 de març de 1995 iq ue es troba
pendent d’actualitzar.
Donada la situació actual dels emissaris i donar solució als problemes que presenta
en l’actualitat, és necessari escometre una Inversió amb càrrec al Decret 51/92 per
els períodes 2.021-2.023 per import de 112.450,14 euros IVA inclòs per a fer front a
la següent inversió:
REDACCIÓ DELS PROJECTES REFOSOS
D’EMISARIS MARÍTIM TERRESTRES I
VERTITS AL MAR PERTANYENTS AL LOT4
(EIVISSA) DE LES EDARS SANT ANTONI I
PORT DE SANT MIQUEL
TOTAL DEPURACIÓ

2.021

2.022

2.023

TOTAL

11.245,01

56.225,07

44.980,06

112.450,14

11.245,01

56.225,07

44.980,06

112.450,14
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Els nous projectes hauran de contemplar la normativa vigent, així com, els
condicionants tècnics i ambientals que permetin plantejar les mesures i actuacions
més adequades.
Adjuntem l’informe tècnic i justificatiu de la inversió sol·licitada.
La inversió es licitarà per concurs públic d’acord amb la normativa de contractes
vigents.
En relació a l’expedient i d’acord amb allò que estableix l’acord del Consell de
Govern de 15 de març de 2.013 pel qual s’aproven els criteris de planificació sobre
indemnitzacions i compensacions per obres instal·lacions de depuració d’aigües
residuals, podem dir que tots els projectes d’aquests expedients es troben en una
situació de necessitat urgent d’execució ja que totes les actuacions a realitzar són
necessàries per complir amb els criteris tècnics i ambientals pel que fa a l’exigència
de la normativa, qualitat exigida en la depuració, estat de les instal·lacions,
eficiència energètica, sostenibilitat ambiental.
ANY 2021
ANY 2022
ANY 2023
TOTAL

11.245,01
56.225,07
44.980,06
112.450,14

Amb càrrec a la partida pressupostària 15201562B017411800.
Per tot això es sol·licita adoptar els següents acords:
1. Aprovar la transferència plurianual de 112.450,14 euros IVA inclòs per a la
REDACCIÓ DELS PROJECTES REFOSOS D’EMISARIS MARÍTIM TERRESTRES I
VERTITS AL MAR PERTANYENTS AL LOT4 (EIVISSA) DE LES EDARS SANT
ANTONI I PORT DE SANT MIQUEL
ANY 2021
ANY 2022
ANY 2023
TOTAL

11.245,01
56.225,07
44.980,06
112.450,14

2. Autoritzar al Director Gerent o realitzar els tràmits oportuns davant la
Conselleria de Medi Ambient i Territori
Palma, 18 de novembre de 2.020
Sgt. Guillem Rossello Alcina
Director – Gerent

Digitally signed by ROSSELLO
ALCINA GUILLEM - DNI
34065249H
Date: 2020.11.19 22:42:15 +01'00'
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PROPUESTA DE CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DE
LOS PROYECTOS REFUNDIDOS DE EMISARIOS MARÍTIMO-TERRESTRES Y
VERTIDO AL MAR PERTENECIENTES AL LOTE-4 (EIVISSA) DE LAS EDARS
SANT ANTONI Y PORT DE SANT MIQUEL.
1. INTRODUCCIÓN
Para iniciar el correspondiente expediente de contratación de servicios, y a petición del
director ejecutivo, se redacta el presente informe técnico.
La Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental cuenta con un total de 23
Estaciones depuradoras de agua residual (EDAR) que realizan el vertido del efluente
en el mar mediante una conducción de vertido en el mar:
• Mallorca (13): Llucmajor, Canyamel, Capdepera, Cala d’Or, Cala Ferrera,
Portocolom, Cales de Mallorca, Son Servera, Font de sa Cala, Andratx, Sant Elm,
Sóller, Sa Calobra.
• Menorca (4): Cala en Porter, Ciutadella Sud, Ciutadella Nord, Maó-Es Castell.
• Eivissa (5): Santa Eulària, Cala Tarida, Can Bossa, Eivissa, Sant Antoni.
• Formentera (1): Formentera.
No se incluye en la relación anterior el emisario del EDAR de Camp de Mar, dado que
actualmente se encuentra fuera de servicio. En cualquier caso también se está
tramitando actualmente su legalización y posterior reparación/mejora.
También se pueden clasificar los diferentes emisarios distinguiendo el tipo de proyecto
asociado. De legalización y mejora en el caso de emisarios existentes, y proyectos de
nueva implantación en el caso de los nuevos emisarios:
• Legalización y mejora (20): Andratx, Cala d’Or, Cala Ferrera, Cales de Mallorca,
Camp de Mar, Canyamel, Capdepera, Font de Sa Cala, Portocolom, Sa Calobra Sant
Elm, Sóller, Son Servera, Cala en Porter, Ciutadella Sud, Maó-Es Castell, Can Bossa,
Sant Antoni, Santa Eulària y Formentera.
• Nueva implantación (10): Llucmajor, Can Picafort, Ciutadella Nord, Addaia, Binidalí,
Sant Lluís, Cala Tarida, Eivissa, Cala Llonga y Port de Sant Miquel.
También en función del estado de tramitación podemos concluir que existen un total
de 11 emisarios que disponen de autorización de vertido en el mar y de ocupación del
dominio público marítimo-terrestre. Son los siguientes:
• Mallorca (6): Andratx, Cala d’Or, Canyamel, Capdepera, Llucmajor y Son Servera.
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• Menorca (3): Cala en Porter, Ciutadella Nord y Addaia.
• Eivissa (2): Santa Eulària, Cala Tarida.
Por lo tanto queda pendiente culminar la tramitación de los 14 expedientes restantes:
• Mallorca (8): Cala Ferrera, Portocolom, Cales de Mallorca, Camp de Mar, Font de Sa
Cala, Sant Elm, Sóller, Sa Calobra.
• Menorca (2): Ciutadella Sud, Maó-Es Castell.
• Eivissa (3): Can Bossa, Eivissa, Sant Antoni.
• Formentera (1): Formentera.
Paralelamente se han redactado y se están tramitando un total de 5 proyectos
adicionales de nuevos emisarios, vinculados a depuradoras existentes o a nuevas
depuradoras:
• Mallorca (1): Can Picafort.
• Menorca (2): Binidalí, Sant Lluís.
• Eivissa (2): Port de Sant Miquel, Cala Llonga.
La contratación de los proyectos de legalización y mejora de los emisarios existentes
se aprobó en el Consejo de Administración de IBASAN de febrero de 2004, con la
excepción del proyecto del emisario de Can Bossa que se había iniciado durante el
año 2002. Posteriormente se fueron redactando el resto de proyectos de nuevos
emisarios.
Los proyectos de legalización y mejora se plantearon adaptando las actuales
instalaciones a la legalidad vigente y a las nuevas necesidades, con dos objetivos
prioritarios:


Tramitación administrativa de los emisarios: Este punto supone a contemplar
toda la información para obtener la autorización de vertido, la concesión de
ocupación del dominio público marítimo-terrestre (DPMT), la autorización de
uso de la zona de servidumbre de protección, etc. Se detallan las
Administraciones y Organismos que intervienen en la tramitación de un
proyecto de estas características, si bien hay que destacar que la Comisión de
Medio Ambiente también suele consultar a otros Departamentos para
completar las consultas de aspecto ambiental:
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Concepte
A.- ZONIFICACIÓ DE COSTES
DPMT

Òrg. Competent
Dem. Costes a les Illes Balears (DG Costes, MAAMA)

Concessió d'ocupació
Autorització d'obres

DPMT Ús Portuari d'Int. General

Aut. Portuària de Balears (DG Costes, MAAMA)

Concessió d'ocupació
Autorització d'obres

ZONA SERVITUD DE TRÀNSIT (ZST)

Dem. Costes a les Illes Balears (DG Costes, MAAMA)

Concessió d'ocupació
Autorització d'obres

ZONA SERVITUD DE PROTECCIÓ (ZSP)
Concessió d'ocupació

en SU: Dep. de Territori (Consells Insulars)
en SR: S. de Costes i Litoral (DG Territori)

Autorització d'obres

ÀREA DE PROTECCIÓ TERRITORIAL (APT-C)
// ZONA D'INFLUÈNCIA

en SU: Dep. de Territori (Consells Insulars)
en SR: S. de Costes i Litoral (DG Territori)

Concessió d'ocupació
Autorització d'obres

C.- AUTORITZACIONS D'ABOCAMENT
AUTORITZACIONS D'ABOCAMENT A LA MAR

Servei de Costes i Litoral (DG Territori)

Autorització d'abocament a la mar

D.I. Carreteres dels Consells Insulars

D.- CARRETERES
Autorització per a instal·lacions en zones de Domini Públic.
Autorització per a instal·lacions en zones de Protecció.

E.- SÒL RÚSTIC

Dep. Territori (Consells Insulars)
Declaració de l'interès general

F.- DECLARACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL
ANNEX I DE LA LLEI

COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT

Memòria resum (consultes prèvies)
Projecte i EIA definitiu
Declaració d'impacte ambiental (Acord CMAIB)

G.- LLICÈNCIES MUNICIPALS
LLICÈNCIES D'OBRES

Ajuntaments

Llicències d'obres



Optimizar su diseño: Proyectar las infraestructuras necesarias para tener en
cuenta los siguientes aspectos:
 Capacidad hidráulica de los emisarios para hacer frente a los incrementos
poblacionales previstos.
 Cumplimiento de la normativa vigente (ley y reglamento de costas,
instrucción de emisarios, calidad de las aguas de baño, etc.)
 Proteger los emisarios de los efectos que producen los temporales, las
redes de pesca, las anclas de las embarcaciones, etc.

La tramitación asociada es la principal razón por la cual los proyectos de los emisarios
mencionados se hayan retrasado una media de unos 12 años desde su redacción
inicial.
2. SITUACIÓN ACTUAL
El órgano sustantivo para la tramitación asociada a los emisarios es la Direcció
General de Territori i Paisatge, a través del Servei d’Abocaments. En la última reunión
mantenida entre las dos partes, nos informaron que un total de 8 expedientes se
encontraban en su fase final de tramitación, en concreto pendientes de las condiciones
del Estado (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
De estos proyectos, hay 8 de los que es necesario elaborar un proyecto refundido para
tener en cuenta la totalidad de cambios y condicionantes acontecidos durante todos
estos años de tramitación, en concreto:
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• Cala Ferrera (Convenio vigente de 29 de septiembre de 2020).
• Cales de Mallorca (Convenio vigente de 2 de octubre de 2020).
• Sa Calobra (Convenio vigente de 2 de octubre de 2020).
• Font de Sa Cala (Convenio vigente con el ayuntamiento de Capdepera de 13 de
octubre de 2009, pendiente actualización).
• Ciutadella Sud (Convenio vigente de 15 de marzo de 1990, pendiente actualización).
• Sant Lluís (Convenio vigente de 21 de febrero de 1990, pendiente actualización).
• Sant Antoni (Convenio vigente con los ayuntamientos de Sant Antoni de Portmany y
Sant Joan de Labritja de 2 de mayo de 2007, pendiente actualización).
• Port de Sant Miquel (Convenio vigente con el ayuntamiento de Sant Joan de Labritja
de 14 de marzo de 1995, pendiente actualización).
Adicionalmente, hay 2 proyectos que cuentan con la autorización de vertido y que es
necesario actualizar antes de acometer las actuaciones de mejora en ellos incluidas:
• Son Servera (Convenio vigente con los ayuntamientos de Son Servera y Sant Llorenç
des Cardassar de 25 de mayo de 2017).
• Cala en Porter (Convenio vigente con el ayuntamiento de Alaior de 19 de febrero de
2004, pendiente actualización).
Por lo tanto, se considera necesario introducir los ajustes y cambios necesarios
derivados de la tramitación realizada y del tiempo transcurrido desde la redacción
inicial de estos proyectos mediante la contratación de una asistencia técnica externa
que revise y actualice los proyectos en base a los condicionantes de las diferentes
administraciones, a las alegaciones en fase de información pública y a las
adaptaciones necesarias para tener en cuenta los cambios de/por:
• Normativa.
• Servicios afectados.
• Realidad física del lugar de las obras.
• Especificaciones técnicas.
• Avances y mejoras técnicas y/o constructivas.
• Cuadros de precios y presupuesto.
3. CONCLUSIONES
Los hechos expuestos anteriormente hacen recomendable la elaboración de un
Proyecto final refundido para cada uno de los proyectos anteriores, a la vez que se
considera una ventaja operativa y económica por la Agencia el hecho de juntar en un
único expediente los trabajos descritos.
Los nuevos proyectos deberán contemplar y prever la normativa vigente, así como los
condicionantes técnicos y ambientales que permitan plantear las medidas y
actuaciones más adecuadas. En este sentido, se deberán hacer las consultas
oportunas para dotar al proyecto de un contenido suficiente para obtener las
autorizaciones de todas las administraciones afectadas.
Una vez finalizada la tramitación, en su caso, el proyectista incorporará todos los
condicionantes y consideraciones que se determinen para disponer de la versión final
del proyecto para la licitación de las obras asociadas.
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En base a las características técnicas de los trabajos de campo y de gabinete
descritos anteriormente, así como los gastos complementarios de desplazamiento,
visados, etc., el precio estimado de las obras asociadas, el plazo contractual previsto,
la dedicación necesaria y las responsabilidades propias de los trabajos
encomendados, se han estimado los presupuestos de licitación para cada uno de los
proyectos.
A la vista de los precios unitarios del proyecto, atendiendo a las características de las
obras proyectadas y a los requisitos en cuanto a medios humanos y dedicación del
personal técnico calificado previsto en el Pliego de prescripciones técnicas
particulares, se puede concluir sobre su adecuación a los precios generales en el
mercado por este tipo de actuaciones.
Por los motivos expuestos anteriormente y, al objeto del correcto desarrollo y
tramitación de las actuaciones de referencia, se propone:

Iniciar las gestiones y trámites pertinentes para la cesión, por parte de los
ayuntamientos afectados, de los terrenos que pudieran ser necesarios al objeto de
poder proyectar y ejecutar las correspondientes actuaciones en el sistema general de
saneamiento y depuración.

El inicio de la tramitación del expediente del servicio para redacción de los
proyectos incluidos en el LOTE 4, y que se citan a continuación, por un importe total
de 92.934 € (IVA excluido) y de 112.450,14 € (IVA incluido):
a) «PROJECTE REFÓS DE L’EMISSARI MARÍTIMO-TERRESTRE
ABOCAMENT AL MAR DE L’EDAR DE SANT ANTONI ».
b) «PROJECTE REFÓS DE L’EMISSARI MARÍTIMO-TERRESTRE
ABOCAMENT AL MAR DE L’EDAR DE PORT DE SANT MIQUEL ».
Palma, 16 de noviembre de 2020
El jefe del área de planificación y
construcción de saneamiento y depuración
Firmado digitalmente

BERNAT HOMAR por BERNAT HOMAR
- DNI
ANTONI - DNI ANTONI
34069925W
Fecha: 2020.11.16
34069925W
14:51:06 +01'00'

Antoni Bernat Homar
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3.9 Transferència de 199.685,7 euros per
realitzar les obres de millora de l’EDAR de
Cala Sant Vicent, Eivissa.
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TRANSFERÈNCIA 199.685,67 EUROS “OBRES DE MILLORA A L’EDAR DE LA CALA ST. VICENT
(EIVISSA)”.
L’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental creada per Decret 115/2005 d’11 de
novembre té com objecte social entre d’altres la promoció, construcció d’obres e
instal·lacions de sanejament incloses les relatives a la conducció de les mateixes fins
el seu lloc de depuració i el seu punt d’abocat.
En l’ actualitat Aquests sistemes consten d’una extensa xarxa de col•lectors que
prové del clavegueram dels municipis, d’estacions de bombament i d’estacions
depuradores. Algunes d’aquestes instal•lacions necessiten millores o restauracions,
en concret la següent:
EDAR Cala de Sant Vicent al municipi de Sant Joan de Lebrija a la illa d’Eivissa:
S’instal•laran un decantador lamel•lar, noves bombes de recirculació de fang,
esperador de fang, difusors de aeració, canonades amb vàlvules, instruments i
controladors elèctriques que permetrà un millor tractament de l’aigua i digestió del
fangs. Al mateix temps, se impermeabilitzarà una llacuna, se insonoritzarà la sala de
bufadors y se netejaran los pous de infiltració. Amb tot això es disminuiran les
renous i els mals olors y es millorarà la qualitat del aigua tractada, la seva infiltració
al terreny, reduint la quantitat de fang a tractar.
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, és necessari escometre una Inversió amb càrrec
al Decret 51/92 per l’anualitat 2.021 per import de 113.416,92 euros per a fer front
a la següent inversió:

PROJECTES
OBRES DE MILLORA EDAR DE LA CALA ST.
VICENT
TOTAL DEPURACION

2.021

TOTAL

199.685,67

199.685,67

199.685,67

199.685,67

Adjuntem el informe tecnic
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La inversió es licitarà per concurs públic d’acord amb la normativa de contractes
vigents per procediment simplificat.

En relació a l’expedient i d’acord amb allò que estableix l’acord del Consell de
Govern de 15 de març de 2.013 pel qual s’aproven els criteris de planificació sobre
indemnitzacions i compensacions per obres instal·lacions de depuració d’aigües
residuals, podem dir que tots els projectes d’aquests expedients es troben en una
situació de necessitat urgent d’execució ja que totes les actuacions a realitzar són
necessàries per complir amb els criteris tècnics i ambientals pel que fa a l’exigència
de la normativa, qualitat exigida en la depuració, estat de les instal·lacions,
eficiència energètica, sostenibilitat ambiental.
La anualitat es:
ANY 2021
TOTAL

199.685,67
199.685,67

Amb càrrec a la partida pressupostària 15201562B017411800.
Per tot això es sol·licita adoptar els següents acords:
1. Aprovar la transferència de 199.685,7 euros IVA inclòs per a realitzar
OBRES DE MILLORA A L’EDAR DE LA CALA ST. VICENT (EIVISSA).
ANY 2021
TOTAL

199.685,67
199.685,67

2. Autoritzar al Director Gerent o realitzar els tràmits oportuns davant la
Conselleria de Medi Ambient i Territori
Palma, 18 de novembre de 2.020 Digitally signed by ROSSELLO
ALCINA GUILLEM - DNI
Sgt. Guillem Rossello Alcina
34065249H
Director – Gerent
Date: 2020.11.23 12:06:56 +01'00'
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ

Núm. expedient:
Objecte: OBRES DE MILLORA A L’EDAR DE CALA SANT VICENT
Tipus de contracte: OBRES

1. ANTECEDENTS
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.
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.
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.

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 76 58
abaqua.cat
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2. MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT I OBJECTE DEL CONTRACTE:
L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental gestiona el sistema de sanejament
de les Illes Balears. Aquests sistemes consten d’una extensa xarxa de col·lectors que
prové del clavegueram dels municipis, d’estacions de bombament i d’estacions
depuradores. Algunes d’aquestes instal·lacions necessiten millores o restauracions, en
concret la següent:


EDAR Cala de Sant Vicent al municipi de Sant Joan de Labritja a la illa d’Eivissa:
S’instal·laran un decantador lamel·lar, noves bombes de recirculació de fang,
espesador de fang, difusors de aeració, canonades amb vàlvules, instruments i
controladors elèctriques que permetran un millor tractament de l’aigua i digestió
del fangs. Al mateix temps, se impermeabilitzarà una llacuna, se insonoritzarà la
sala de bufadors y se netejaran los pous de infiltració. Amb tot això es disminuiran
les renous i els mals olors y es millorarà la qualitat del aigua tractada, la seva
infiltració al terreny, reduint la quantitat de fang a tractar.

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.
Així mateix, tal i com prescriu l’article 116.4-e) de la LCSP, queda constància que la relació
entre les necessitats a satisfer i l’objecte del contracte és directe, clara i proporcional.

3. CPV
L’objecte d’aquest contracte correspon al codi de la nomenclatura Vocabulari Comú de
Contractes (CPV) de la Comissió Europea següent:
CPV- 45252130-8 Equipo de planta depuradora de aguas residuales
4. 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 substitució del sistema de aeració, decantació, espessament i
control elèctric de la instal·lació, y per realitzar aquesta feina eficientment, sense influir en
el tractament del aigua, es necessari realitzar las tasques de obra civil coordinadament
amb las feines de neteja e impermeabilització dels llacunes, retirada i substitució del
sistema d’aeració per parts i canvi elèctric de les instal·lacions, per això dividir l’obra en
llots, significaria un perjudici per l’administració per l’import , seguretat del procés de
depuració i de coordinació dels treballs que representaria realitzar aquesta llavor amb
varis contractes.
5. 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
2021

Import sense IVA
165.029,48

IVA 21%
34.656,19

Import IVA inclòs
199.685,67

2
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El valor estimat del contracte és de 199.685,67 € resultat de la suma de l’import del
pressupost de licitació total de 165.029,48 més IVA,
6. 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 ombralls 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.

7. TERMINI D’EXECUCIÓ:
Termini d’execució: 6 MESOS
8. LLOC DE PRESTACIÓ.
Illa: Eivissa
T.M. Sant Joan de Labritja
Parròquia: Sant Vicent de sa Cala
Paratge: Sa Cala de Sant Vicent
9. TÈCNIC REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT
Es proposa al Sr. Lorenzo Romero Valbuena, tècnic de l’Àrea de Gestió de sanejament de
l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental.

Palma, en la data de la signatura electrònica visible al document
Firmado por SANCHEZ MATEOS RUBIO
MARIA PILAR - DNI 05629549T el día
18/11/2020 con un certificado emitido
por AC Administración Pública

Sgt. Pilar Sánchez-Mateos y Rubio
Cap de l’Àrea de gestió de sanejament
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4. JURIDIC
4.1
Donar compte de la sentència de
l’Audiència Provincial relativa al procediment
civil ordinari 749/2016 instat per la UTE
Emissari Ciutadella Nord contra l’Agència
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental.
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.

Donar compte de la sentència de l’Audiència Provincial relativa al procediment civil
ordinari 749/2016 instat per la UTE Emissari Ciutadella Nord contra l’Agència
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental.

I.- En data 15 de maig de 2019 el jutjat de Primera Instància número 9 de Palma de
Mallorca va dictar sentència respecte al procediment civil ordinari 749/2016 instat per la
UTE Emissari Ciutadella Nord contra l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental (ABAQUA) a través de la qual es va condemnar a l’Agència Balear de l’Aigua
i de la Qualitat Ambiental a pagar la quantitat de 285.542,60 euros més els interessos
legals des de la data de la interposició de la demanda.
II.- Aquesta sentència va ser recorreguda en apel·lació, motiu pel qual en data 18 de febrer
de 2020 la secció tercera de l’Audiència Provincial de Palma de Mallorca va dictar
sentència mitjançant la qual va condemnar a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental a pagar la quantitat 543.909,62 € , i amb la imposició de les costes judicials.
Per recomanació de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma aquesta sentència no va ser
recorreguda, motiu pel qual és ferma .
III.- En data 12 de juny de 2020 la secció tercera de l’Audiència Provincial de Palma de
Mallorca va dictar interlocutòria de correcció de l’anterior sentència de data 18 de febrer
de 2020, a través de la qual es va revocar parcialment l’anterior resolució, augmentant la
quantia de la condemna a 552. 909. 51 euros.
Per tot l’anteriorment exposat, el director gerent d’ABAQUA proposa al Consell
d’Administració l’adopció dels següents acords:

Primer.- Donar-se per assabentat de la sentència de data 18 de febrer de 2020,
posteriorment rectificada per la interlocutòria de data 12 de juny de 2020, per la qual es
condemna a ABAQUA a pagar l’UTE Emissari Ciutadella Nord, la quantitat de 552. 909.
51 euros, més els interessos legals des de la data de la interposició de la demanda i les
costes judicials.

1
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Segon.- Tramitar el corresponent expedient de autorització de despesa.
Tercer.- Facultar el director gerent per a la firma de tots el documents per poder procedir
a l’abonament de la quantitat de 552. 909. 51 euros, més els interessos legals procedents
i més les costes judicials.
Palma, 18 de novembre de 2020.
Guillem Rosselló Alcina.
Digitally signed by ROSSELLO ALCINA GUILLEM DNI 34065249H
Date: 2020.11.23 12:09:04 +01'00'

Director gerent
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5. PATRIMONI
5.1 Resolució de la cessió de l’ús temporal a
favor de Calvià 2000, SA. dels terrenys de on
està ubicada la dessaladora de Son Ferrer
(Calvià)

Consell d'Administracio ABAQUA, dijous 26 de novembre de 2020

161

.

Resolució de la cessió de l’ús temporal a favor de Calvià 2000,SA. dels terrenys de on està
ubicada la dessaladora de Son Ferrer (Calvià)
Fets
I.- En data 11 d’octubre de 2016 el director gerent d’ABAQUA va autoritzar la cessió de l’ús
gratuïta a favor de l’empresa Calvià 2000, SA dels terrenys on està ubicada la dessaladora de son
Ferrer (Calvià), propietat d’ABAQUA, per ubicar les instal·lacions adscrites al servei de neteja viaria
i gestió de residus sòlid de zones del terme municipal de Calvià, a favor de l’empresa Calvià 2000,
SA.
Els terrenys cedits son el que es descriuen a continuació:
“pieza de tierra, sita en el término municipal de Calviá, de superficie 4.720 m2 de extensión para
ubicar en ellas varias unidades de desalación, e instalaciones complementarias, que procede de la
parcela 36 del polígono 10 del termino municipal de Calviá, propiedad de D. Jaime Guasp Ferrer.”
II.- En data 30 de gener de 2017, el Consell d’Administració de Calvià 2000, SA., va aprovar per
unanimitat la acceptació, condicionada de manera suspensiva, de la cessió de l’ús dels terrenys de
la Dessaladora de Son Ferrer, a l’obtenció dels permisos i autoritzacions necessaris per executar
un projecte d’activitat i obres per ubicar les instal·lacions afectes al servei de neteja viària.
III.- En data 21 de març de 2017, es va signar l’acta d’entrega dels terrenys de la dessaladora de
Son Ferrer.
IV.- En data 12 de març de 2020, i amb registre d’entrada en ABAQUA amb el núm. 261/2020,
l’empresa Calvià 2000, SA, va presentar un escrit mitjançant el qual va sol·licitar la resolució de la
cessió de l’ús dels terrenys de l’antiga dessalitzadora de Son Ferrer.
Aquesta petició està motivada pel fet que els esmentats terrenys tenen la qualificació urbanística,
segon el PGOU de Calvià, de SR4-AREA DE INTERES AGRARIO TRADICIONAL y AT-H Àrea de
Transició Harmonitzada, i per tant no tenen la qualificació adequada per desenvolupar els serveis
de neteja viaria i gestió de residus sòlids que l’empresa Calvià 2000, SA
Normativa d’aplicació
1.-Llei 6/2001, de data 11 d’abril, del Patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2.-Decret 127/2005, de data 16 de desembre, que aprova el Reglament de desplegament de la
Llei 6/2001, de data 11 d’abril, del Patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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3.- Llei 40/2015, de data 1 d’octubre, del règim jurídic del Sector Públic.
4.-Llei 39/2015, de data 1 d’octubre, del procediment administratiu de les Administracions
Públiques.
5.- Decret 100/2015, de data 18 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts d’Abaqua.
En atenció que la qualificació urbanística de la parcel·la de la dessaladora de Son Ferrer no permet
dur a terme l’execució del projecte de millora del servei de neteja viària, activitat per a la qual
aquesta parcel·la va ser cedida a Calvià 2000,SA. , es considera procedent acceptar la petició de
l’entitat municipal de resoldre l’esmentat acord de cessió d’ús.
Per tot això, i de conformitat amb les competències que corresponen al Consell d’Administració
respecte als béns i drets de l’entitat, el director gerent proposa al Consell d’Administració
d’aquesta entitat l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la petició de l’entitat Calvià 2000,SA respecte a la resolució de la cessió d’ús
temporal a favor de l’esmentada entitat dels terrenys on està ubicada la dessaladora de Son Ferrer
(Calvià), propietat d’ABAQUA.
Segon.- Facultar el director gerent d’ABAQUA per signar la corresponent acta de recepció, previ
informe favorable dels serveis tècnics, en els termes establerts a l’acord de cessió de data 21 de
març de 2017.
Tercer.- Notificar el present acord a l’empresa Calvià 2000, SA.
Palma, 20 de novembre de 2020.
Guillem Rosselló Alcina.
Digitally signed by ROSSELLO ALCINA
GUILLEM - DNI 34065249H
Date: 2020.11.23 12:09:55 +01'00'

Director gerent
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6. Donar compte de la participació de
l’Agencia Balear de l’Aigua i de la
Qualitat Ambiental en el projecte del
Programa Europeu LIFE.
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Donar compte de la participació de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat
Ambiental en el projecte del Programa Europeu LIFE
Objectius generals
El projecte Sensibilització del sector turístic sobre l’ estalvi i la reutilització
d’aigua (Wat'savereuse) es un projecte financiant per al Programa europeu LIFE
i promogut per l’Euroregion Pyrénées-Mediterranée GECT. L'objectiu general del
projecte és explicar els beneficis de la legislació sobre l'aigua i les iniciatives
nacionals per promoure l'economia circular en el consum d'aigua, especialment
en la indústria turística, amb l'objectiu de tant l'estalvi d'aigua com la reutilització
d'aigua, amb especial èmfasi en el medi ambient mediterrani. El projecte ajudarà
a pal·liar el problema mediambiental identificat (escassetat d’aigua i sequera)
mitjançant la realització de campanyes de sensibilització informada dirigides a 4
grups objectiu i la definició de millors polítiques amb un impacte clar.
Objectius específics:
-

-

Reduir el consum global d’aigua dels turistes durant la seva estada a hotels
...;
Promoure i sensibilitzar els grups d'interès de la indústria turística per a la
reutilització de l'aigua per tal d'explicar els beneficis de la implementació
de la legislació sobre reutilització i millorar la percepció dels turistes sobre
l'aigua recuperada;
Animar la indústria turística a implementar almenys 5 solucions de
reutilització d’aigua;
Reforçar la governança de l’aigua mitjançant la col·laboració entre
administracions públiques i operadors de la cadena de valor.
Reduir el consum global d'aigua dolça en un 30%

Accions:
-

Acció preparatòria: consulta amb els grups d'interès i configuració del
projecte.
Accions d'implementació:
o Desenvolupament de comunicacions: estratègia de comunicació i
KPI
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-

o Desenvolupament de comunicacions des de la demanda:
sensibilitzar els turistes sobre l’escassetat d’aigua i canviar el mal
comportament en el consum d’aigua.
o Desenvolupament de comunicacions pel que fa a l’oferta:
compromís i rendiment dels sectors públic i privat com a
proveïdors.
o Desenvolupament de comunicacions per a comunitats locals.
o Governança i desenvolupament de polítiques de les autoritats
regionals / locals.
o Activitats de rèplica i capitalització: replicació en altres regions de la
UE. Desenvolupament de recomanacions polítiques, sistematització
del coneixement i organització d’esdeveniments a mida.
o Suport per al desenvolupament de polítiques: adaptar les lliçons
apreses del projecte a les estratègies regionals.
Seguiment de l’impacte de les accions del projecte: rebeu comentaris de
campanyes de comunicació, pilots i altres accions implementades.
Sensibilització pública i difusió dels resultats: activitats de difusió generals i
activitats de difusió tècnica al màxim.

Destinataris: Turistes, sector privat (indústria turística), sector públic, autoritats
regionals i locals, entitats nacionals i europees.
Partenariat/consorci
- AECT Pirineus-Mediterrània/ Líder (FR / ES)
- Agència Balear per a la Qualitat de l'Aigua i el Medi Ambient
(ABAQUA) (ES)
- Agència Catalana de l'Aigua (ACA) (ES)
- Agència de Desenvolupament Econòmic d'Occitània (AD'OCC) (FR)
- Agència d'Estratègia Turística Illes Balears (AETIB) (ES)
- Clúster mundial de competitivitat hídrica (Aquavalley) (FR)
- Clúster de la indústria química Illes Balears (CLIQIB) (ES)
- Associació Catalana per a la Innovació i la Interiorització del Sector de
l'Aigua (CWP) (ES)
- Fundació EURECAT (ES)
Rol de l'Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental: L’agència com soci
del projecte desenvolupa accions per donar resposta als objectius i accions en
l’àmbit de les illes Balears. En particular, l’Agència desenvoluparà les següents
accions:
o Desenvolupament de comunicacions des de la demanda:
sensibilitzar els turistes sobre l’escassetat d’aigua i canviar el mal
comportament en el consum d’aigua.
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o Desenvolupament de comunicacions pel que fa a l’oferta:
compromís i rendiment dels sectors públic i privat com a
proveïdors.
o Desenvolupament de comunicacions per a comunitats locals.
o Governança i desenvolupament de polítiques de les autoritats
regionals / locals.

Duració i data d’inici: El projecte s’inicia 1 de setembre de l’any 2020 i finalitza 30
d’octubre de l’any 2023 amb una duració de tres anys.
Financiació: El pressupost total del projecte es 1.588.007 euros. L’Agència Balear
de l’Aigua desenvoluparà accions per un import de 149.228 euros amb una
contribució de 67.153 euros i una contribució per part de l’Unió Europea de
82.075 euros.
Palma, a 19 de novembre de 2020
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7.- TORN OBERT DE PARAULES
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