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Consell d’Administració 

17 de desembre de 2020 

El Hble. senyor president ha tingut a bé convocar una reunió del seu 
Consell d’Administració a dur a terme el 17 de desembre 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  26 DE NOVEMBRE DE 2020 

2.- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA: 

2.1.- Inicis 
 
2.1. Donar compte de la resolució d’ordre d’inici de l’expedient de 
contractació de les obres de rehabilitació del dipòsit d’aigua potable de 
Son Pacs. 
 

2.2.  Contractes tramitats pels procediments  d’emergència i 
menors: 

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

 
 
3.1 Donar compte del pressupost de l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental exercici 2021. 
 
3.2 Transferència de 280.394,20 euros per realitzar actuacions en la 
dessaladora de Ciutadella. 
 
3.3  Donar compte de l’execució pressupostària 31 d’octubre de 2020 
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4.- CONVENIS 

4.-1 Pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Ciutadella 
i l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental per al 
subministrament  d’aigua de data 24 de gener de 2019 

 
4.2.- Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Muro i Abaqua per a la 
millora del sistema de sanejament i depuració de Muro. 

 

5.- TORN OBERT DE PARAULES. 

 

Palma, 14  de  desembre  de 2020 

 

 
Juan Calvo Cubero 
Secretari general 
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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- Magdalena Pons Esteve, directora general de Territori i 
Paisatge 

4- Antoni  Alorda Vilarrubias, president de la Comissió de Medi 
Ambient.  

5- Sebastià Sansó Jaume,  director general de Residus i 
Educació Ambiental. 

NÚM. SESSIÓ 9 

CARÀCTER Ordinari 

DATA 26 de novembre de 2020 

HORA 16 hores 

LLOC Conselleria de Medi Ambient, i 
Territori 
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6- Llorenç Mas Parera , director general d’Espais Naturals i 
Biodiversitat.  

7- Joan Ignasi Morey i Marquès, director general de 
Pressuposts 

 
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  
 

A Palma de Mallorca, dia 26 de novembre  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 l’assistència presencial  de   Joana 
Maria Garau Muntaner; Ángeles Gonzàlez Amate; Guillem  Rosselló Alcina; Juan 
Calvo Cubero i  Marta López Morey ; I,  telemàtica, amb imatge i so directe en 
temps reial, dels senyors Miquel Mir Gual ; Antoni Alorda Vilarubias; Llorenç Mas 
Parera; Joan Ignasi Morey i Marquès, Sebastià Sansó Jaume;   així com de les 
senyores; Magdalena Pons Esteva; Catalina Inés Perelló Carbonell i  Yolanda Garví 
Blàquez. 
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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 29 d’octubre 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  29 d’octubre  de 2020 amb 
l’abstenció del senyor Joan Ignasi Morey i Marquès per no haver-hi assistit. 

2.- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA: 

2.- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA: 

2.1.- Adjudicacions 

 
2.1.-a) Proposta d'adjudicació de l'expedient del subministrament de diversa 
maquinària i programari informàtic per a l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental.   
 
El director gerent resumeix el procediment de licitació dut a terme per a la 
contractació de material informàtic per a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental. D’aquesta manera, fa referències a les actes de les meses números 2, 3 i 
4 que figuren a la documentació que acompanya la proposta d’adjudicació, a través 
de les quals es va valorar els criteris d’adjudicació mitjançant fórmula, la justificació 
de les ofertes anormalment baixes, així com es va proposar com adjudicataris a les 
empreses millor valorades dels 4 lots en els que estava dividit aquest procediment. 
 
Una vegada analitzada la documentació, els membres assistents adopten els 
següents acords:: 
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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 maquinària 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  adjudicatari del LOT 2 del contracte de subministrament 
de diversa maquinària i programari informàtic per a l’Agència Balear de l’Aigua i de 
la Qualitat Ambiental a l’empresa INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, 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 maquinària 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. 
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Setè.- Proposar com a adjudicatari del LOT 4 del contracte de subministrament de 
diversa maquinària 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. 

 

 
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. 
 
El director gerent comenta als assistentes que el passat 1 d’octubre de 2020 el 
president de l’entitat, per raons d’urgència, va iniciar l’expedient del contracte 
basat en acord marc del servei de neteja de les oficines d’ ABAQUA, així com va 
delegar la firma en el director gerent de l’entitat per a la tramitació de l’esmentat 
expedient. Com a conseqüència d’aquesta delegació, el director gerent en data 12 
de novembre de 2020 va resoldre adjudicar aquest contracte a l’entitat INTERSERVE 
FACILITIES SERVICES,SA., tal i com figura a la resolució que s’acompanya a aquesta 
proposta. 
 
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents, adopten els següents 
acords:: 
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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) 

ADJUDICATARI 

Import 
Adjud 
(sense 

IVA) 

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 
INTERSERVE 
FACILITIES 
SERVICES S.A. 

73.817,74 

 

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 

El director gerent recorda als assistents que les obres de millora i ampliació de 
l’EDAR d’Andratx varen ser rebudes el 6 de juny de 2019 i que el 26 de setembre de 
2019 el Consell d’Administració va aprovar la corresponent certificació final amb un 
import de 301.856,11 euros, amb un import líquid addicional de 199.217,80 euros.  
 
En atenció que ha transcorregut el període de garantia , el cap d’Àrea de 
Planificació i Construcció de Sanejament i Depuració d’ABAQUA ha presentat la 
proposta de liquidació de les obres amb un saldo de 0 euros, motiu pel qual eleva 
l’esmentada proposta al Consell d’Administració com òrgan competent per a la 
seva aprovació. 
 
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents adopten els següents 
acords: 
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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. 

 

2.2.-b) Pròrroga del contracte de servei d’explotació, manteniment i 
conservació de la IDAM de Ciutadella i les seves instal·lacions annexes. 

 
El director gerent explica als assistents que el proper 7 de gener de 2021 finalitza el 
contracte de servei d’explotació, manteniment i conservació de la IDAM de 
Ciutadella, el qual està adjudicat a l’empresa Sociedad de Fomento  Agrícola 
Castellonense,SA, i que el cap d’Àrea de Construcció i Gestió d’Abastiment i 
Dessaladores el 17 de setembre de 2020 va proposar prorrogar el contracte de 
servei, en atenció que aquesta possibilitat està expressament contemplada en el 
plec de clàusules administratives particulars. 
 
Una vegada llegida la proposta, els membres assistents adopten els següents 
acord:s 
 

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) Anualitat 2022 (sense l’IVA) 
391.497,29 € 6.543,13 € 
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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. 
 
 

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

 
2.3.-a) Donar compte dels contractes adjudicats per emergència. 
 
El director gerent informa dels contractes  adjudicats pel procediment 
d’emergència des del 21 d’octubre al 19 de novembre del 2020, de conformitat amb 
la delegació de competències efectuada pel Consell d’Administració de data   23 de 
maig de 2018. 
 
 En atenció amb l’anteriorment exposat, els membres assistents  adopten el 
següent acord: 
 
 
Primer.- Donar-se per assabentats dels contractes d’emergència adjudicats que es 
relacionen a continuació. 
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Núm. exp Actuació TIPUS  
DATA 

Resolució 
emergència 

EMPRESA 
PROPOSADA  

Import 
estimat inicial              

(IVA inclòs) 

EM0372020 

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

OBRA 03/11/2020 CADAGUA, S.A. 9.000,00 

EM0382020 

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

OBRA 11/11/2020 AMER E HIJOS, 
S.A. 6.000,00 

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

OBRA 13/11/2020 CADAGUA, S.A. 12.000,00 

 

  
2.3.-b)  Donar compta de l’adjudicació dels contractes menors. 
 
 
El director gerent informa dels contractes menors  adjudicats des del 21 d’octubre 
al 19 de novembre del 2020, de conformitat amb la delegació de competències 
efectuada pel Consell d’Administració el 25 d’abril de 2018. 
 
 En atenció amb l’anteriorment exposat, els membres assistents  adopten el 
següent acord: 
  
 
Primer.- Donar-se per assabentats dels contractes menors adjudicats que es 
relacionen a continuació. 
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Nº TÍTOL TIPUS  
DATA 

Adjudicació 
(Resolució) 

ADJUDICATARI 
Import 
Adjud 

(amb IVA) 

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. 

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 

 
 
  
3.- ECONÒMIC 

 
El director gerent informa als assistents respecte a una sèrie d’inversions a realitzar 
en les depuradores i xarxes de Algaida-Montuiri, Cales de Mallorca, Campanet, 
Selva,, Cala Ferrera, Cales de Mallorca, sa Calobra, sa Font de sa Cala, Son Servera, 
Ciutadella sud, cala en Porter, Sant Lluis,  Sant Antoni, port de Sant MIquel i cala 
Sant Vicent. L’execució d’aquestes inversions estan motivades de conformitat amb 
els arguments tècnics que figuren als informes aportats a la sessió d’avui.  
 
Per aquest motiu, continua explicant, es sol·licita l’aprovació de 9 expedients de 
transferència a fi i efecte de disposar de finançament per a la seva execució. 
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Una vegada exposat l’anterior, el director gerent procedeix a resumir cadascun 
dels 9 expedients  
 
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-Montuiri i Cales de Mallorca 
 
 

El director gerent explica que amb aquesta transferència es finançarà la redacció 
dels projectes, per una banda, d’una actuació integral en el sistema general de 
sanejament i depuració de l’EDAR d’Algaida – Montuiri mitjançant l’ampliació de 
l’EDAR i substitució i millora de la seva xarxa. Per altra banda, pel que fa a l’EDAR 
de Cales Mallorca, la substitució i millora de la xarxa de sanejament general de 
Cales de Mallorca. 
 
  
Una vegada analitzat el contingut de la proposta, els membres del Consell 
d’Administració  adopten els següents acords: 
 

Primer.- 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 21.780,00

ANY 2022 108.900,00

ANY 2023 87.120,00

TOTAL 217.800,00
 

 
 
 

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

El director gerent comenta als assistents que amb la transferència que es proposa 
aprovar es pretén contractar la redacció de projectes per dur a terme una 
ampliació de les EDAR de Campanet-Búger  i de la Selva, així com una millora de les 
seves xarxes de sanejament . 
 

Una vegada analitzat el contingut de la proposta, els membres del Consell 
d’Administració  adopten els següents acords: 
 

 

Primer.- Aprovar la transferència plurianual de 217.800,00 euros IVA 
inclòs per a realitzar redacció de projectes d’EDAs 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 21.780,00

ANY 2022 108.900,00

ANY 2023 87.120,00

TOTAL 217.800,00
 

 
 
 

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

 
 

 
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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El director gerent assenyala que la finalitat d’aquesta proposta és finançar la 
redacció d’un projecte d’ampliació i millora de tractament de l’EDAR de Ciutadella 
Sud, així com de la substitució i millora de la seva xarxa general de sanejament. 
 
Una vegada analitzat el contingut de la proposta, els membres del Consell 
d’Administració  adopten els següents acords: 
 

Primer.- 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 14.520,00

ANY 2022 72.600,00

ANY 2023 58.080,00

TOTAL 145.200,00
 

 
 
 

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

 
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 
 

El director gerent comenta als assistents el contingut de la següent proposta 
d’aprovació de transferència per finançar la redacció del projecte d’ampliació i 
millora de tractament de l’EDAR de Cala Sant Vicent, mitjançant la seva ampliació i 
substitució i millora de la seva xarxa. 
 

Una vegada analitzat el contingut de la proposta, els membres del Consell 
d’Administració  adopten els següents acords: 
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Primer.- 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 Vicent  de l’Agència Balear de 
l’Aigua i Qualitat Ambiental 
 

ANY 2021 10.890,00

ANY 2022 54.450,00

ANY 2023 43.560,00

TOTAL 108.900,00
 

 
 
 

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

 

 
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 
 
 

El director gerent recorda als assistents que ABAQUA des de l’any 2004 està 
legalitzant els seus emissaris submarins, com a conseqüència d’aquesta tramitació 
resulta necessari introduir canvis motivats, per una banda,  les condicions 
imposades per les administracions que han informat aquests projectes, i, per altra 
banda, pel temps transcorregut, motiu pel qual es considera recomanable 
contractar un servei que elabori un projecte final refós.  
 
Amb l’aprovació d’aquesta transferència es podrà finançar la redacció dels 
projectes refosos dels emissaris de les EDARs de sa Font de sa Cala i de Son 
Servera. 
  
Una vegada analitzat el contingut de la proposta, els membres del Consell 
d’Administració  adopten els següents acords: 
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Primer.- Aprovar la transferència plurianual de 58.116,30 euros IVA 
inclòs per a realitzar redacció dels projectes refosos d’emissaris marítim 
terrestres i abocaments a la mar pertanyents al lot1 (Mallorca) de les 
EDAR de sa Font de sa Cala i Son Servera. 
 

ANY 2021 5.811,63

ANY 2022 29.058,15

ANY 2023 23.246,52

TOTAL 58.116,30
 

 
 
 

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

 

 
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. 
 

 
El director gerent explica que l’objectiu de  la transferència sol·licitada és contractar 
la redacció dels projectes refosos dels emissaris de les EDAR de Cala Ferrera, Cales 
de Mallorca i sa Calobra. 
  
Pren la paraula la senyora Pons Esteva per assenyalar que a l’informe tècnic de 16 
de novembre  de 2020, a la pàgina 3, especifica que l’òrgan competent per la 
tramitació de l’autorització d’abocament és el Servei de Costes i Litoral, quan en 
realitat és el Servei d’Abocaments, motiu pel qual es demana la rectificació. 
 
Una vegada analitzat el contingut de la proposta, els membres del Consell 
d’Administració  adopten els següents acords: 
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Primer.- Aprovar la transferència plurianual de 87.174,45 euros IVA inclòs per a 
la redacció dels projectes refosos d’emissaris marítim terrestres i abocaments a 
la mar pertanyents al lot2 (Mallorca) de les EDAR de Cala Ferrera, Cales de 
Mallorca i sa Calobra 

 
ANY 2021 8.717,45

ANY 2022 43.587,23

ANY 2023 34.869,77

TOTAL 87.174,45
 

 
 
 

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

 
 
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 
 
El director gerent es remet a l’informe proposta del cap d’àrea de planificació de 16 
de novembre de 2002 a través del qual sol·licita la contractació de la redacció dels 
projectes refosos dels emissaris de les EDAR de Cala en Porter, Ciutadella Sud i Sant 
Lluis, motiu pel qual es proposa l’aprovació de la transferència de 141.508,29 euros. 
 
Una vegada analitzat el contingut de la proposta, els membres del Consell 
d’Administració  adopten els següents acords: 
 

 
Primer.- Aprovar la transferència plurianual de 141.508,29 euros IVA inclòs per 
a la redacció dels projectes refosos d’emissaris marítim terrestres i abocaments 
a la mar pertanyents al lot3 (Menorca) de les EDAR Cala en Porter, Ciutadella 
Sud i Sant Lluis. 
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ANY 2021 14.150,83

ANY 2022 70.754,15

ANY 2023 56.603,31

TOTAL 141.508,29
 

 
 

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

 

 
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. 
 
El director gerent explica la darrera proposta de sol·licitud de transferència que 
afecta a emissaris submarins, concretament la del lot 4, que son els emissaris de les 
EDAR de Sant Antoni i la del Port de Sant Miquel. 
 
Una vegada analitzat el contingut de la proposta, els membres del Consell 
d’Administració  adopten els següents acords: 
 

Primer.- Aprovar la transferència plurianual de 112.450,14 euros IVA inclòs per 
a la redacció dels projectes refosos d’emissaris marítim terrestres i abocaments 
a la mar pertanyents al lot4 (Eivissa) de les EDAR de Sant Antoni i Port de Sant 
Miquel 

 
ANY 2021 11.245,01

ANY 2022 56.225,07

ANY 2023 44.980,06

TOTAL 112.450,14
 

 
 
 

Segon.-Autoritzar el director gerent realitzar els tràmits oportuns davant la 
Conselleria de Medi Ambient i Territori 
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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. 
 
Finalment, el director gerent proposa l’aprovació d’una transferència de 199.685,67 
euros per finançar les obres que la cap d’Àrea de gestió de sanejament proposa 
executar en el seu informe de data 18 de novembre de 2020 en l’EDAR de Cala Sant 
Vicent. 
 
Una vegada analitzat el contingut de la proposta, els membres del Consell 
d’Administració  adopten els següents acords: 
 

Primer.- Aprovar la transferència de 199.685,7 euros IVA inclòs per a realitzar obres de millora 
a l’EDAR de la Cala Sant Vicent (Eivissa). 

 
ANY 2021 199.685,67

TOTAL 199.685,67  
 
 

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

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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El director gerent informa als assistents que la secció tercera de l’Audiència 
Provincial, mitjançant sentència de 18 de febrer de 2020 va condemnar a ABAQUA 
al pagament de 543.909,62 euros. No obstant això, aquesta quantitat va ser 
posteriorment rectificada el 12 de juny de 2020 per la quantitat de 552.801,51 
euros, tal i com es fa constar a la interlocutòria dictada per la Sala. 
 
Aquest procediment deriva de la reclamació efectuada per la UTE Emissari 
Ciutadella Nord contra ABAQUA de 698.759,10 euros en concepte de treballs extras 
i d’ indemnització per la suspensió de les obres de construcció de l’emissari de 
Ciutadella Nord. 
 
Seguidament, el director gerent comenta que hi ha una errada material en la 
proposta d’acord, concretament respecte a l’import final el qual ha de ser 
552.801,51 euros i no 552.909,51 euros. 
 
Una vegada analitzat el contingut de l’esmentada sentència i rectificat l’errada en 
la proposta, els membres assistents adopten els 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 552.801,51 euros, més els interessos legals des de la 
data de la  interposició de la demanda i les costes judicials. 
 
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 552.801,51 euros, més els 
interessos legals procedents i més les costes judicials. 

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) 

23

Consell d'administració ABAQUA, dijous 17 de desembre de 2020



  

 

C/ del Gremi de 
Corredors, 10 

(Polígon de Son 
Rossinyol) 
07009 Palma  
Tel. 971 17 76 58 
abaqua.cat 

  

 

 
El director gerent explica als assistents que en data 11 d’octubre de 2016 es va 
autoritzar la cessió de l’ús gratuïta a favor de l’entitat municipal Calvià 2000,SA dels 
terrenys on està ubicada la dessaladora de Son Ferrer, actualment, fora de servei. 
Aquests terrenys es varen cedir amb l’objectiu de desenvolupar el servei de neteja 
viària municipal; No obstant això, per la qualificació urbanística d’aquests terrenys 
aquesta activitat no es pot realitzar, motiu pel qual l’entitat Calvià 2000 ha sol·licitat 
la resolució de la cessió. 
 
Una vegada explicat l’anterior, els membres assistents adopten els 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. 

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

Seguidament, el director gerent em cedeix la paraula per explicar la participació de 
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental en el projecte del programa 
europeu LIFE.  
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Així, indico que es tracta d’un projecte de sensibilització del sector turístic sobre l’ 
estalvi i la reutilització d’aigua (Wat'savereuse),el qual està financiat 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.  
 
Aquest projecte es va iniciar l’1 de setembre de l’any 2020 i finalitzarà 30 d’octubre 
de l’any 2023 amb una duració de tres anys. El pressupost total del projecte es de 
1.588.007 euros i 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. 

Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents adopten els següents 
acords: 

Primer.- Donar-se per assabentats de la participació de l’Agència Balear de l’Aigua 
i de la Qualitat Ambiental en el projecte del Programa Europeu LIFE. 

 

7.- TORN OBERT DE PARAULES. 
 

I no havent-hi altres assumptes per tractar, sent les 16:50 , 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 

25

Consell d'administració ABAQUA, dijous 17 de desembre de 2020



 

 

 

 

 

 

 

2 .- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
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2.1.- inici contracte d’obres del projecte de 

rehabilitació del dipòsit de Son Pacs. 
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RESOLUCIÓ PER A L’ORDRE D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL 
CONTRACTE D’OBRES  DE REHABILITACIÓ DEL DIPÒSIT D'AIGUA POTABLE DE 
SON PACS 
 
Vista la memòria justificativa de la necessitat de la contractació adjunta del CONTRACTE 

D’OBRES  DE REHABILITACIÓ DEL DIPÒSIT D'AIGUA POTABLE DE SON PACS emesa dia 11 

de desembre de  2020 per l’Àrea de Construcció i Gestió de Abastiment i Dessaladores de 

l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental i atès que la necessitat sorgida de la 

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

de la qualitat ambiental, escau procedir a l’inici de l’expedient de contractació corresponent en 

els termes prevists a l’article 28 de la LCSP. 

En virtut de les facultats delegades en el director gerent per a l’exercici de les competències de 
l’òrgan de contractació respecte de contractes menors i de procediments oberts simplificats 
mitjançant acord de delegació de competències adoptat pel Consell d’Administració de l’Agència 
en sessió de dia 25 d’abril de 2018, publicat al BOIB núm. 65 dia 26 de maig de 2018, el Director 
gerent  
 
 

RESOL 
 

Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del CONTRACTE D’OBRES  DE 
REHABILITACIÓ DEL DIPÒSIT D'AIGUA POTABLE DE SON PACS amb un pressupost 
màxim de licitació de 1.178.511,59 €, sense IVA,( 1.425.999,02 € IVA inclòs), el qual estarà 
condicionat a la prèvia obtenció del certificat d’existència de crèdit adequat i suficient i a la prèvia 
autorització de la despesa, de conformitat amb l’establert a la Llei 7/2010 de 21 de juliol, del 
sector públic instrumental de la CAIB. 

Segon.- Nomenar al Sr. Juan Antonio García Martínez, com a tècnic representant de 
l’Administració contractant. 
 
Tercer.- Ordenar la tramitació de l’expedient de contractació mitjançant el procediment Obert 
Simplificat, de conformitat amb l’establert a l’article 159 de la LCSP. 
 
Quart.- Publicar la memòria justificativa en el Perfil del Contractant de l’Agència Balear de l’aigua 
i de la qualitat ambiental. 
 
 
 
Palma, 11 de desembre de 2020 
EL DIRECTOR GERENT 
 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
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2.2.  Contractes tramitats pels 

procediments  d’emergència i menors: 
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2.2.-a) Donar compte dels contractes 

adjudicats per emergència. 
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Donar compte dels contractes d’emergència adjudicats des del  20-11-20  al  11-12-
20 

El  Director gerent de l'Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, en virtut de 
les competències atribuïdes pel Consell d'Administració del 23 de maig de 2018 per 
actuar com a òrgan de contractació de l'entitat respecte determinants expedients 
tramitats per emergència, ha adjudicat els contractes d’emergència que es detallen en el 
quadre adjunt, de conformitat amb l'establert a l'article 120 de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre, i proposa al Consell d’Administració l’adopció del següent acord: 

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

Núm. exp Actuació TIPUS  
DATA 

Resolució 
emergència 

EMPRESA 
PROPOSADA  

Import 
estimat 
inicial              

(IVA inclòs) 

EM0402020 

Obres de reparació del 
trencament de la canonada 
d’impulsió de l’EBAR 3 de Can 
Bossa, dins de l’àrea de protecció 
perifèrica del parc natural de Ses 
Salines, TM Sant Josep de Sa 
Talaia. Eivissa. 

OBRA 26/11/2020 TRANSPORTES JUAN 
BUFI RIERA, S.L. 45.000,00 

EM0412020 

Obres de reparació del 
trencament de la canonada 
d’impulsió de l’EBAR de La 
Antigua de Sant Antoni al camí 
d’Es Regueró. 

OBRA 04/12/2020 CADAGUA, S.A. 30.000,00 

 
 
 

Palma, a la data de la firma electrónica visible en el document 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
Director gerent 
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2.2. b)  Donar compta de l’adjudicació dels 

contractes menors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Consell d'administració ABAQUA, dijous 17 de desembre de 2020



 

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

  

 

 

Donar compte dels contractes menors adjudicats des del 20-11-20 al 11-12-20 
 

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

Nº TÍTOL TIPUS  
DATA 

Adjudicació 
(Resolució) 

ADJUDICATARI 

Import 
Adjudicaci

ó (AMB 
IVA) 

CM20022 

Servei d’adaptació del 
projecte d’ampliació de 
l’EDAR d’Inca a les 
prescripcions de la 
DGRRHH. 

Servei
s 

10/12/202
0 

AQUATEC 16.577,00 
€ 

CM20023 

Servei desenvolupament 
d’accions de comunicació 
del projecte Europeu 
LIFE19 sensibilització del 
sector turístic sobre 
l’estalvi i la reutilització 
de l’aigua. 

Servei
s 

02/12/20 
YOLANDA 

TARRAMERA 
ARANDA 

17.545,00 

 
 

Palma, a la data de la firma electrónica visible en el document 
 
 
 
Guillem Roselló Alcina 
Director gerent 
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3.1 Donar compte del pressupost de l’Agència 
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 
exercici 2021. 
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3.2 Transferència de 280.394,20 euros per 
realitzar actuacions en la dessaladora de 
Ciutadella. 
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TRANSFERÈNCIA 280.394,20 EUROS “ACTUACIONS A LA DESSALADORA DE CIUTADELLA” 

 

 

 

L’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental creada pel Decret 115/2005 d’11 de 

novembre té com  objecte social entre d’altres competències, les de Promoció, construcció, 

explotació i manteniment de les infraestructures hidràuliques, incloses les instal•lacions i 

serveis connexos, de captació, conducció, potabilització i distribució d’aigües, per a qualsevol 

ús, tant superficials com subterrànies; les actuacions, obres i instal•lacions de sanejament i 

depuració d’aigües residuals; la conservació i millora del domini públic hidràulic, així com 

l’adquisició i millora del patrimoni hidràulic de les Illes Balears; i en general, qualsevol tipus 

d’actuació hidràulica, incloses les obres, instal•lacions, i serveis connexos, que siguin 

competència de la comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

 

A la dessaladora de Ciutadella s’han de realitzar actuacions per solucionar determinades 

deficiències que poden dificultar el funcionament de la dessaladora durant la temporada estival 

pròxima, així com millores a diverses instal·lacions que no compleixen amb la normativa 

actual, igualment serà necessari el subministrament i instal·lació de membranes a dita 

dessaladora per poder augmentar les línies de producció de dota dessaladora. 

 

Es sol•licita l’autorització per a sol•licitar la transferència de 280.394,20  d’euros per a l’any 

2.021, per a fer front a las següents inversions: 

 

 
PROJECTES 2.021 TOTAL

ACTUACIONS A LA DESSALADORA DE 

CIUTADELLA
79.999,00 79.999,00

SUMINISTRE MEMBRANES 
200.395,20 200.395,20

TOTAL 280.394,20 280.394,20  
  

 

La memòria abreviada de l’obra apareix reflectida a l’annex. 

 

 

La inversió es licitarà per concurs públic d’acord amb la normativa de contractes vigents per 

procediment simplificat. 
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L’ anualitat es: 

 

 

ANY 2021 280.394,20

TOTAL 280.394,20

 

 

 

Per tot això es sol·licita adoptar els següents acords: 

 

 

1. Aprovar la transferència de 280.394,20 euros per a realitzar ACTUACIONS A LA 

DESSALADORA DE CIUTADELLA I SUMINISTRAMENT DE MEMBRANES. 

 
PROJECTES 2.021 TOTAL

ACTUACIONS A LA DESSALADORA DE 

CIUTADELLA
79.999,00 79.999,00

SUMINISTRE MEMBRANES 
200.395,20 200.395,20

TOTAL 280.394,20 280.394,20  
 

 
 

2. Autoritzar al Director Gerent o realitzar els tràmits oportuns davant la Conselleria de 

Medi Ambient i Territori 
 

 

Palma, a la data de la firma electrónica visible en el document 
 
 

 

 

Guillem Rossello Alcina 

Director – Gerent  
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I ORDRE D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
 

Objecte: CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL•LACIÓ MEMBRANES EN 
LA DESSALADORA D'AIGUA DE MAR DE CIUTADELLA. 
Tipus de contracte: SUBMINISTRAMENT 

 
1. MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT I OBJECTE DEL CONTRACTE: 
 
1.1.- ANTECEDENTS 

 
Per resolució del Director Gerent de ABAQUA de data 30 de novembre es va adjudicar a 
l'empresa Societat de Foment Agrícola Castellonenc, S. A., (FACSA) el contracte del “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” per un import de 796.080,84 € (I.V. A. 
exclòs) i un termini de dos anys prorrogable a un més, signant-se el contracte el 7 de gener 
de 2019. 
L'empresa FACSA va començar a executar el contracte del “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” el 8 de gener de 2019. 
 
Durant l'execució del contracte l'empresa FACSA ha revisat i provat diferents elements que 
integren la IDAM de Ciutadella duent-se a terme dues posades en marxa generals: 
 
 
En el seu primer informe FACSA conclou que s'ha detectat una gran quantitat d'incidències, 
moltes de les quals són pròpies del període de temps transcorregut des de la seva primera 
posada en servei i de la seva falta d'ús, sent la relativa a l'estat de les membranes la més 
preocupant de cara a la imminent posada en servei de la dessaladora. 
Es va informar que la conservació de les membranes va realitzar mitjançant el desplaçament 
d'aigua de mar amb aigua permeada i el seu posterior tractament de conservació emprant 
metabisulfit de sodi i bicarbonat. 
 
Es va obtenir informació relativa a un tractament de rentada aplicada 8-9 anys enrere al 
bastidor B, en el qual es va emprar àcid nítric en quantitat excessiva i per un període de temps 
elevat, que suposadament ha degradat l'estat de les membranes d'aquest bastidor, provocant 
conductivitats elevades en l'aigua permeada. 
 
Es van realitzar proves d'arrencada en els dos bastidors amb els següents resultats: 
 
Tots dos bastidors presentaven un funcionament hidràulic adequat, amb un cabal de producció 
d'aproximadament 210 m³/h cadascun, resultant d'un factor de conversió del 45% respecte a 
l'aigua d'aportació. 
 
En el bastidor A, amb una temperatura d'entrada a bastidor de 16,4 °C, es va obtenir en l'aigua 
permeada un valor mitjà de conductivitat de 550µS/cm, un PH de 7,69, un valor de REDOX de 
290mV i un nivell de bor de 1,02 mg/l. 
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En el Bastidor B, amb una temperatura d'entrada a bastidor de 17,1 °C, es va obtenir en l'aigua 
permeada un valor mitjà de conductivitat de 1700µS/cm, un pH de 7,37, un valor de REDOX de 
301mV, i un nivell de bor de 1,14 mg/l. 
 
Es va procedir a dosificar sosa càustica en el bastidor “A” de cara a reduir la concentració de 
Bor en l'aigua permeada, deteriorant-se més les membranes. 
 
Per això es va estimar que s'haurien de substituir totes i cadascuna de les membranes del 
bastidor “A” (448 membranes), passant aquest bastidor a ser el principal element de 
producció, quedant el bastidor “B” com a element auxiliar de producció quan es realitzin 
parades tècniques en bastidor “A”, o ben parades per avaria, sempre que se li dosés sosa 
càustica. 
 
En data 27 de juny de 2019 es va adjudicar a FACSA un contracte d'obres pel procediment 
d'emergència en la dessaladora de Ciutadella per a garantir el proveïment d'aigua potable al 
municipi de Ciutadella per un import de 396.581,57 € (IVA exclòs), en aquest contracte entre 
altres coses, s'incloïa el canvi de membranes en el bastidor A. 
 
 
No obstant això, en disposar-se solament d'una línia de producció no es pot garantir el 
subministrament davant possibles avaries o altres possibles incidències, així mateix no es 
podrà afrontar la previsible augment de la demanda estival en els mesos estivals. 
 
 
1.2.- SITUACIÓ ACTUAL 
 
Al llarg de 2019 la dessaladora de Ciutadella ha subministrat al municipi de Ciutadella el 
següent volum d'aigua potable: 
 

ANY 2019 Aigua proveïda al

municipi de Ciutadella

Gener 0

Febrer 0

Març 0

Abril 0

Maig 23.669

Juny 83.194

Juliol 105.873

Agost 118.103

Setembre 120.990

Febrer 102.336

Novembre 62.550

Desembre 56.827

TOTAL 673.542  
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No obstant això, en disposar-se solament d'una línia de producció no es pot garantir el 
subministrament davant possibles avaries o altres possibles incidències, així mateix no es 
podrà afrontar la previsible augment de la demanda estival en els mesos estivals. 
 
L'empresa FACSA reposarà 135 membranes de les 448 existents en el bastidor "B", per la qual 
cosa seria convenient disposar de 320 membranes addicionals que permetessin reposar la 
totalitat de les membranes d'aquest bastidor mantenint 7 membranes de recanvi. 
 
 
1.3.- OBJECTE DEL CONTRACTE. 
 
l'objecte del contracte seria el subministrament i instal·lació de 320 membranes en la 
dessaladora de Ciutadella. 
 
1.2.- PRESSUPOST I TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE, 
 
Es contempla un pressupost d'execució del contracte de 200.395,20 € (IVA no inclòs) i un 
termini d'execució de 4 mesos. 
 
1.3.- CONCLUSIONS 
 
Es conclou de tot l'anterior: 
 
Se sol·licita autorització per a iniciar l'expedient contractació d'un contracte de 
subministrament i instal•lació membranes en la dessaladora d'aigua de mar de Ciutadella, per 
un import màxim de 200.395,20 (I.V. A. exclòs) i un termini d'execució de 4 mesos. 
 
Les competències de l’Agència Balear de l’Aigua i de la qualitat ambiental, estan definides a 
l’Art. 1.2 dels Estatuts de l’entitat aprovats pel Decret 100/2015, de 18 de desembre. S’inclouen 
dins la finalitat institucional de l’entitat la promoció, construcció, explotació i manteniment de 
les infraestructures hidràuliques, incloses les instal•lacions de captació, conducció, 
potabilització i distribució d’aigües; les actuacions, obres i instal•lacions de sanejament i 
depuració d’aigües residuals; la conservació i millora del domini públic hidràulic; la millora del 
patrimoni hidràulic de les Illes Balears i qualsevol tipus d’actuació hidràulica que sigui 
competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; actuacions relatives a qualitat 
ambiental, residus i litoral; així com la captació, conducció i distribució d’aigües i el 
sanejament i depuració d’aigües residuals. 
 
En conseqüència, es fa palès que l’objecte del contracte dóna resposta a les necessitats 
plantejades i s’enquadra dins la finalitat institucional de l’Agència Balear de l’aigua i de la 
qualitat ambiental, i queda constància que la relació entre les necessitats a satisfer i l’objecte 
del contracte és directe, clara i proporcional, tal i com prescriu l’article 116.4-e) de la LCSP. 
 
L’article 116 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, estableix que 
la tramitació de contractes per part de les Administracions públiques requerirà la prèvia 
tramitació del corresponent expedient que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la 
necessitat del contracte en els termes prevists a l’article 28 d’aquesta Llei i s’haurà de 
publicar en el Perfil del contractant.  
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Així, l’article 63.3 indica que s’haurà de publicar al perfil del contractant la memòria 
justificativa del contracte, l’informe d’insuficiència de mitjans en el cas de contractes de 
serveis, la justificació del procediment utilitzat per a la seva adjudicació, el plec de clàusules 
administratives i el de prescripcions tècniques, i el document d’aprovació de l’expedient. 
 
És per això que, atesa la necessitat sorgida de la contractació d’aquest expedient de referència 
que s’enquadra dins la finalitat institucional de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat 
ambiental, i en virtut del principi de simplificació dels tràmits administratius, s’unifica en 
aquest document la justificació de les necessitats que pretenen cobrir-se de l’actuació i l’ordre 
de l’inici per part de l’òrgan de contractació. 
 
2. CPV 
 
L’objecte d’aquest contracte correspon al codi de la nomenclatura Vocabulari Comú de 
Contractes (CPV) de la Comissió Europea següent:   
 
  CPV-   39350000-0     Equips per a estacions de depuració. 
 
Les competències de l’Agència Balear de l’Aigua i de la qualitat ambiental, estan definides a 

l’Art. 1.2 dels Estatuts de l’entitat aprovats pel Decret 100/2015, de 18 de desembre. S’inclouen 

dins la finalitat institucional de l’entitat la promoció, construcció, explotació i manteniment de 

les infraestructures hidràuliques, incloses les instal·lacions de captació, conducció, 

potabilització i distribució d’aigües; les actuacions, obres i instal·lacions de sanejament i 

depuració d’aigües residuals; la conservació i millora del domini públic hidràulic; la millora del 

patrimoni hidràulic de les Illes Balears i qualsevol tipus d’actuació hidràulica que sigui 

competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; actuacions relatives a qualitat 

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

sanejament i depuració d’aigües residuals. 

 
En conseqüència, es fa palès que l’objecte del contracte dóna resposta a les necessitats 
plantejades i s’enquadra dins la finalitat institucional de l’Agència Balear de l’aigua i de la 
qualitat ambiental, i queda constància que la relació entre les necessitats a satisfer i l’objecte 
del contracte és directe, clara i proporcional, tal i com prescriu l’article 116.4-e) de la LCSP. 
 
L’article 116 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, estableix que 
la tramitació de contractes per part de les Administracions públiques requerirà la prèvia 
tramitació del corresponent expedient que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la 
necessitat del contracte en els termes prevists a l’article 28 d’aquesta Llei i s’haurà de 
publicar en el Perfil del contractant.  
 
Així, l’article 63.3 indica que s’haurà de publicar al perfil del contractant la memòria 
justificativa del contracte, l’informe d’insuficiència de mitjans en el cas de contractes de 
serveis, la justificació del procediment utilitzat per a la seva adjudicació, el plec de clàusules 
administratives i el de prescripcions tècniques, i el document d’aprovació de l’expedient. 
 
És per això que, atesa la necessitat sorgida de la contractació d’aquest expedient de referència 

que s’enquadra dins la finalitat institucional de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat 

ambiental, i en virtut del principi de simplificació dels tràmits administratius, s’unifica en 
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aquest document la justificació de les necessitats que pretenen cobrir-se de l’actuació i l’ordre 

de l’inici per part de l’òrgan de contractació. 

3. DIVISIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE EN LOTS 
  
De conformitat amb l’establert als articles 99 i 116.4-g) de la LCSP, i atenent a l’objecte del 
present contracte, es considera que operen les circumstàncies previstes a l’article 99.3 de 
LCSP, i es preveu la NO divisió en lots de l’objecte del contracte pels següents motius:  
 
Es considera que per a la correcta execució els treballs, no és recomanable la divisió de 
projecte en lots ja que es tracta d'una instal·lació hidràulica molt concreta. 
 
Atesa la justificació es considera que:  
 
L'execució d'aquest subministrament correspon a una única actuació pel que es planteja la 
necessitat de contractar-lo i gestionar-lo amb una única empresa 
 
4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  
 
De conformitat amb l’establert a l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de la licitació es 
desglossa al quadre següent: 
 
 
 

Anualitat Import sense  IVA IVA 21% Import IVA inclòs 

    

2021 200.395,20 € 42.082,99 € 242.478,19 € 

TOTAL 200.395,20 € 42.082,99 € 242.478,19 € 
   
 
El valor estimat del contracte és de 200.395,20 €€, sense IVA, no contemplant-se modificats 
 
 
5. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Per raó del seu valor estimat el present expedient de contractació NO està subjecte a 
regulació harmonitzada, en aplicació dels criteris i umbrals prevists als articles 19 i ss de la 
LCSP.  
 
Atenent a les característiques definides d’aquest expedient i al seu valor estimat, aquest 
expedient es tramitarà mitjançant el següent procediment:  
  
 Obert  
 
 
6. TERMINI D’EXECUCIÓ: 
 
Termini d’execució: quatre mesos. 
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7. LLOC DE PRESTACIÓ. 
 
T.M.: Ciutadella 
ILLA: Menorca 
 
 
 
 
 
 
8. TÈCNIC REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT 
 
Es proposa a Juan Antonio García Martínez Cap de l’Àrea de Cap de l'Àrea de Construcció i 
Gestió de Abastiment i Dessaladoresde l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental. 
 
Palma, 4 de desembre de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Sgt Juan Antonio García Martínez 
  Cap de l'Àrea de Construcció i 
  Gestió de Abastiment i Dessaladores 
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I ORDRE D’INICI DE L’EXPEDIENT DE 

CONTRACTACIÓ 
 

Objecte: OBRES DE REPARACIÓ I MILLORA DE DIVERSES INSTAL·LACIONS DE 
LA DESSALADORA D'AIGUA DE MAR DE CIUTADELLA 

Tipus de contracte: OBRES 

 

1. MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT I OBJECTE DEL CONTRACTE: 

 

1.1.- ANTECEDENTS 

L'objecte del contracte són les obres de reparació de diverses instal·lacions de la dessaladora 

d'aigua de mar de Cutadella, així com diverses actuacions en instal·lacions que no compleixen 

amb la normativa actual. Contemplés les següents actuacions. 

 

Al llarg de 2019 la dessaladora de Ciutadella ha subministrat al municipi de Ciutadella el 

següent volum d'aigua potable: 

 

ANY 2019 Aigua proveïda al

municipi de Ciutadella

Gener 0

Febrer 0

Març 0

Abril 0

Maig 23.669

Juny 83.194

Juliol 105.873

Agost 118.103

Setembre 120.990

Febrer 102.336

Novembre 62.550

Desembre 56.827

TOTAL 673.542  
 

 

 

1.2.- SITUACIÓ ACTUAL 

 

Durant l'execució del contracte l'empresa FACSA ha revisat i provat diferents elements que 

integren la IDAM de Ciutadella havent-se detectat una sèrie de deficiències que dificultaria 

garantir el funcionament de la dessaladora durant la temporada estival pròxima, així com 

diverses instal·lacions que no compleixen amb la normativa actual 
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Per a això s'ha d'executar un projecte d'obres de reparació i millora de diverses instal·lacions de 

la dessaladora d'aigua de Ciutadella per un import màxim de 79.999,00 € (IVA no inclòs) i un 

termini de 4 mesos. 

 

1.3.- OBJECTE DEL CONTRACTE. 

 

L'objecte del contracte són les obres de reparació i millora de diverses instal·lacions de la 

dessaladora d'aigua de mar de Ciutadella, així com diverses actuacions en instal·lacions que no 

compleixen amb la normativa actual. Contemplés les següents actuacions: 

 
Id SITUACIÓN DESCRIPCIÓN

1 CÁNTARA Subsanación deficiencias de obra civil  señaladas por Sanidad

2 CÁNTARA Transductor de presión cántara e integración en sistema SCADA

3 CÁNTARA Mejoras refrigeración sala de cuadros eléctricos

4 CÁNTARA Condensador reactiva fija cántara

5 CÁNTARA Apantallamiento cables señal Cántara

6 PRETRATAMIENTO Bomba dosificadora cloruro férrico A, cuerpo impulsión

7 PRETRATAMIENTO Bomba dosificadora ácido clorhídrico A

8 PRETRATAMIENTO Válvulas contrapresión final línea dosificación

9 PRETRATAMIENTO Tuberías y accesorios PVC

10 PRETRATAMIENTO Indicadores nivel

11 PRETRATAMIENTO Válvulas de dilución con agua

12 PRETRATAMIENTO Electroválvula de ácido

13 PRETRATAMIENTO 4 Rotámetros de dilución y 2 cuadros de protección

14 PRETRATAMIENTO Instalación venteos

15 PRETRATAMIENTO Amortiguadores presión

16 BASTIDORES Reposiciión membranas

17 BASTIDORES Caudalímetros rechazo bastidor B, cable apantallado doble

18 BASTIDORES Presostato de alarma de presión (Booster B, salida salmuera)

19 BASTIDORES Transductor de presión diferencial  B

20 BASTIDORES Suministro y reposición membranas bastidor B

21 OTROS Indicadores nivel

22 OTROS Boyas de nivel

23 OTROS Válvulas retención bombas lavado

24 OTROS Sonda tipo radar para control nivel silo de cal 

25 OTROS Deficiencias emisario inspección submarina

26 OTROS Memoria técnica legalización APQ

27 CÁNTARA Desmontaje, portes a taller en península y reparación dos electrobombas cántaras

28 OTROS Grupo eléctrogeno. Reacondicionamiento  
 

1.2.- PRESSUPOST I TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE, 

 

Es contempla un pressupost d'execució del contracte de 79.999,00 € (IVA no inclòs) i un termini 

d'execució de 4 mesos. 

 

1.3.- CONCLUSIONS 

 

Es conclou de tot l'anterior: 

 

Se sol·licita autorització per a iniciar l'expedient contractació d'un comntracte d’obres de 

reparació i millora de diverses instal•lacions de la dessaladora d'aigua de mar de 
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Ciutadella, per un import màxim de 79.999,00 (I.V. A. exclòs) i un termini d'execució de 4 

mesos. 

 

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

l’Art. 1.2 dels Estatuts de l’entitat aprovats pel Decret 100/2015, de 18 de desembre. S’inclouen 

dins la finalitat institucional de l’entitat la promoció, construcció, explotació i manteniment de 

les infraestructures hidràuliques, incloses les instal•lacions de captació, conducció, potabilització 

i distribució d’aigües; les actuacions, obres i instal•lacions de sanejament i depuració d’aigües 

residuals; la conservació i millora del domini públic hidràulic; la millora del patrimoni hidràulic 

de les Illes Balears i qualsevol tipus d’actuació hidràulica que sigui competència de la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears; actuacions relatives a qualitat ambiental, residus i litoral; així com 

la captació, conducció i distribució d’aigües i el sanejament i depuració d’aigües residuals. 

 

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

plantejades i s’enquadra dins la finalitat institucional de l’Agència Balear de l’aigua i de la 

qualitat ambiental, i queda constància que la relació entre les necessitats a satisfer i l’objecte del 

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

 

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

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

tramitació del corresponent expedient que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la 

necessitat del contracte en els termes prevists a l’article 28 d’aquesta Llei i s’haurà de publicar en 

el Perfil del contractant.  

 

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

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

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

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

 

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

que s’enquadra dins la finalitat institucional de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat 

ambiental, i en virtut del principi de simplificació dels tràmits administratius, s’unifica en aquest 

document la justificació de les necessitats que pretenen cobrir-se de l’actuació i l’ordre de l’inici 

per part de l’òrgan de contractació. 

 

2. CPV 

 

L’objecte d’aquest contracte correspon al codi de la nomenclatura Vocabulari Comú de 

Contractes (CPV) de la Comissió Europea següent:   

 

  CPV-   45252126-7     Treballs de construcció de plantes de tractament d'aigua potable. 

 

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 
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les infraestructures hidràuliques, incloses les instal·lacions de captació, conducció, potabilització 

i distribució d’aigües; les actuacions, obres i instal·lacions de sanejament i depuració d’aigües 

residuals; la conservació i millora del domini públic hidràulic; la millora del patrimoni hidràulic 

de les Illes Balears i qualsevol tipus d’actuació hidràulica que sigui competència de la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears; actuacions relatives a qualitat ambiental, residus i litoral; així com 

la captació, conducció i distribució d’aigües i el sanejament i depuració d’aigües residuals. 

 

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

plantejades i s’enquadra dins la finalitat institucional de l’Agència Balear de l’aigua i de la 

qualitat ambiental, i queda constància que la relació entre les necessitats a satisfer i l’objecte del 

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

 

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

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

tramitació del corresponent expedient que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la 

necessitat del contracte en els termes prevists a l’article 28 d’aquesta Llei i s’haurà de publicar en 

el Perfil del contractant.  

 

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

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

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

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

 

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

que s’enquadra dins la finalitat institucional de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat 

ambiental, i en virtut del principi de simplificació dels tràmits administratius, s’unifica en aquest 

document la justificació de les necessitats que pretenen cobrir-se de l’actuació i l’ordre de l’inici 

per part de l’òrgan de contractació. 

3. DIVISIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE EN LOTS 

  

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

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

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

 

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

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

 

Atesa la justificació es considera que:  

 

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

contracte dificultarà la correcte execució del mateix des del punt de vista tècnic; o 

bé que el risc per a la correcte execució del contracte implica la necessitat de 

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

contractistes diferents. 

 

 

4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  

 

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

desglossa al quadre següent: 

 

 

 

Anualitat Import sense  IVA IVA 21% Import IVA inclòs 

    

2021 79.999,00 € 16.799,79 € 96.798,79 € 

TOTAL 79.999,00 € 16.799,79 € 96.798,79 € 

   

 

El valor estimat del contracte és de 116.158.55 €, sense IVA, resultat de sumar a l'import inicial 

un 20% de possibles modificats. 

 

 

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

 

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

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

 

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

expedient es tramitarà mitjançant el següent procediment:  

  

 Simplificat  

 

 

6. TERMINI D’EXECUCIÓ: 

 

Termini d’execució: quatre mesos. 

 

 

7. LLOC DE PRESTACIÓ. 

 

T.M.: Ciutadella 

ILLA: Menorca 

 

 

8. TÈCNIC REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT 
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Es proposa a Juan Antonio García Martínez Cap de l’Àrea de Cap de l'Àrea de Construcció i 

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

 

Palma, 3 de desembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Sgt Juan Antonio García Martínez 

  Cap de l'Àrea de Construcció i 

  Gestió de Abastiment i Dessaladores 
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3.3 Donar compte de l’execució pressupostària 
31 d’octubre de 2020. 
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EXECUCIÓ  PRESSUPOSTÀRIA A 31 D´ OCTUBRE DE 2020 

L’ Agència Balear de l´Aigua i la Qualitat Ambiental té aprovat  el següent 
pressupost per a l’ exercici 2020 . 

   
DESPESES 

PRESS 
2020 

Capítol I Despeses personal 3.826.449 
Capítol II Despeses bens i serveis 25.203.062 
  - despeses corrents 938.000 
  - despeses abastiment 24.265.062 
Capítol III Despeses financeres 4.871.193 
Capítol IV Transf corrents 0 
Capítol VI Inversions reals 34.594.497 
  - despeses depuració 24.303.575 
  - noves inversions 10.290.922 
Capítol VII Transferència de capital 0 
Capítol VIII Variacions actius financers   

Capítol IX 
Variacions passius 
financers 19.474.137 

  Total 87.969.338 
      

INGRESSOS 
PRESS 
2020 

Capítol I Impostos directes 0 
Capítol II Impostos indirectes 0 
Capítol III Tasses i altres ingressos 55.676.180 
  - depuració 25.742.219 
  - abastiment 29.933.961 
Capítol IV Transferències corrents:  2.383.398 
Capítol V Ingressos patrimonials 0 
Capítol VI Alienació inversions reals 0 
Capítol VII Transferències capital:  29.765.059 
Capítol VIII Variac actius financers 144.701 
Capítol IX Variac passius financers 0 

 
Total 87.969.338 
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L’ execució pressupostària a 31 d’ octubre de 2020 ( ja que en aquests  moments 
no s’ han rebut encara  totes las factures de despeses  e inversions realitzades en 
el mes de novembre, i tampoc s’ han validades les factures dels consums 
elèctrics ) es la següent: 

 

    
DESPESES 

PRESS 
2020 

execució 
31.10.2020 

Capítol I Despeses personal 3.826.449 2.630.146,82 
Capítol II Despeses bens i serveis 25.203.062 17.077.523,40 
  - despeses corrents 938.000 485.052,90 
  - despeses abastiment 24.265.062 16.592.470,50 
Capítol III Despeses financeres 4.871.193 2.661.278,13 
Capítol IV Transf corrents 0   
Capítol VI Inversions reals 34.594.497 25.368.024,36 
  - despeses depuració 24.303.575 18.763.350,54 
  - noves inversions 10.290.922 6.604.673,82 
Capítol VII Transferència de capital 0   
Capítol VIII Variacions actius financers     
Capítol IX Variacions pasius financers 19.474.137 10.014.260,54 
  Total 87.969.338 57.751.233,25 
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INGRESSOS 

PRESS 
2020 

execució 
31.10.2020 

Capítol I Impostos directes 0   
Capítol II Impostos indirectes 0   
Capítol III tasses i altres ingressos 55.676.180 43.422.697,05 
  - depuració 25.742.219 21.502.382,58 
  - abastiment 29.933.961 21.920.314,47 
Capítol IV Transferències corrents:  2.383.398 3.346.993,89 
Capítol V Ingressos patrimonials 0   
Capítol VI Alienació inversions reals 0   
Capítol VII Transferències capital:  29.765.059 21.989.776,39 
Capítol VIII Variac actius financers 144.701 167.177,12 
Capítol IX Variac passius financers 0   

 
Total 87.969.338 68.926.644,45 

 

A continuació s’ analitzen les principals partides pressupostàries 

A) DESPESES 

Capítol I :  despeses de personal:  S’ ha executat el 68,73 % del pressupostat , ja 
que existeixen places dotades que encara  no s’han cobert. 

Capítol II:  despeses corrents: La principal partida correspon a les despeses  d’ 
abastiment, en que s’ han executat  16.592.470 ,50 euros, front  als 24.265.062 
euros pressupostats. 

Com no s’han rebut les factures del mes de novembre  en quant als centres  de 
producció ( dessaladora de Palma, Alcúdia, Andratx, artèries de Mallorca )  ni les 
d’ electricitat i no sabre quina serà,  la producció ni les vendes del mes de 
desembre no es pot preveure exactament la quantia del cost  d’ aquesta partida  
al final de l’exercici , es preveu  rondarà els 20-21 milions d’ euros 

S’ ha  venut  menys aigua en alta , de l ‘ordre del 32% en cabals , el cost de la 
producció disminuirà respecte al pressupostat en quant al cost variable ja que el 
cost fixo no es modificarà. 
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Capítol III: despeses financeres :  S’ han executat  2.711.278,13 euros, es preveu 
l’ execució de la quantitat  prevista ja que en el mes de desembre vencen 
préstecs. per valor de 9.459.876,46 euros és per això  que els interessos en 
aquest període són,  aproximadament, de dos milions d’ euros 

Capítol VI: Inversions reals : es desglossen en dos conceptes: 

a) Despeses de depuració: s’ han executat  18.763.350,54 euros , es preveu 
que s’executi de l’ ordre d’ uns 24  milions d’ euros, ja que han baixat els 
costos variables ( uns 250.000 euros ) ,  després de  baixar  el cabdal  en   
17,29 %  , és per això que, en aquesta partida, serà menor l’execució .  

     
     
MALLORCA 1 

ENE-OCT 
19 

ENE-OCT 
20 DIFERENCIA % 

     cala dor 1.164.276 473.773 -690.503 -59,31% 
cala ferrera 268.374 231.341 -37.033 -13,80% 
campos  348.086 355.368 7.282 2,09% 
colonia s jordi 453.749 359.300 -94.449 -20,82% 
porto colom 260.411 244.668 -15.743 -6,05% 
sa rapita 105.532 114.057 8.525 8,08% 
santanyi 194.056 166.102 -27.954 -14,41% 
ses salines 58.482 57.034 -1.448 -2,48% 

     
MALLORCA 2 

ENE-OCT 
19 

ENE-OCT 
20 DIFERENCIA % 

     arta 454.390 339.677 -114.713 -25,25% 
calas mallorca 437.638 176.920 -260.718 -59,57% 
calas manacor 539.960 193.354 -346.606 -64,19% 
canyamel 202.812 139.161 -63.651 -31,38% 
capdepera 1.400.323 867.432 -532.891 -38,05% 
colonia s.pere 78.792 86.292 7.500 9,52% 
font de sa cala 152.187 112.246 -39.941 -26,24% 
son serra 52.020 69.735 17.715 34,05% 
son servera 1.443.494 1.022.195 -421.299 -29,19% 
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MALLORCA 3 

ENE-OCT 
19 

ENE-OCT 
20 DIFERENCIA % 

     formentor 25.115 8.079 -17.036 -67,83% 
muro-sta 
margalida 2.546.065 1.635.776 -910.289 -35,75% 
pollensa 2.160.517 1.952.588 -207.929 -9,62% 
sa pobla 658.888 587.236 -71.652 -10,87% 

     
MALLORCA 4 

ENE-OCT 
19 

ENE-OCT 
20 DIFERENCIA % 

     algaida-mont 230.620 254.098 23.478 10,18% 
Costitx 21.783 23.824 2.041 9,37% 
Lloret 47.213 59.427 12.214 25,87% 
Llubi 82.180 80.220 -1.960 -2,39% 
Muro 305.231 208.781 -96.450 -31,60% 
sant joan 133.298 173.175 39.877 29,92% 
sata margalida 268.395 289.086 20.691 7,71% 
Sineu 422.999 536.997 113.998 26,95% 
villafranca 207.217 261.256 54.039 26,08% 

     
MALLORCA 5 

ENE-OCT 
19 

ENE-OCT 
20 DIFERENCIA % 

     Alaro 212.454 201.107 -11.347 -5,34% 
binissalem 311.708 320.713 9.005 2,89% 
campanet 217.356 289.784 72.428 33,32% 
Consell 172.679 169.169 -3.510 -2,03% 
Inca 2.008.406 1.810.480 -197.925 -9,85% 
Lloseta 212.509 251.724 39.215 18,45% 
lluc  17.783 26.279 8.496 47,78% 
Mancor 42.465 43.620 1.155 2,72% 
sa calobra 4.780 1.297 -3.482 -72,86% 
sta eugenia 73.276 88.893 15.617 21,31% 
santa maria 189.489 217.280 27.791 14,67% 
selva-caimari 117.141 151.296 34.155 29,16% 

     
MALLORCA 6 

ENE-OCT 
19 

ENE-OCT 
20 DIFERENCIA % 

     Andratx 794.360 769.286 -25.074 -3,16% 
banyalbufar 20.505 15.825 -4.680 -22,82% 
Deia 100.605 65.042 -35.563 -35,35% 
estellens 14.478 9.460 -5.018 -34,66% 
puipunyent 64.051 65.723 1.672 2,61% 
sant elm 43.347 24.999 -18.348 -42,33% 
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soller 870.534 823.113 -47.421 -5,45% 
valldemossa 88.770 96.828 8.058 9,08% 

     
MALLORCA 7 

ENE-OCT 
19 

ENE-OCT 
20 DIFERENCIA % 

     cas concos 15.134 17.625 2.491 16,46% 
felanitx 914.918 1.049.445 134.527 14,70% 
llucmajor 1.721.136 1.426.447 -294.689 -17,12% 
randa 6.384 4.433 -1.951 -30,56% 

     
MENORCA 1 

ENE-OCT 
19 

ENE-OCT 
20 DIFERENCIA % 

     alaior 337.560 324.379 -13.181 -3,90% 
calan porter 93.947 66.872 -27.075 -28,82% 
es mercadal 339.816 290.608 -49.208 -14,48% 
mao es castell 1.319.686 1.304.088 -15.598 -1,18% 
sant climent 24.424 24.979 555 2,27% 
sant lluis 460.206 240.990 -219.216 -47,63% 

     
MENORCA 2 

ENE-OCT 
19 

ENE-OCT 
20 DIFERENCIA % 

     cala galdana 291.625 203.642 -87.983 -30,17% 
ciutadella nord 286.768 134.808 -151.960 -52,99% 
ciutadella sud 3.767.048 2.870.910 -896.138 -23,79% 
es migjorn 177.335 75.123 -102.212 -57,64% 
ferreries 324.141 298.620 -25.521 -7,87% 

     
EIVISSA 1 

ENE-OCT 
19 

ENE-OCT 
20 DIFERENCIA % 

     ibiza 4.660.367 5.120.367 460.000 9,87% 
sant antoni 2.751.322 1.846.246 -905.076 -32,90% 
cala tarida 138.838 64.147 -74.691 -53,80% 

     
EIVISSA 2 

ENE-OCT 
19 

ENE-OCT 
20 DIFERENCIA % 

     cala llonga 168.704 76.172 -92.532 -54,85% 
cala s.vte 40.782 22.573 -18.209 -44,65% 
can bossa 1.082.875 718.759 -364.116 -33,62% 
port s.miquel 78.259 41.903 -36.356 -46,46% 
s.joan labritja 21.804 11.362 -10.442 -47,89% 
s.josep 47.012 40.018 -6.994 -14,88% 
s.eulalia 1.949.428 1.373.557 -575.871 -29,54% 
formentera 515.731 432.234 -83.497 -16,19% 
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ENE-OCT 
19 

ENE-OCT 
20 DIFERENCIA % 

     TOTAL MALLORCA 22.958.371 19.019.067 -3.939.304 -17,16% 
TOTAL MENORCA 7.422.556 5.835.019 -1.587.537 -21,39% 
TOTAL EIVISSA 11.455.122 9.747.338 -1.707.784 -14,91% 

     BALEARS 41.836.049 34.601.424 -7.234.625 -17,29% 

      
b) Noves inversions: s’ han demorat  determinades inversions en quant a la 

seva tramitació per motius  del COVID, como son :  neteja litoral, llots 
Ferreries, col·lectors Andratx, millora grups electrògens Santa Eularia, 
Sanejament Llombards, centrifugues Can Bossa., redacció projecte 
remodelació idam Palma, obres idam Formentera .. i  s’ estan realitzant 
Inversions pressupostades a l’ any anterior com la conducció de Maria –
Petra. 
 
 

Capítol IX: variació passius financers: s’ executarà a la seva totalitat a  final de 
l’any , ja que en el mes de desembre vencen préstecs  per import de 
9.459.876,46 euros . 
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B)  INGRESSOS 
 

Capítol III : ingressos patrimonials 

a) Depuració:  es preveu l’ execució del 100 % del pressupost  ja que es cobra 
mensualment del cànon de sanejament en concepte de manteniment, 
explotació i conservació de les estacions depuradores. 
 

b) Abastiment: en vistes a la reducció de la venda d’aigua als distints 
municipis que es posa en manifest en el quadre adjunt, es  produirà una 
important caiguda dels ingressos,  de l’ordre de quatre milions d’euros. 

     
     
MALLORCA 

GEN-NOV 
19 

GEN-NOV 
20 DIFERÈNCIA 

     PALMA 5.250.242 129.796 -5.120.446 -97,53% 
CALVIA-PAGUERA 9.954.203 7.140.807 -2.813.396 -28,26% 
ANDRATX 1.849.041 1.636.196 -212.845 -11,51% 
MARRATXI 862.411 808.905 -53.506 -6,20% 
Fuente Son San Juan 788.063 289.281 -498.782 -63,29% 
MURO 302.119 316.538 14.419 4,77% 
SANTA MARIA 122.676 108.349 -14.327 -11,68% 
SOLLER 49.398 53.876 4.478 9,07% 
MARIA 110.920 112.441 1.521 1,37% 
POLLENSA 399.222 137.734 -261.488 -65,50% 
FORNALUTX 22.632 11.315 -11.317 -50,00% 
PUIGPUNYENT 20.256 3.890 -16.366 -80,80% 
INCA 10.983 35.838 24.855 226,30% 
DEIA 20.287 5.227 -15.060 -74,23% 

     TOTAL MALLORCA 19.762.453 10.790.193 -8.972.260 -45,40% 
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EIVISSA 
GEN.NOV 
19 

GEN-NOV 
20 DIFERÈNCIA 

     EIVISSA 3.966.760 3.525.394 -441.366 -11,13% 
SANT ANTONI 1.281.370 994.984 -286.386 -22,35% 
SANT JOSEP 3.692.085 3.377.280 -314.805 -8,53% 
SANTA GERTRUDIS 855.065 959.467 104.402 12,21% 
SANT JOAN LABRITJA 193.190 129.080 -64.110 -33,18% 

     TOTAL EIVISSA 9.988.470 8.986.205 -1.002.265 -10,03% 

     
     
FORMENTERA 

GEN.NOV 
19 

GEN-NOV 
20 DIFERÈNCIA 

     FORMENTERA 692.604 488.585 -204.019 -29,46% 

     
     
MENORCA 

GEN.NOV 
19 

GEN-NOV 
20 DIFERÈNCIA 

     CIUTADELLA 616.715 924.175 307.460 49,85% 

     
     
 

31.060.242 21.189.158 -9.871.084 -31,78% 
TOTAL BALEARS 

    
      
 
 
 
 
 
 
 
 

    
     
     
     Capítol IV: transferències corrents: S’ han executat  3.346.993,89  euros, ja que 

no es pressuposta la devolució de la pòlissa de crèdit de 1.076.190 euros, però si 
es liquida. 
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Capítol VII: existirà una diferència ja que no s’ han executat  les obres previstes 
como són neteja litoral, llots Ferreries, col·lectors Andratx, millora grups 
electrògens Santa Eularia, Sanejament Llombards, centrifugues Can Bossa., 
redacció projecte remodelació idam Palma, obres idam Formentera. 

 

 

Palma, 15 de desembre de 2020 

 

 

 

Fdo  Asunción Moscardó Covo 

Cap d’ àrea econòmica financera 

 

 

87

Consell d'administració ABAQUA, dijous 17 de desembre de 2020



 

 

 

 

 

 

 

4.- CONVENIS 
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4.-1 Pròrroga del conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Ciutadella i l’Agència 
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental per 
al subministrament d’aigua de data 24 de 
gener de 2019 
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1 
 

 
 
Pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Ciutadella i 
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental per al subministrament 
d’aigua de data 24 de gener de 2019 
 
Antecedents 
 
1.- En data 24 de gener de 2019 es va signar el del conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Ciutadella i l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 
per al subministrament d’aigua. 
 
 
2.- La clàusula setena de l’esmentat conveni estableix una vigència de dos anys a 
comptar des de la data de la seva signatura, per la qual cosa aquest conveni 
finalitza el proper 24 de gener de 2021. 
 
No obstant això, l’esmentada clàusula assenyala que abans de la  finalització del 
conveni les parts intervinents  podran acordar la pròrroga per un any més, la qual 
serà acordada amb l’antelació mínima de tres mesos. 
 
3. En data 26 de novembre de 2020 l’Ajuntament de Ciutadella va sol·licitar 
formalment la pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Ciutadella i ABAQUA per al abastiment d’aigua, malgrat aquesta petició ja s’havia 
plantejat verbalment des del mes de juny. 
    
 
Normativa d'aplicació. 
 
1.- Llei 7/2010, de data 21 de juliol, de sector públic instrumental de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. 
 
2.- Llei 3/2003, de data 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 
3.-Llei 40/2015, de data 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 
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4.- Llei 39/2015, de data 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions Púbiques. 
 
5- Llei 20/2006, de data 15 de desembre, municipal i de règim local de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears de les Illes Balears. 
 
6.- Decret 100/115, de data 18 de desembre pel qual s'aproven els Estatuts de 
l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental. 
 
En atenció a la petició plantejada per l’Ajuntament de Ciutadella, i ateses les 
competències del Consell d'Administració com òrgan competent per acordar la 
signatura de convenis amb entitats i empreses, o amb persones  públiques o 
privades, el director gerent proposa  al Consell d'Administració l'adopció dels 
següents 
 
Acords 
 
Primer.- Aprovar la pròrroga d’un any del conveni de col·laboració signat el 24 de 
gener de 2019 entre l’Ajuntament de Ciutadella i l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental per al subministrament d’aigua, el qual finalitzarà el 24 de 
gener de 2022. 
 
Segon.- Delegar la firma de l'esmentat conveni de col·laboració al president 
d’ABAQUA, i en el cas impossibilitat, malaltia o absència al director gerent 
d'aquesta entitat. 
 
Palma, a la data de la firma electrónica visible en el document. 
 
Guillem Rosselló Alcina. 
 
 
 
Director gerent d’Abaqua. 
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4.2.- Conveni de col·laboració entre 

l’Ajuntament de Muro i Abaqua per a la millora 

del sistema de sanejament i depuració de 

Muro. 
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. 

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Muro i l’Agència Balear de l’Aigua de la 
Qualitat Ambiental per a la millora del sistema de sanejament i depuració de Muro 
 
 
 
Antecedents. 
 
1.-En data 30 de juliol de 2020 el Consell d’Administració d`Abaqua va aprovar el conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Muro i l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental per a la millora del sistema de sanejament i depuració de Muro. 
 
2.-La proposta de conveni, per una banda, feia referència a la totalitat d’instal·lacions que 
afecten al municipi de Muro i, per altra banda, extingia expressament el conveni de 
col·laboració signat el 5 d’abril de 2005, el qual preveu la construcció de la futura depuradora 
de Can Picafort .  
 
No obstant això, l’Ajuntament de Muro ha manifestat la seva voluntat de no extingir el conveni 
de 5 d’abril de 2005, el qual té una vigència de 35 anys. així com el seu interès en la 
construcció de la futura EDAR de Can Picafort, prevista a l’esmentat conveni. 
 
3.- Davant aquesta situació ambdues parts han considerat convenient signar un conveni de 
col·laboració exclusivament per continuar amb el sanejament de la depuradora de Muro que 
dóna servei al nucli urbà de Muro.  
 
 
Normativa d'aplicació. 
 
1.- Llei 7/2010, de data 21 de juliol, de sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears. 
 
2.- Llei 3/2003, de data 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. 
 
3.-Llei 40/2015, de data 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
4.- Llei 39/2015, de data 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions Púbiques. 
 
5- Llei 20/2006, de data 15 de desembre, municipal i de règim local de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears de les Illes Balears. 
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6.- Decret 100/115, de data 18 de desembre pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència Balear 
de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental. 
 
En atenció que el Consell d'Administració és l'òrgan competent per acordar la signatura de 
convenis amb entitats i empreses, o amb persones  públiques o privades, el director gerent 
proposa  al Consell d'Administració l'adopció dels següents 
 
Acords 
 
Primer.- Deixar sense efecte l’acord adoptat pel Consell d’Administració de data 30 de juliol de 
2020  en virtut del qual es va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Muro i 
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental per a la millora del sistema de 
sanejament i depuració de Muro 
 
Segon.- Aprovar el contingut del Conveni de col·laboració entre Abaqua i l'Ajuntament de 
Muro per a la millora del sistema de sanejament i depuració de Muro, condicionat a l'informe 
favorable de la direcció general de Pressuposts de la Conselleria d'Hisenda  i Relacions  
Exteriors. 
 
Tercer.- Delegar la firma de l'esmentat conveni de col·laboració al president d’Abaqua, i en el 
cas impossibilitat, malaltia o absència al director gerent d'aquesta entitat. 
 
Palma, 14 de desembre de 2020. 
 
Guillem Rosselló Alcina. 
 
 
 
 
 
Director gerent d’Abaqua 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT MURO I L’AGÈNCIA 
BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL PER A LA MILLORA DEL 
SISTEMA DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE MURO 

 

Palma,   de 2020. 

 

REUNITS, 

D’una banda, el senyor Miquel Mir Gual, conseller de Medi Ambient i Territori del 
Govern de les Illes Balears, nomenat mitjançant Decret 10/2019, de 2 de juliol, de 
la presidenta de les Illes Balears pel qual es disposa el nomenament dels 
membres del Govern de les Illes Balears; i president de l’Agència Balear de l’Aigua 
i de la Qualitat Ambiental, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 11 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. 

D’una altra, el senyor Antoni Serra Sastre, batlle president de l’Ajuntament de 
Muro , en virtut de nomenament acordat pel Ple de data 15 de juny de 2019. 

 

INTERVENEN 

El senyor Miquel Mir Gual, en nom i representació de l’Agència Balear de l’Aigua i 
de la Qualitat Ambiental, facultat per a la signatura d’aquest conveni en virtut de 
les funcions que li són pròpies, segon l’assenyalat a l’article 12.1. d) del Decret 
100/2015, de data 18 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència 
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, i facultat expressament per a la 
signatura d’aquest conveni per acord del Consell d’Administració d’aquesta 
entitat de data ........  

El senyor  Antoni Serra Sastre, en nom i representació de l’Ajuntament de Muro, 
facultat per a la signatura d’aquest conveni en virtut de l’acord adoptat a la sessió 
del Ple  d’aquest Ajuntament en data 24 de setembre  de 2020. 

EXPOSEN  

I.- L’article 25.2. c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local (LBRL) disposa que el municipi exerceix, en tot cas, com a competències 
pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, 
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les relatives a abastiment d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament 
d’aigües residuals. 
 
Així mateix, l’article 29.2 m) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de 
règim local de les Illes Balears, preveu que els municipis de les Illes Balears, en el 
marc de les lleis, tenen, en tot cas, competències pròpies en les matèries de 
regulació i gestió de l’aprovisionament d’aigua potable a domicili, de la conducció 
i del tractament d’aigües residuals . 
 
Per tot l’ anteriorment exposat, l’Ajuntament de Muro és l’Administració 
competent en matèria de conducció i tractament d’aigües residuals.  
 
II.- L’article 30 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, segons la redacció 
donada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, estableix que la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears ostenta, respecte de l’Estat, les competències en 
matèria d’obres públiques i en matèria de règim d’aigües en el territori de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 
Un dels objectius bàsics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria 
d’obres hidràuliques ha estat i és dotar de les infraestructures adequades de 
proveïment d’aigua potable i de sanejament dels nuclis urbans que no en tinguin, 
així com ampliar o millorar els ja existents, amb la finalitat d’assegurar l’adequat 
nivell de vida de les persones i preservar el medi ambient. 
 
Amb aquesta finalitat es va crear l’Institut Balear de Sanejament (IBASAN), 
actualment Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA), 
mitjançant el Decret 27/1989, en el marc de l’habilitació legal conferida a aquest 
efecte per la disposició addicional tretzena de la Llei 13/1988, de 29 de desembre, 
de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 
1989. D’aquesta manera,  mitjançant aquesta fórmula de creació d’una empresa 
pública que assumís la funció de promoure, construir i explotar estacions 
depuradores d’aigües residuals, amb l’encàrrec material previ d’aquestes 
actuacions per part de cada un dels municipis mitjançant el conveni de 
col·laboració corresponent, es va establir l’actual model de cooperació en matèria 
de gestió del sanejament a la nostra Comunitat Autònoma. 
 
III.- L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental és una entitat pública 
empresarial creada en virtut de l’establert a la disposició addicional segona de la 
Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció 
pública, amb la finalitat d’extingir les dues entitats d’aigua existents en aquell 
moment, Institut Balear de l’Aigua i Litoral (IBAL) i l’Institut Balear de Sanejament 
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(IBASAN), aglutinant-los en una única empresa que assumiria les seves 
competències.  
 
Així, l’article 1 del Decret 100/2015, de data 18 de desembre, pel qual s’aproven 
els Estatuts de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (BOIB núm. 
185 de 22 de desembre de 2015), disposa que aquesta entitat té, en el marc de  les 
competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la finalitat 
institucional de promoure, construir, explotar i mantenir les infraestructures 
hidràuliques, incloses entre d’altres, les actuacions, les obres i les instal·lacions de 
sanejament i depuració d’aigües residuals, continuant, d’aquesta manera, amb 
l’objecte social que tenia l’IBASAN. 
 
IV.- En l’àmbit d’aquest marc normatiu i davant les dificultats tècniques i 
econòmiques de l’Ajuntament de Muro per assumir la gestió del sanejament del 
seu terme municipal, l’Ajuntament de Muro i l’extint IBASAN, actualment Agència 
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, han signat diferents convenis de 
col·laboració a través dels quals s’ha establert un sistema de cooperació respecte 
a la gestió de part de les instal·lacions que integren el sistema de sanejament 
municipal. 
 
Així es desprèn del conveni de col·laboració signat entre ambdues 
administracions el 2 de juliol de 1998 mitjançant el qual IBASAN  va assumir la 
gestió de l’EDAR de Muro, així com de tota la xarxa de canonades i estacions de 
bombament que integren el sistema general de sanejament actualment gestionat 
per ABAQUA definit a l’annex 1.  
 
V.-  La disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic estableix l’obligatorietat d’adaptar tots els convenis 
vigents subscrits a l‘establert a l’esmentada norma en el termini de tres anys des 
de la seva entrada en vigor. No obstant això, aquesta adaptació serà automàtica 
respecte d’aquells que no tinguessin un termini de vigència concret o que tenint-
lo haguessin establert una pròrroga tàcita per temps indeterminat, en aquests 
casos, el termini de vigència del conveni serà de quatre anys a comptar des de 
l’entrada en vigor de la Llei 40/2015.  
 
Per tot això, a partir de 2 d’octubre de 2020 tots els convenis signats entre 
ABAQUA i els ajuntaments que no tenen un termini de vigència definit han deixat 
de tenir vigència, ja que la possibilitat de pròrroga està expressament rebutjada. 
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VI.- L’article 48.1 a Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
preveu que les administracions públiques, els seus organismes públics i entitats 
de dret públic vinculats o dependents i les universitats públiques, en l’àmbit de les 
seves competències respectives, poden subscriure convenis amb subjectes de 
dret públic i privat, sense que això pugui suposar cessió de la titularitat de la 
competència. 

Per la seva part, la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de 
les Illes Balears estableix a l’article 68.1 que els ens locals poden subscriure, entre 
ells i amb les altres administracions, convenis interadministratius per a la millor 
prestació dels serveis públics. 

VII.- Atesos els bons resultats derivats de la cooperació entre les dues 
administracions respecte al manteniment del sistema de sanejament associat a 
l’EDAR de Muro, així com la necessitat d’adaptar els convenis subscrits en matèria 
de sanejament entre ambdues administracions  a la legislació vigent, és voluntat 
de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental i de l’Ajuntament de Muro 
continuar amb el model de gestió del servei de  depuració  a través del conveni de 
col·laboració, per a la qual cosa han estimat convenient signar-ne un de nou, el 
qual s’adequarà a les noves necessitats.  
 
Es per això, les parts atorguen aquest document amb subjecció a les següents  
 

CLÀUSULES 

 

PRIMERA.- OBJECTE. 

L’objecte del present conveni és establir el nous termes de col·laboració entre 
ABAQUA i l’Ajuntament per dur a terme la gestió del manteniment i millora de 
l’EDAR del nucli urbà de Muro, així com de les instal·lacions complementàries que 
integren el sistema general definit a l’annex 1, i, en un futur, les que hi figuren a 
l’annex 2 . 

SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS. 

A) Per part de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental: 
 

1.- Gestionar el servei del sistema general de sanejament i depuració de l’EDAR de 
Muro i de les instal·lacions complementàries, les quals figuren a l’annex 1, i, en un 
futur les que figuren, en l’annex 2.  
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2.- Executar les actuacions necessàries per garantir el bon funcionament del 
sistema general de sanejament i depuració de l’EDAR de Muro que figura en 
l’annex 1, i, en un futur, el que figura en l’annex 2. 
 
Respecte a les obres de millora, remodelació i/o ampliació, així com respecte de 
les noves infraestructures:  
 
L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental es compromet executar 

aquelles obres que impliquin una remodelació integral o ampliació de les 
infraestructures ja existents, d’aquesta manera, i de conformitat amb les 
disponibilitats pressupostàries de l’entitat, assumeix:  
 

a) Redactar els projectes de conformitat amb les dades que faciliti 
l’Ajuntament de Muro. 

 
b) Executar les actuacions quan disposi dels terrenys necessaris, els quals els 

haurà d’aportar gratuïtament el municipi, prèvia conformitat del 
departament tècnic d’ABAQUA. 
 

c) Assumir la gestió de les noves instal·lacions executades, les quals 
s’incorporaran a aquest conveni mitjançant la corresponent addenda. 
 

En qualsevol cas, l’execució de les obres restarà condicionada a la disponibilitat 
pressupostària i efectiva tramitació de l’expedient de despesa, així com de totes 
les llicències, permisos i autoritzacions preceptius. 
 
3.- Col·laborar tècnicament amb l’Ajuntament de  Muro en l’elaboració d’un Pla 
de millora del clavegueram i drenatge dels diferents nuclis que formen part de 
sistema general  de l’annex 3 , mitjançant la facilitació de dades i informació que 
sol·liciti l’equip redactor municipal.  
 
 

B) Per part de l’Ajuntament Muro  
 

1.- Cooperar amb l’Agència Balear de l’Aigua de la Qualitat respecte a totes les 
qüestions que afecten al sanejament municipal, concretament: 
 

1-a) Remetre les aigües residuals urbanes no industrials procedents del 
municipi de Muro fins les infraestructures de sanejament i depuració que 
determini l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental.  
 
1-b) Sol·licitar formalment a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental amb l’antelació mínima d’un any, l’autorització per fer efectiva 
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la incorporació de les aigües residuals que suposi una modificació 
qualitativa i quantitativa de càrrega contaminant superior al 3% de les 
característiques nominals de les infraestructures de sanejament i 
depuració. Tot això als efectes que l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental pugui adaptar de forma adequada les seves 
instal·lacions. 

 
1-c) Facilitar a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental les 
dades referents a la població actual i les previsions d’increment futur, així 
com el consum actual d’aigua potable de tots  els nuclis que integren el 
municipi. 

Pel que fa a les previsions d’increment futur:  

S’haurà d’analitzar la previsió màxima de les unitats de població per un 
horitzó, com a mínim de 10 anys, a partir dels índex de creixements anuals 
observats en els nuclis de població, en nombre d’anys iguals o superiors 
distingint les situacions que es detallen: 

a) Consolidació del sòl urbà/urbanitzable existent.  
b) Connexió efectiva a la xarxa de clavegueram. 
c) Ampliació del sòl urbà. 
d) Canvi d’usos o índex d’ocupació. 

 
La informació relativa a les projeccions futures s’haurà de realitzar de 
forma desagregada pels nuclis o sectors, i també considerant els diferents 
usos residencials (principal o secundari). 

La incorporació de futurs nuclis de població al sistema de sanejament 
general gestionat per ABAQUA únicament es podran realitzar una vegada 
aquests nous nuclis hagin estat rebuts per l’Ajuntament. 

En els casos que determini la legislació urbanística, l’Ajuntament arbitrarà 
la manera per traslladar a qui correspongui el cost derivat de les càrregues 
fixades en la normativa vigent respecte a les ampliacions i reforç dels 
sistemes urbanístics, la qual cosa haurà de comunicar a ABAQUA. 
 

Pel que fa a les dades de consum d’aigua:  

L’Ajuntament s’obliga a facilitar mensualment les dades diàries de consum 
d’aigua potable en format electrònic (fitxer Excel o similar) o a través de la 
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plataforma telemàtica que faciliti ABAQUA. El format o l’arxiu plantilla per 
subministrar les dades serà proporcionat per ABAQUA.  

1-d) Facilitar la informació sobre la situació actual respecte a la separació 
de les aigües pluvials urbanes o infraestructures substitutòries que 
permetin reduir els impactes sobre el medi, derivat de l’existència de 
xarxes unitàries de titularitat municipal, de la qual es pugui identificar 
quina part de la mateixa es troba separada  i quina és única.  

Anualment es remetrà a ABAQUA les modificacions que hagi sofert la xarxa 
de clavegueram municipal, per tal de fer un seguiment en el compliment 
de les ordenances municipals sobre sanejament.  

1-e)  Aprovar en el transcurs del primer any i mig de la vigència d’aquest 
conveni una ordenança municipal de l’ús de la xarxa de clavegueram 
municipal adaptada a la normativa vigent, així com al contingut d’aquest 
conveni o, en el cas que n’hi hagi una, modificar-la a fi i efecte de garantir 
el compliment de la normativa i l’adequat funcionament de les 
infraestructures de sanejament i depuració. 

1-f)  Elaborar, presentar i executar un Pla municipal de millora del 
clavegueram i xarxa de pluvials dels diferents nuclis urbans que formen 
part del sistema general identificat a l’annex 3 en un termini màxim d’un 
any i mig des de la signatura d’aquest  conveni. Aquest Pla haurà 
d’incloure un conjunt de mesures i actuacions sobre les infraestructures 
municipals amb el principal objectiu d’assolir l’òptim funcionament de les 
infraestructures del sistema general de sanejament i depuració, i com a 
mínim haurà d’incidir amb el següents aspectes: 

a) La renovació de la xarxa municipal de clavegueram. 
b) El foment de la connexió efectiva de les aigües residuals urbanes 

generades als nuclis d’aglomeració urbana a la xarxa de clavegueram. 
c) La separació de les aigües pluvials urbanes o actuacions substitutòries 

que permetin reduir els impactes sobre el medi derivat de la existència 
de xarxes unitàries. 

 
2.- Facilitar la disponibilitat dels terrenys per executar aquelles actuacions que 
siguin imprescindibles per garantir el bon funcionament de l’EDAR de Muro, així 
com de les instal·lacions  complementàries  mitjançant la corresponent escriptura 
de cessió, constitució de servituds de pas, aqüeducte, conducció elèctrica així com 
qualsevol altra necessària per garantir un bon manteniment de les instal·lacions. 
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Respecte a les futures actuacions que executi l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental com a conseqüència d’ampliacions, remodelacions o noves 
actuacions en el sistema de sanejament, l’Ajuntament es compromet a cedir en 
escriptura pública a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental els 
terrenys necessaris per executar-les, així com fer-se càrrec de totes les despeses 
notarials i registrals que siguin necessàries. 
 
Aquestes cessions de terrenys estaran condicionades a l’informe favorable dels 
serveis tècnics de l’ABAQUA. 

 

La falta de disponibilitat de terrenys o aportació dels mateixos per part de 
l’Ajuntament per poder dur a terme les actuacions previstes en aquest apartat 
serà causa de resolució automàtica del conveni de col·laboració. 

En relació amb les instal·lacions de sanejament que l’Ajuntament de Muro va 
construir i posteriorment cedir a IBASAN i/o ABAQUA per a la seva gestió, arran 
dels convenis de col·laboració signats entre ambdues parts (sistemes col·lectors i 
estacions de bombament etc.), l’Ajuntament garanteix el dret d’ocupació 
d’aquestes instal·lacions sobre els terrenys on estan ubicades. D’aquesta manera, 
l’Ajuntament es compromet assumir el cost de les possibles reclamacions 
plantejades per particulars contra ABAQUA que afectin al dret d’ocupació dels 
terrenys sobre els quals l’Ajuntament va executar obres de sanejament. 
 
 
3.-. Expedir totes les llicències, permisos i autoritzacions sense cap tipus de 
despesa per a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, derivades 
d’actuacions que siguin necessàries per al funcionament adequat del servei de 
sanejament i depuració, en atenció al caràcter d’obra pública d’interès 
marcadament local. 
 

4.- Aprovar, en el cas que les parcel·les afectades pel sistema de sanejament i 
depuració no tinguin la qualificació urbanística adient per desenvolupar les 
activitats de sanejament i depuració, una modificació puntual de planejament 
general que reflecteixi aquesta circumstància.  

 

TERCERA.- FINANÇAMENT. 

L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental es farà càrrec de les 
despeses que siguin necessàries per continuar amb el correcte funcionament de 
les infraestructures de sanejament i depuració que figuren a l’annex 1. 

El finançament de totes les actuacions objecte d’aquest conveni es realitzarà amb 
càrrec al cànon de sanejament, mitjançant la tramitació dels corresponents 
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expedients de sol·licitud d’indemnització pels costos de conservació, 
manteniment i explotació, així com per les noves inversions realitzades, i serà 
gestionat per ABAQUA. Tot això, sense perjudici que ABAQUA pugui finançar 
aquestes actuacions mitjançant altres tipus de fons. 

Totes les actuacions contemplades en aquest conveni, presents i futures, estaran 
condicionades a les disponibilitats pressupostàries i a l’efectiva tramitació de 
l’expedient de despesa. 

 

QUARTA.- VIGÈNCIA.  

El termini de vigència del present conveni serà de quatre anys, des de la seva 
signatura. 

Abans de la finalització del conveni les parts signants del mateix podran acordar 
la seva pròrroga per quatre anys més. 

 

CINQUENA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT. 

1.- Es crearà una Comissió de Seguiment del Conveni encarregada de resoldre els 
problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar en l’aplicació del 
present Conveni. 

2.- La Comissió de Seguiment estarà integrada per dos representants de 
l’Ajuntament de Muro i dos representants de l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental, que seran el director gerent i el secretari general, en virtut del 
nomenament del Consell d’Administració de l’Agència de data 18 de juny de 2013. 

 

SISENA.- CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI. 

Les causes d’extinció d’aquest conveni de col·laboració són: 
 
a) El compliment del termini establert i les prorrogues que s’acordin. 
b) L’ incompliment de les obligacions o compromisos del Conveni. 

 
En aquest cas, l’altra part signant del Conveni haurà de requerir a la part 
incomplidora perquè en el termini de quinze dies compleixi les seves 
obligacions i compromisos. Aquest requeriment serà comunicat a la 
comissió de seguiment. 
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En el cas, que desprès del termini de quinze dies, persisteixi l’incompliment 
de les obligacions o compromisos del conveni, aquest s’entendrà resolt; fet 
que es comunicarà a l’altra part incomplidora del conveni. 
 

c) L’acord unànime de les parts firmants del Conveni. 
d) L’impossibilitat legal o material de continuar amb el seu objecte. 
e) Declaració judicial de nul·litat del conveni. 
f) Qualsevol altra específicament detallada en el conveni. 

 
En cas que concorri alguna de les causes de resolució i ABAQUA estigués 
executant obres d’ampliació o remodelació en qualsevol de les instal·lacions 
objecte del conveni, l’administració instrumental autonòmica continuarà amb 
l’execució de les mateixes fins a la seva finalització, data a partir de la qual es 
procedirà a l’entrega de les instal·lacions a l’Administració local i posterior 
liquidació del conveni. 
 
Una vegada resolt el conveni, i en cas que l’Ajuntament no es subrogui en la 
posició jurídica d’ABAQUA respecte del contracte de manteniment de l’EDAR 
que té signat amb l’empresa externa que presta aquest servei, els costos 
derivats de la resolució o modificació d’aquest contracte que pugui reclamar 
l’empresa prestatària del servei a ABAQUA seran assumits per l’Ajuntament. 
 
Pel que fa als terrenys adquirits per IBASAN i/o ABAQUA per a la construcció 
de la depuradora i altres instal·lacions annexes relacionades amb el 
sanejament del terme municipal de Muro, una vegada resolt el conveni, 
s’entregaran a l’Ajuntament juntament amb les  instal·lacions previ pagament 
del cost que va suposar per IBASAN, ( ABAQUA ) l’adquisició dels mateixos. 
 

SETENA.- NATURALESA I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. 

Aquest conveni té naturalesa administrativa, regint en la seva interpretació i 
desenvolupament l’ordenament jurídic – administratiu, amb l’expressa submissió 
de les parts a la jurisdicció administrativa, en el termes establerts a la Llei 40/2015, 
de data 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, restant fora de l’àmbit 
d’aplicació la Llei 9/2017, de data 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

Les qüestions que puguin sorgir amb la seva interpretació i compliment del 
present Conveni s’intentaran resoldre en el si de la Comissió de Seguiment i en el 
cas que no s’arribés a un acord serà de coneixement i competència de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
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I perquè així consti, i en prova de conformitat les dues parts firmen aquest 
Conveni de Col·laboració en dos exemplars, en el lloc i a la data més amunt 
indicats. 

Per part de 
l’Ajuntament de Muro 

 
 
 
 
Antoni Serra Sastre 
 
 

 Per part de l’Agència 
Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental. 
 
 
 
 
 
Miquel Mir Gual 
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5.- TORN OBERT DE PARAULES 
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