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Consell d’Administració 

25 de febrer de 2021 

El Hble. senyor president ha tingut a bé convocar una reunió del seu Consell 
d’Administració a dur a terme el 25 de febrer de 2021 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  28 DE GENER DE 2021 

2.- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA: 

2.1.- Inicis 
 
2.1.a) Inici d’expedient de contractació del servei de desenvolupament, 
manteniment i allotjament de la intranet de l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental 
 
2.1.b) Ratificació de la resolució d’urgència del president mitjançant la qual 
acorda unificar en un sol expedient de contractació el tres expedients iniciats del 
servei de retirada, transport i gestió dels llots i altres residus generats a les 
estacions depuradores d’aigües residuals de l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental situades a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa. 
 
 
2.2.- Liquidacions, certificacions, pròrrogues i modificats. 

2.2- a) Certificació final de les obres de substitució parcial de la xarxa de 
sanejament general entre l’EBAR de Canal Salat i l’EBAR de Santandria 

2.3.-  Contractes tramitats pels procediments simplificat, d’emergència i  
menors: 
 
 
2.3.- a) Donar compte dels contractes adjudicats pel procediment obert simplificat 
 
2.3.-b)  Donar compte de l’adjudicació dels contracte menors. 
 
2.3.- c) Donar compte dels contractes adjudicats pel procediment d’emergència 
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3.- ECONÒMIC 
 
 
3.1.-a) Transferència de l’expedient plurianual per realitzar estudi viabilitat 
execució emissari marítim terrestre EDAR Maó -es Castell 
 
4.-DONAR COMPTE DE L’ASSOLIMENT D’OBJECTIUS PLA D’ACTUACIÓ 2020 I 
APROVACIÓ DEL PLA D’ACTUACIONS PER A L’ANY 2021 
 

5.- TORN OBERT DE PARAULES. 

 

Palma,  en la data de la signatura digital 

 

P.O. el secretari general 

 

Juan Calvo Cubero 
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C/ del Gremi de 
Corredors, 10 

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

  

 

 

 

 

 

 

Assistents: 
  
President:           Miquel Mir Gual, conseller de Medi Ambient i Territori    
 
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- Llorenç Mas Parera , director general d’Espais Naturals i 
Biodiversitat.  
5- Antoni  Alorda Vilarrubias, president de la Comissió de Medi 
Ambient.  
 
 
 
 

NÚM. SESSIÓ 1 

CARÀCTER Ordinari 

DATA 28 de gener de 2021 

HORA 16 hores 

LLOC Conselleria de Medi Ambient i 
Territori 
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Director gerent                Guillem Rosselló Alcina 
 
Secretari general    Juan Calvo Cubero  
 
En representació     Juan Carlos Grau Jofre  
de l’Advocacia:  
 
Hi assisteixen com convidats:  Marta López Morey, cap d’Àrea Jurídica  
      d’ABAQUA  
 

A Palma de Mallorca, dia 28 de gener de 2021, a la sala de Juntes de la Conselleria 
de Medi Ambient i Territori, carrer Gremi Corredors núm. 10, a les 16 hores, prèvia 
legal convocatòria, es reuneix el Consell d’Administració de l’Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental  amb assistència presencial  dels senyors Guillem  
Rosselló Alcina i Juan Carlos Grau Jofre, I,  telemàtica, amb imatge i so directe en 
temps reial, de les senyores Catalina Inés Perelló Carbonell;  Joana Garau 
Muntaner, Yolanda Garví Blàquez; Magdalena Pons Esteva, Marta López Morey i 
dels senyors  Miquel Mir Gual Juan Calvo Cubero, Antoni Alorda Vilarrubias i Llorenç 
Mas Parera. 

 
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. 
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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 17 de desembre 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  28 de gener de 2021  amb 
l’abstenció dels senyors Miquel Mir Gual i Antoni Alorda Vilarrubias per no haver-hi 
assistit. 
 

2.- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA: 

2.1.- Inicis 
 
2.1.- a) Inici  del contracte de servei d’explotació, manteniment conservació i 
operació de la planta dessaladora d’aigua de mar de Santa Eulària des Riu i les 
seves instal·lacions annexes.  
 
El director gerent explica als assistents que el 30 de novembre de 2021 finalitza 
l’actual contracte de manteniment i explotació de la IDAM de Santa Eulària des Riu, 
motiu pel qual el cap d’Àrea de Construcció i Gestió d’Abastiment i Dessaladores ha 
redactat una memòria justificativa per iniciar un nou expedient de contractació per 
explotar i mantenir la IDAM amb un import màxim de 2.590.164,14 euros, IVA 
exclòs.  
 
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració  
adopten els següents acords: 
 
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del servei d'explotació, manteniment, 
conservació i operació de la planta dessaladora d'aigua de mar de Santa Eulària 
des Riu i les seves instal·lacions annexes amb un pressupost màxim de licitació de 
2.590.164,14 €, sense IVA, (3.134.098,61 IVA inclòs), el qual estarà condicionat a la 
prèvia obtenció del certificat d’existència de crèdit adequat i suficient i a la prèvia  
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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 el senyor Juan Antonio García Martínez , com a responsable del 
contracte/tècnic representant de l’Administració contractant. 
 
Tercer.- Delegar la firma en el director gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental per procedir a la tramitació de l’expedient de contractació en 
tots els seus tràmits, adjudicació inclosa, mitjançant el procediment Obert 
 
Quart.- Publicar la memòria justificativa en el Perfil del Contractant de l’Agència 
Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental. 
 
 
2.1.- b) Modificació de l’acord d’inici de l’expedient del servei per a la redacció 
d’estudi de solucions per a la millora de la qualitat de l’aigua procedent de la 
font de sa costera durant episodis de terbolesa adoptat en el Consell 
d’Administració de data 24 de setembre de 2020. 
 
 
El director gerent recorda als assistents que el 24 de setembre de 2020 el Consell 
d’Administració va acordar iniciar l’expedient per contractar un estudi de solucions 
per a la millora de la qualitat de l’aigua procedent de la font de sa costera; No 
obstant això, el 21 de gener de 2021 el cap de l’Àrea d’Abastiment i Dessaladores 
de l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental va emetre un informe respecte a 
la necessitat d’augmentar el pressupost inicialment aprovat, el qual figura a la 
documentació facilitada als assistents. 
 
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració  
adopten el següent acord:  
 
Modificar els acords adoptats  pel Consell d’Administració en sessió de dia 24 de 
setembre de 2020 respecte a l’inici de l’expedient de contractació del servei de 
l’estudi de solucions per a la millora de la qualitat de l’aigua procedent de la font 
de sa costera durant episodis de terbolesa, amb la finalitat d’ampliar el seu objecte 
que inclogui també l’estudi de solucions per obtenir l’equilibri amb carbonat càlcic  
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previ a l’entrada a l’aqüífer de s’Estremera de l’aigua procedent de la Font desa 
Costera, i augmentar el pressupost, els quals s’adopten en els següents termes: 
 
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del servei d’un estudi de solucions per 
a la millora de la qualitat de l'aigua de la Font de sa Costanera durant episodis de 
terbolesa amb un pressupost màxim de licitació de 105.000,00 €, sense IVA, 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 el senyor Juan Antonio García Martínez , com a responsable del 
contracte/tècnic representant de l’Administració contractant.  

 
Tercer.- Delegar la firma en el director gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental per  procedir a la tramitació de l’expedient de contractació en 
tots els seus tràmits, adjudicació inclosa, mitjançant el procediment Obert. 

 
Quart.- Publicar la memòria justificativa en el Perfil del Contractant de l’Agència 
Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental.  
 
2.2.- Adjudicacions 
 
2.2-a) Proposta d'adjudicació de l'expedient del contracte del  servei per dur a 
terme la direcció d’obra coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de 
les obres del projecte de construcció del dipòsit regulador d’aigua potable de 
Son Sitges 
 
El director gerent resumeix breument el procediment dut a terme per contractar el 
servei per realitzar la direcció d’obra i la coordinació de seguretat i salut respecte a 
les obres del dipòsit regulador d’aigua de Son Sitges, fent referència al contingut 
de la Mesa de Contractació número  4 que proposa com adjudicatari a l’oferta 
presentada per G-SIX International Enginneering,SL per ser la millora valorada 
conforme als criteris fixats en el Plec. 
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Es planteja un debat entre els assistents respecte al contingut de la proposta 
d’acord, concretament, respecte als punts primer i tercer que plantegen funcions 
més pròpies de la Mesa de Contractació que respecte de l’òrgan de contractació 
motiu pel qual es proposa la seva supressió 
  
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració  
adopten els següents acords: 
 

Primer .- Proposar com a adjudicatari del contracte de servei per a la direcció 
facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres per a la construcció d’un 
nou dipòsit en Son Sitges. sa Marineta, a favor de l’empresa G-Six International 
Engineering, S.L., per un import de 86.800,00 € sense IVA, per ser l’oferta més 
avantatjosa d’acord amb els criteris de valoració que regeixen la present licitació i 
no incorre en valors anormals o desproporcionats. 

Segon.- Delegar la firma al director gerent de l’Agència per adjudicar l’expedient 
de contractació per dur a terme el servei per a la direcció facultativa i coordinació 
de seguretat i salut de les obres per a la construcció d’un nou dipòsit en Son Sitges. 
sa Marineta , una vegada hagi acreditat correctament la documentació requerida, 
o, en cas contrari, a adjudicar als següents licitadors per l’ordre que hagin quedat 
classificades les ofertes, una vegada requerides i complides les obligacions 
establertes en el plec de bases que regeixen la licitació. 

Tercer.- Delegar la firma al director gerent de l’Agència per a 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. 

 
2.2- b) Ratificació de les resolucions adoptades per raons d’urgència pel 
president de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental per a 
l’aprovació dels expedients del contracte basat en l’acord marc del 
subministrament d’energia elèctrica a les instal·lacions gestionades per 
ABAQUA 
 
El director gerent comenta als assistents que 16 de desembre de 2020 el president 
de l’entitat, fent ús de les facultats que li corresponen, va aprovar dues resolucions 
d’urgència referents als lots 1 i 2 dels contractes basats en l’Acord Marc del  
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subministrament d’energia elèctrica, resolucions que figuren a la documentació 
tramesa a tots els assistents. 
 
En atenció a la necessitat de ratificar totes les resolucions adoptades pel president 
de l’entitat per raons d’urgència, els membres assistents adopten els següents 
acords: 
 

Primer.- Ratificar la resolució adoptada per raons d’urgència dia 16 de desembre 
de 2020 pel President de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental per a 
l’aprovació de l’expedient del contracte basat en l’Acord marc del subministrament 
d’energia elèctrica (CC 3/2020 AM) corresponent al LOT 2 (preu energia fixe) i a 
l’anualitat 2021. 
 
Segon.- Ratificar la resolució adoptada per raons d’urgència dia 16 de desembre de 
2020 pel President de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental per a 
l’aprovació de l’expedient de despesa corresponent a la pròrroga del contracte 
basat del LOT 1 (preu indexat a horari) de l’Acord marc CC/2/2019 AM per al 
subministrament d’energia elèctrica als edificis i instal·lacions d’abastiment i 
sanejament gestionats per ABAQUA. 
 

2.3. Liquidacions, certificacions, pròrrogues i modificats. 

2.3- a) Modificació núm. 1 del contracte d’obres de la conducció de Maria 
de la Salut a Petra. 

El director gerent explica als assistents la proposta de modificació del contracte 
d’obres de la conducció de Maria de la Salut a Petra plantejada pel cap d’Àrea de 
Construcció i Gestió d’Abastiment i Dessaladores en el seu informe de 19 de gener 
de 2021, que conjuntament amb l’elaborat per l’empresa que realitza la direcció 
d’obra justifica la necessitat i les raons que motiven l’esmentada modificació. 
 
Una vegada analitzada la documentació, els membres assistents del Consell 
d’Administració  adopten els següents acords: 
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Primer.- Aprovar l’inici de l’expedient de la Modificació núm.1 del contracte 
d’obres de conducció de Maria de la Salut a Petra que implica la introducció de 74 
unitats noves no previstes al projecte, amb un increment de pressupost màxim de  
 
500.560,06€, IVA exclòs (605.677,67€ l’IVA inclòs), respecte al preu d’adjudicació de 
les obres incloses al contracte, el que suposa un increment percentual del 6,90%.  
  
Segon.- Aprovar l’ampliació del termini d’execució de l’obra en 4 mesos com a 
conseqüència de les variacions de l’obra que suposa la Modificació, essent el 
termini total d’execució de 16 mesos.  
 
Tercer.- Facultar el director gerent de l’Agència per a la tramitació del 
corresponent expedient de modificació del contracte d’obres, de conformitat amb 
el procediment establert als plecs de bases i a la normativa aplicable, inclosa la 
signatura del corresponent contracte Modificat. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al director de les obres i al contractista, als efectes 
oportuns. 
 
2.4.- .-  Contractes tramitats pels procediments simplificat, d’emergència i  
menors: 
 
 
2.4.- a) Donar compte dels contractes adjudicats per emergència. 
 
 
El director gerent informa dels contractes adjudicats pel procediment 
d’emergència des del 12 de desembre de 2020 fins al 21 de gener del 2021, de 
conformitat amb la delegació de competències efectuada pel Consell 
d’Administració el 23 de maig de 2018. 
 
En atenció amb l’anteriorment exposat, els membres assistents  adopten el 
següent acord: 
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Primer.- Donar-se per assabentats de l’únic contracte d’emergència adjudicat que 
es descriu a continuació. 

Núm. exp Actuació TIPUS  
DATA 

Resolució 
emergència 

EMPRESA 
PROPOSADA  

Import 
estimat 
inicial              

(IVA inclòs) 

EM0422020 

Obres de reparació del 
trencament de la canonada 
d’impulsió d’aigües residuals 
que va de l’EBAR de Maioris a 
l’EDAR de Llucmajor. 

OBRA 04/01/2021 ACCIONA 
AGUA, S.A.U. 15.000,00 

 
  
 
3.- ECONÒMIC 
 
 
3.1 Transferència de l’expedient plurianual de 1.178.511,59 euros per realitzar 
les obres de rehabilitació del dipòsit d’aigua potable de Son Pacs.  
 
 
A continuació el director gerent explica la primera proposta de sol·licitud de 
transferència per executar les actuacions de reparació en l’interior i coberta del 
dipòsit de Son Pacs, valorades en 1.178.511,59 euros, Aquesta proposta no ha 
especificat que l’import no contempla l’IVA motiu pel qual proposa afegir aquesta 
precisió a l’acord definitiu. 
 
Pren la paraula la senyora Perelló Carbonell per comentar que la redacció d’acord, 
així com en la dels següents, s’hauria d’aclarir més, en el sentit de matisar que no 
s’aprova la transferència sinó la sol·licitud de la mateixa davant la Conselleria de 
Medi Ambient i Territori. 
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Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents adopten els següents 
acords: 
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud de la transferència de plurianual 1.178.511,59 euros, 
IVA exclòs, davant la Conselleria de Medi Ambient i Territori per a realitzar obres de 
rehabilitació del dipòsit d'aigua potable de Son Pacs. 

 
ANY 2021 10.000,00

ANY 2022 1.168.511,59

TOTAL 1.178.511,59  
 

 
 

Segon.- Autoritzar al director gerent a realitzar els tràmits oportuns davant la 
Conselleria de Medi Ambient i Territori 
 
 
3.2 Transferència de l’expedient plurianual de 175.846,72 euros per realitzar la 
reparació de les cobertes i substitució de tancaments de l’EDAR de Ciutadella 
Nord. 
 
El director gerent comenta als assistents la proposta plantejada per la cap d’Àrea 
de Sanejament en data 19 de gener de 2021 a través de la qual exposa la necessitat 
de reparar les cobertes així com els tancaments de la depuradora de Ciutadella 
Nord. Per aquest motiu es planteja sol·licitar una transferència de plurianual per 
175.846,72 euros  
 
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració  
adopten els següents acords: 
 

Primer.-  Aprovar la sol·licitud de la transferència plurianual  de 175.846,72 euros 
IVA inclòs, davant la Conselleria de Medi Ambient i Territori per a realitzar 
reparació de les cobertes i substitució de tancaments de l’EDAR de Ciutadella Nord 
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ANY 2021 52.754,01

ANY 2022 123.092,71

TOTAL 175.846,72

 
 

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

 
 
 
3.3 Transferència de l’expedient plurianual de 603.278,57 euros per realitzar la 
remodelació de l’EDAR de Cales de Manacor 
 
El director gerent analitza la proposta de la cap d’Àrea de Sanejament en data 19 
de gener de 2021 a través de la qual justifica la necessitat d’executar una millora en 
l’EDAR de Cales de Mallorca en tant no es realitzi una reforma integral, motiu pel 
qual es proposa aprovar la sol·licitud de finançament corresponent. 
 
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració  
adopten els següents acords: 
 
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud de la transferència plurianual de 603.278,57 euros IVA 

inclòs davant la Conselleria de Medi Ambient i Territori  per a realitzar remodelació 

de l’EDAR de Cales de Manacor 

 

ANY 2021 120.655,71

ANY 2022 482.622,86

TOTAL 603.278,57  
 
 
 
Segon.- Autoritzar al director gerent a realitzar els tràmits oportuns davant la 
Conselleria de Medi Ambient i Territori 
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3.4 Transferència de l’expedient plurianual de 456.895,44 euros per realitzar la 
reparació del formigó estructural de Pollença 
 
El director gerent exposa als assistents la necessitat de reparar l’edifici de 
pretractament de l’EDAR de Pollença  ja que el formigó que recobreix  les cubetes 
del desgreixador i la càmera de càrrega està bastant deteriorat, així com 
determinats equips que s’han de substituir,  motiu pel qual es considera necessari 
sol·licitar el corresponent finançament per executar l’actuació proposada per l’Àrea 
de Sanejament en l’informe emès en data 18 de gener de 2021 
 
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració  
adopten els següents acords: 

 
Primer- Aprovar la sol·licitud de la transferència plurianual de  456.895,44 euros IVA 
inclòs, davant la Conselleria de Medi Ambient i Territori per a realitzar la reparació 
del formigó estructural de Pollença 

 
 

ANY 2021 137.068,63

ANY 2022 319.826,81

TOTAL 456.895,44  
 

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

 
 

 
3.5 Transferència de l’expedient plurianual de 77.117,33 euros per realitzar la 
substitució del decantador centrífug la bomba de fangs de l’EDAR de 
Puigpunyent 
 
El director gerent comenta als assistents la necessitat de substituir el decantador 
centrífug de l’EDAR de Puigpunyent per haver finalitzat la seva vida útil. Per dur a 
terme aquesta actuació la cap d’Àrea de Sanejament en data 18 de gener de 2021 
ha redactat una memòria esquemàtica per executar la substitució d’aquesta 
instal·lació, la qual està valorada en 77.177,33 euros, IVA inclòs.. 
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Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració  
adopten els següents acords: 
 

 
Primer.- Aprovar la sol·licitud de la transferència plurianual de 77.177,33 euros, IVA 
inclòs, davant la Conselleria de Medi Ambient i Territori, per a realitzar per a la 
substitució del decantador centrífug i la bomba de fangs de l’EDAR de Puigpunyent 

 
ANY 2021 15.423,47

ANY 2022 61.693,86

TOTAL 77.117,33

 
  

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

 
3.6 Transferència de l’expedient plurianual de 235.500 euros per a la 
contractació del servei de desenvolupament, implantació i allotjament de la 
intranet de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 
 
El director gerent informa als assistents que amb l’objecte de millorar els 
procediments interns i externs, l’eficàcia en la tramesa d’informació, així com 
millorar la productivitat de les tasques que es duen a terme, és necessari posar en 
funcionament un procés de digitalització de l’empresa, el qual ha de contemplar, 
entre d’altres, el desenvolupament d’aplicatius específics per als diferents 
departaments i àrees. Aquest procés ha estat valorat en 235.500 euros, segon 
consta en l’informe de data 24 de gener emès pel responsable del departament 
informàtic de l’empresa, motiu pel qual procedeix sol·licitar la corresponent 
transferència plurianual. 
 
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració  
adopten els següents acords: 
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Primer. Aprovar la sol·licitud de la transferència plurianual de 253.500,00 euros, IVA 
exclòs, davant la Conselleria de Medi Ambient i Territori, per a realitzar el Servei de 
Desenvolupament, Implantació i Allotjament de la Intranet de l’Agència Balear de 
l’Aigua i la Qualitat Ambiental. 

 

ANUALITAT
IMPORT (IVA 

EXCLÒS)

2021 78.500,00

2022 175.000,00

TOTAL 253.500,00  

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

 
3.7 Modificació de l’acord a través del qual es dóna compte al Consell 
d’Administració del projectes finançats amb fons ITS, concretament respecte a 
la eliminació de l’expedient per a la construcció de by pass previ a l’entrada al 
dipòsit de Sóller.   
 
El director gerent informa als assistents de la següent proposta d’acord relativa a la 
renúncia al finançament amb fons ITS del projecte per construir un by pass previ a 
l’entrada del dipòsit de Sóller . 
 
Es suscita un debat entre els assistents sobre la conveniència d’aquesta proposta el 
qual conclou amb el següent acord:  
 
Primer.- :Retirar de l’ordre del dia el punt relatiu a la modificació de l’acord a 
través del qual es dóna compte al Consell d’Administració del projectes finançats 
amb fons ITS, concretament respecte a la eliminació de l’expedient per a la 
construcció de by pass previ a l’entrada al dipòsit de Sóller. 
 
 

4.- ASSUMPTES JURIDICS  

4.1 Donar compte de les diligències  prèvies, procediment abreujat 1272/2020, 
relatives al possible delicte la seguretat i higiene el treball obertes contra 
ABAQUA el Sr. Antoni Garcias i la Sra. Pilar Sánchez Mateos.  
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El director gerent cedeix la paraula a la senyora López Morey perquè expliqui 
aquest punt. 
 
La senyora Lopez Morey explica als assistents que el Jutjat d’Instrucció número 2 de 
Palma ha obert un procediment abreujat contra ABAQUA i una treballadora de 
l’entitat, així com contra l’anterior gerent, el senyor Antoni Garcías Coll per un 
possible delicte contra els drets dels treballadors. Continua comentant que el 25 de 
novembre de 2020 es va sol·licitar a la direcció general de l’Advocacia la personació 
en aquest procediment per a la defensa de la treballadora i antic gerent d’aquesta 
entitat. 
 
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració  
adopten el següent acord: 

Primer.- Donar-se per assabentat de les Diligències Prèvies, procediment abreujat 
1272/2020, relatives al possible delicte la seguretat i higiene el treball obertes 
contra aquesta entitat, el Sr. Antoni Garcias i la Sra. Pilar Sanchez Mateos. 
 

5.- PERSONAL 

5.1  Increment de retribucions per a l’any 2021 
  
El director gerent comenta als assistents el contingut de l’acord del  Consell de 
Govern de 4 de gener de 2021 relatiu a la ratificació de l’acord adoptat el 7 d’agost 
de 2020 relatiu a l’increment retributiu respecte al complement d’antiguitat, a fi i 
efecte de justificar la seva aplicació al personal d’ABAQUA. 
 
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració  
adopten els següents acords: 
 
Primer.- Per a l’any 2020, i amb data d’efectes 1 de gener de 2020, s’acorda un 
increment percentual del 2,00% respecte de les quanties establertes pel concepte 
del complement d’antiguitat per al personal laboral amb estructura salarial 
adaptada a la disposició addicional quinzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, 
de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 
2013. Les quanties mensuals resultants del complement d’antiguitat  són les que 
s’estableixen a continuació, segons el grup de classificació: 
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Grup Trienni 

A 37,79 

B 37,79 

C 36,88 

D 35,02 

E 34,12 

 
El complement d’antiguitat que figura a cada una de les dues pagues 
extraordinàries, es meritarà conforme als imports del complement d’antiguitat que 
consten al quadre anterior.  

 

6.- 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 
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2.- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA: 

2.1.- Inicis 
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2.1.a) Inici d’expedient de contractació del 

servei de desenvolupament, manteniment i 

allotjament de la intranet de l’Agència Balear 

de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 
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PROPOSTA D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
DESENVOLUPAMENT, MANTENIMENT I ALLOTJAMENT DE LA INTRANET DE 
L'AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL. 
 
 
Vist l’informe justificatiu de la necessitat de la contractació adjunt emès dia 22 de febrer 
de 2021 pel Tècnic responsable de les TIC de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat 
ambiental i atès que la necessitat sorgida de la contractació proposada s’enquadra dins la 
finalitat institucional de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental, escau 
procedir a l’inici de l’expedient de contractació corresponent en els termes prevists a 
l’article 28 de la LCSP. 
 
Atès que l’article 14.1m) del Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual s’aproven els 
Estatuts de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental disposa que correspon al 
Consell d’Administració de l’Agència ser l’òrgan de contractació de l’entitat, el Director 
gerent proposa al Consell d’Administració l’Adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Iniciar l’expedient de contractació de SERVEI DE DESENVOLUPAMENT, 
MANTENIMENT I ALLOTJAMENT DE LA INTRANET DE L'AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE 
LA QUALITAT AMBIENTAL amb un pressupost màxim de licitació de 242.700,00  sense IVA, 
293.667,00 € (IVA inclòs) el qual estarà condicionat a la prèvia obtenció del certificat 
d’existència de crèdit adequat i suficient i a la prèvia autorització de la despesa, de 
conformitat amb l’establert a la Llei 7/2010 de 21 de juliol, del sector públic instrumental 
de la CAIB.  
 
Segon.- Nomenar al Sr. Joan Camps Morey com a responsable del contracte. 
 
Tercer.- Delegar la firma en el Director Gerent de l’Agència Balear de l’aigua i de la 
qualitat ambiental per a procedir a la tramitació de l’expedient de contractació en tots els 
seus tràmits, adjudicació exclosa, mitjançant el procediment obert. 
 
Quart.- Publicar la memòria justificativa en el Perfil del Contractant de l’Agència Balear de 
l’aigua i de la qualitat ambiental en els termes establerts a l’article 63 de la LCSP. 
 
Palma, a 22 de febrer de 2021 
 
 
 
EL DIRECTOR GERENT 
Guillem Rosselló Alcina 
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I ORDRE D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
 
 
Objecte: DESENVOLUPAMENT, MANTENIMENT I ALLOTJAMENT DE LA INTRANET DE 
L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL 
Tipus de contracte: SERVEIS 
 
 
1. MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT I OBJECTE DEL CONTRACTE: 
 
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. 
 
Des del punt de vista de l'abastament l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental 
distribueix aigua a el 30% dels municipis de les Balears i gestiona pràcticament el 100% de 
l'aigua dessalada de les Illes. A més, durant el 2019 l'Agència Balear de l'aigua ha gestionat 
aproximadament 12 hm³ d'aigua subterrània i 27 hm³ d'aigua dessalada. 
 
Des del punt de vista de sanejament gestiona, en l'actualitat, 79 estacions depuradores 
d'aigües residuals, amb els seus respectius sistemes de bombaments, el que suposen 190 
estacions de bombament d'aigües residuals en total, a les Illes Balears. 
 
L'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental també gestiona el servei de neteja 
marítima de litoral mitjançant una flota de 22 embarcacions per a la recollida 
d'escombraries marines al litoral de les Illes Balears. 
 
Actualment tots els processos empresarials es duen a terme de forma manual i 
descentralitzada. A més, les dades obtingudes no estan estructurades ni a l’abast de tots els 
membres de l’empresa que els poden necessitar. 
 
Les lleis 39/2015 i 40/2015, aprovades per les Corts Generals de l’Estat, que regulen 
l’administració electrònica, fomenten la simplificació administrativa i impulsen l’ús dels 
mitjans electrònics en les relacions amb l’administrat. Aquestes dues lleis estableixen, entre 
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altres coses, que la tramitació electrònica ha de constituir l’actuació habitual de les 
administracions públiques. 
 
 
 
El Pla estratègic de les TIC de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental s’articula en 
els següents eixos: 

I. La millora de la plataforma TIC de l’empresa. Una bona infraestructura de xarxa 
i de directori actiu són bàsics per a fer possible la implantació de la resta de 
punts.  

II. La gestió digital completa de tots els processos de l’empresa (objectiu zero 
paper), en base al desenvolupament d’aplicacions específiques per a la 
realització dels processos operatius. 

III. La millora de la transparència interna de l’empresa, mitjançant la reorganització 
de la informació i dels seus fluxos. 

IV. Millora de les comunicacions internes de tot tipus, tant les de gestió personal 
com la dels sistemes operacionals. 

V. Millora de la transparència externa de l’empresa, millorant la web de l’empresa 
i la seva connexió amb la informació generada de caràcter públic. 

VI. Seguiment i monitorització a distància de les explotació de les instal·lacions. 

Amb la intenció de millorar els procediments interns i externs, millorar la transparència, 
augmentar l’eficiència en la tramesa d'informació, millorar la gestió de l’empresa, 
augmentar la productivitat de les tasques que es duen a terme i millorar en la protecció de 
dades s’ha d’iniciar la posada en marxa un procés de digitalització de l’empresa, que ha de 
contemplar, entre d’altres, el desenvolupament d’aplicatius específics per als diferents 
departaments i les diferents àrees. 
 
Es considera objecte del contracte el desenvolupament de l’aplicació de la Intranet, el seu 
allotjament i el seu manteniment, a partir de tots els seus mòduls i components, que 
seran com a mínim els llistats a continuació: 
 

1. Nucli de la intranet. 
a. Mòdul de Gestió de les Dades Mestre 
b. Mòdul de Gestió Documental 
c. Mòdul de Gestió de Tasques 
d. Mòdul de Gestió de les Infraestructures 
e. Mòdul de Gestió de les Incidències de les Infraestructures 
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f. Extranet de Gestió de les Incidències de les Infraestructures 
2. Aplicació de la Unitat de Gestió i Contractació 

a. Mòdul de Gestió dels Expedients 
3. Aplicació del Departament d’Assumptes Generals 

a. Mòdul del Registre General 
4. Aplicació del Departament Econòmic i Financer 

a. Mòdul de Gestió de les Despeses Menors 
5. Aplicació de la Qualitat de l’Aigua 

a. Mòdul de Gestió de les Analítiques 
b. Extranet de Gestió de les Analítiques 

6. Aplicació del Departament de Direcció 
a. Mòdul de Gestió de les Preguntes Parlamentàries 
b. Mòdul d’Informes 

7. Aplicació de la Unitat de Neteja del Litoral 
a. Mòdul de Gestió de la Neteja del Litoral 
b. Extranet de Gestió de la Neteja del Litoral 

8. Aplicació del Departament Jurídic 
a. Mòdul de Gestió dels Convenis 
b. Mòdul de Gestió del Patrimoni 

9. Aplicació del Consell d’Administració 
a. Mòdul de Gestió del Consell d’Administració 

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

CPV 72212421-6  Serveis de desenvolupament de programari de gestió 
d’instal·lacions 

 72212430-2 Serveis de desenvolupament de programari de gestió d’inventaris 

 72212451-5  Serveis de desenvolupament de programari de planificació de 
recursos empresarials 

 72212490-0  Serveis de desenvolupament de programari de contractació 
administrativa 

 72212330-1 Serveis de desenvolupament de programari de planificació i 
productivitat 

 72212331-8 Serveis de desenvolupament de programari de gestió de projectes 
 
 
 
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:  
 

a) La naturalesa del desenvolupament objecte del contracte implica la 
interdependència entre les parts i/o mòduls a desenvolupar.  

b) Les tasques d’allotjament i desplegament (DevOps) estan lligades als 
desenvolupaments a realitzar. 

 
Atesa la justificació es considera que:  
 

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

b) La realització independent de les diverses prestacions compreses dins l’objecte 
del contracte dificultarà la correcte execució del mateix des del punt de vista 
tècnic; o bé que el risc per a la correcte execució del contracte implica la 
necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es 
pot veure impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat 
de contractistes diferents. 
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4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  
 
El pressupost el formen 3 partides. Aquestes partides, junt amb el seu cost (I.V.A. exclòs), 
són les següents: 
 

• Allotjament de la Intranet per als 4 anys de duració del contracte – 24.000,00 € 
• Desenvolupament de la Intranet – 172.800,00 € 
• Manteniment evolutiu per un període d’un any, a iniciar un cop acabat el 

desenvolupament – 45.900,00 € 
 
A continuació s’ofereix el desglossament de les partides: 
 

Allotjament de la Intranet 

Partida Total 

Allotjament de l'aplicació  24.000,00 € 

Total partida 24.000,00 € 

 
Desenvolupament de la Intranet 

Per a realitzar el càlcul del cost de cadascun dels mòduls i de les aplicacions s’ha fet una 
estimació en hores necessàries per al desenvolupament i s’ha proposat un preu per hora 
de 54,00 € (I.V.A. exclòs). S’ha fet una estimació del cost en hores del total de cada mòdul. 
Aquest total d’hores es desglossarà de la següent forma en les següents tasques: 
 

• 40 % Disseny i desenvolupament de la Capa de presentació (frontend) 
• 40 % Disseny i desenvolupament de la Capa de processament (backend) 
• 15 % Anàlisi i gestió 
• 5   % DevOps 
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A la següent taula s’especifica el cost estimat de cada aplicació i/o mòdul. 
 

Aplicacions Total  
aplicacions 

Aplicació nucli de la intranet  82.080,00 € 

Mòdul Hores Cost  
unitari 

Total  

Mòdul de gestió de les dades mestre 80 54,00 € 4.320,00 €  

Mòdul de gestió documental 300 54,00 € 16.200,00 €  

Mòdul de gestió de les tasques 250 54,00 € 13.500,00 €  

Mòdul de gestió de les infraestructures 250 54,00 € 13.500,00 €  

Mòdul de gestió de les incidències de les 
infraestructures 

390 54,00 € 21.060,00 €  

Extranet de gestió de les incidències de les 
infraestructures 

250 54,00 € 13.500,00 €  

Aplicació de la Unitat de Gestió de la Contractació 27.000,00 € 

Mòdul Hores Cost  
unitari 

Total  

Mòduls de gestió dels expedients 500 54,00 € 27.000,00 €  

Aplicació de l’Àrea d’Assumptes Generals 11.880,00 € 

Mòdul Hores Cost  
unitari 

Total  

Mòdul del registre general 220 54,00 € 11.880,00 €  

Aplicació del Departament Econòmic i Financer 4.320,00 € 

Mòdul Hores Cost  
unitari 

Total  

Mòdul de gestió de les despeses menors 80 54,00 € 4.320,00 €  

Aplicació de la Qualitat de l’Aigua 19.440,00 € 

Mòdul Hores Cost  
unitari 

Total  

Mòdul de Gestió de les Analítiques 300 54,00 € 16.200,00 €  

Extranet de Gestió de les Analítiques 60 54,00 € 3.240,00 €  

Aplicació de Direcció 4.320,00 € 

Mòdul Hores Cost  
unitari 

Total  

Mòdul de Gestió de les Preguntes Parlamentàries 40 54,00 € 2.160.00 €  

Mòdul d’Informes 40 54,00 € 2.160,00 €  
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Aplicació de la Unitat de Neteja del Litoral 9.720,00 € 

Mòdul Hores Cost  
unitari 

Total  

Mòdul de Gestió de les Recollides 120 54,00 € 6.480,00 €  

Extranet de Gestió de les Recollides 60 54,00 € 3.240,00 €  

Aplicació del Departament Jurídic 8.640,00 € 

Mòdul Hores Cost  
unitari 

Total  

Mòdul de Gestió dels Convenis 80 54,00 € 4.320,00 €  

Mòdul de Gestió del Patrimoni 80 54,00 € 4.320,00 €  

Aplicació del Consell d’Administració 5.400,00 € 

Mòdul Hores Cost  
unitari 

Total  

Mòdul de Gestió del Consell d'Administració 100 54,00 € 5.400,00 €  

Total partida 172.800,00 € 

 

Manteniment evolutiu 

Per a fer el càlcul d’aquesta partida s’han estimat 850 hores anuals, a un preu de 54,00 € 
per hora. A efectes de facturació, la quantitat resultant es dividirà en 12 parts iguals. Els 
termes específics d’aquesta partida s’especifiquen al Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. 
 

Partida Mensualitats Cost  
mensual Total 

Manteniment evolutiu de l'aplicació (en els termes 
descrits al plec de prescripcions tècniques particulars) 

12 3.825,00 € 45.900,00 € 

Total partida 45.900,00 € 
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El licitador presentarà una factura mensual la quantia de la qual dependrà del termini al 
que ens trobem, segons el següent esquema: 
 

Termini Conceptes de les factures 

1er any • Part mensual de l’allotjament de la intranet 
• Part del període certificada del desenvolupament  

2on any • Part mensual de l’allotjament de la intranet 
• Part mensual del manteniment evolutiu de la intranet  

3er i 4t any • Part mensual de l’allotjament de la intranet 
 
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 Import IVA inclòs 
2021 59.600,00 € 12.516,00 € 72.116,00 € 
2022 136.500,00 € 28.665,00 € 165.165,00 € 
2023 36.600,00 € 7.686,00 € 44.286,00 € 
2024 6.000,00 € 1.260,00 € 7.260,00 € 
2025 4.000,00 € 840,00 € 4.840,00 € 

TOTAL 242.700,00 € 50.967,00 € 293.667,00 € 
   
El valor estimat del contracte és de 242.700,00 € resultat de la suma de l’import  del 
pressupost de licitació total sense  IVA, de l’import de modificats i de l’import de pròrrogues 
previstes: 242.700,00 € (import licitació sense IVA) + 0,00 € (modificats) + 0,00 € (pròrrogues). 
 
5. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Per raó del seu valor estimat el present expedient de contractació SI està subjecte a 
regulació harmonitzada, en aplicació dels criteris i umbrals prevists als articles 19 i ss de la 
LCSP.  
 
Atenent a les característiques definides d’aquest expedient i al seu valor estimat, aquest 
expedient es tramitarà mitjançant el següent procediment:  
  
 Obert, de conformitat amb l’establert als articles 156 i següents de la LCSP 
 
 Obert simplificat, per concórrer les condicions previstes a l’article 159 de la LCSP 
 
 Obert simplificat abreujat, per concórrer les condicions previstes a l’art.159.6 LCSP. 

31

Consell d'Administració ABAQUA, dijous 25 de febrer de 2021



 

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

 

9 
 

6. TERMINI D’EXECUCIÓ: 
 
Termini d’execució: 4 anys 
 
7. LLOC DE PRESTACIÓ. 
 
T.M.: Palma de mallorca 
ILLA: Mallorca 
 
8.  JUSTIFICACIÓ INSUFICIÈNCIA DE MITJANS  
 
Atès que l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental no disposa dels mitjans propis 
adequats i suficients per desenvolupar l’objecte d’aquest expedient de contractació de 
serveis i cobrir totes les necessitats que pretén satisfer, de conformitat amb l’establert a 
l’article 116.4- f), es fa imprescindible la contractació de la seva execució per part de tercers. 
 
 
9. RESPONSABLE DEL CONTRACTE  
 
Es proposa al Sr. Joan Camps Morey de l’Àrea d’Assumptes Generals de l’Agència Balear de 
l’aigua i de la qualitat ambiental. 
 
 
Palma, en data de la signatura electrònica  
 
 
 
 
 
Sgt Joan Camps Morey 
Responsable de les Tecnologies  
de la Informació i les Comunicacions 
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2.1.b) Ratificació de la resolució d’urgència del 

president mitjançant la qual acorda unificar en 

un sol expedient de contractació el tres 

expedients iniciats del servei de retirada, 

transport i gestió dels llots i altres residus 

generats a les estacions depuradores d’aigües 

residuals de l’Agència Balear de l’Aigua i de la 

Qualitat Ambiental situades a les illes de 

Mallorca, Menorca i Eivissa. 
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Proposta d’acord per a la ratificació de la resolució per raons d’urgència del 
President de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental 
d’aprovació de la unificació en un sol expedient de contractació dels 3 
expedients iniciats del Servei de retirada, transport i gestió dels llots i altres 
residus generats a les estacions depuradores d’aigües residuals de l’Agència 
Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental situades a les illes de Mallorca, 
Menorca i Eivissa 
 
 
El dia 21 de setembre de 2020 la cap de l’Àrea de Gestió de Sanejament va emetre 
un informe en el què es proposava l’inici dels 3 expedients de contractació per a 
la gestió, la retirada i el transport dels residus procedents de les estacions 
depuradores d’aigües residuals de l’ABAQUA situades a Mallorca, Menorca i 
Eivissa, amb un termini d’execució de tres anys, amb possibilitat de pròrroga de 
dos anys més. 

 
El dia 24 de setembre de 2020 el Consell d’Administració de l’ABAQUA va acordar 
iniciar, entre d’altres, 3 expedients de contractació en els següents termes:  

 
 Iniciar l’expedient de contractació de la retirada i transport de llots i 

altres residus generats a les estacions depuradores d’aigües de 
l’Agència balear de l’aigua i de la qualitat ambiental situades a l’illa de 
Mallorca amb un pressupost màxim de licitació per un termini de tres 
anys de 1.424.075,88 € sense iva (1.566.483,47 € iva inclòs). 

 Iniciar l’expedient de contractació de la retirada, transport i gestió de 
llots i altres residus generats a les estacions depuradores d’aigües de 
l’Agència balear de l’aigua i de la qualitat ambiental situades a l’illa de 
Menorca amb un pressupost màxim de licitació per un termini de tres 
anys de 555.334,86 € sense iva (610.868,35 € iva inclòs). 

 Iniciar l’expedient de contractació de la retirada i transport de llots i 
altres residus generats a les estacions depuradores d’aigües de 
l’Agència balear de l’aigua i de la qualitat ambiental situades a l’illa 
d’Eivissa amb un pressupost màxim de licitació per un termini de tres 
anys de 449.909,10 € sense iva (494.900,01 € iva inclòs). 
 

 
El dia 2 de desembre de 2020 l’àrea econòmica i financera de l’Agència va emetre  
certificat d’existència de crèdit adequat i suficient corresponent a la despesa dels 
3 expedients. 
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Dia 29 de desembre de 2020 tingué entrada al registre de l’Agència l’informe 
favorable a la despesa pluriennal de la Direcció General de Pressuposts i 
Finançament de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, en 
compliment de l’article 9.1 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic 
instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponent als 3 
expedients. 

 
Dia 18 de gener de 2021 es va autoritzar la despesa per part del Consell de Govern 
per un import total de 2.429.319,84 €, en virtut de l’establert a l’article 9.1 de la 
Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, corresponent als 3 expedients. 

 
Degut a la correlació de criteris i terminis entre els 3 expedients i ja que els 3 
expedients per separat estaven subjectes a regulació harmonitzada en aplicació 
de l’establert a l’article 22 de la LCSP, es considerar la seva unificació en un sol 
expedient dividit en tres lots per illes, per motius d’economia procedimental i 
amb la finalitat d’agilitzar la tramitació per a la contractació dels serveis abans de 
que finalitzin els contractes de serveis de retirada de fangs actualment vigents a 
les illes de Mallorca i Menorca (30 de març i 23 d’abril de 2021, respectivament), 
per aquest motiu en data 21 de gener de 2021 el President de l’Agència Balear  de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, fent ús de les facultats que li atribueix l’article 
12.1.f) del Decret 100/2015, per raons d’urgència, actuant com a òrgan de 
contractació de l’entitat, va dictar la resolució que ens ocupa.  
 
L’article 14.1 m) del Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual s’aproven els 
Estatuts de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, disposa que 
correspon al Consell d’Administració de l’Agència “ ser l’òrgan de contractació de 
l’entitat “. L’article 12.1.f) del propi Decret, estableix que entre les funcions del 
President de l’entitat s’inclou, “ exercitar, per raons d’urgència, qualsevol facultat 
que correspongui al Consell d’Administració, donant compte al mateix als efectes de la 
seva ratificació”. 
 
És per això, que als efectes de la seva ratificació per part del Consell 
d’Administració, el Director gerent de l’Agència proposa al Consell 
d’Administració l’adopció del següent acord: 
 
Primer: Ratificar la resolució adoptada per raons d’urgència pel President de 
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, de dia 21 de gener de 2021 
per a l’aprovació de la unificació en un sol expedient de contractació dels 3 
expedients iniciats del servei de retirada, transport i gestió dels llots i altres 
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residus generats a les estacions depuradores d’aigües residuals de l’Agència 
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental situades a les illes de Mallorca, 
Menorca i Eivissa. 
 
Palma, a 18 de Febrer de 2021 
El Director gerent 
   
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
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2.2.- Liquidacions, certificacions, pròrrogues i 

modificats. 

2.2- a) Certificació final de les obres de 

substitució parcial de la xarxa de sanejament 

general entre l’EBAR de Canal Salat i l’EBAR 

de Santandria 
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PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ FINAL DE LES OBRES DE 
SUBSTITUCIÓ PARCIAL DE LA XARXA DE SANEJAMENT GENERAL ENTRE L’EBAR 
DE CANAL SALAT (NÚM.2) I L’EBAR DE SANTANDRIA (NÚM.3). (TM 
CIUTADELLA-MENORCA). 
 
Exp. OB/2019/26 
 
Dia 18 de setembre de 2019 el Director gerent d’ABAQUA, en virtut de les facultats 
delegades per a l'exercici de la competències de l'òrgan de contractació respecte 
dels procediments oberts simplificats, va iniciar l’expedient de contractació de les 
Obres de substitució parcial de la xarxa de sanejament general entre l’ebar de 
Canal Salat (Núm.2) i l’ebar de Santandria (núm.3). TM Ciutadella-Menorca, amb 
un pressupost màxim de licitació de 238.370,92 € sense iva(288.392,51 € l’IVA 
inclòs), quedant 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 l’art 15.2 de la Llei 7/2010 de 21 de juliol, del sector públic 
instrumental de la CAIB.  
 
Obtingut el certificat d’existència de crèdit i la corresponent autorització de 
despesa, el Director gerent, mitjançant resolució de dia 9 de gener de 2020, va 
aprovar l’expedient de contractació de les obres, i va acordar l’obertura del 
procediment d’adjudicació del contracte mitjançant procediment obert simplificat 
i tramitació ordinaria. 
 
La Mesa de contractació, en sessió de dia 25 de febrero de 2020, va acordar elevar 
a l’organ de contractació la proposta d’adjudicació del contracte de les obres a 
favor de l’entitat ANTONIO GOMILA, S.A., per un import de 224.000,00 € sense 
l’IVA, per ser l’orferta millor valorada en aplicación dels criteris d’adjudicació 
previstos als plecs de bases de la licitació. 
 
El Director gerent, mitjançant resolució de 9 de març de 2020 va resoldre 
adjudicar l’expedient de contractació de les obres a l’entitat ANTONIO GOMILA, 
S.A., per un import total de 224.000 € sense l’IVA. El contracte de les obres es va 
formalitzar entre les parts el 4 de maig de 2020. 
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L'acta de comprovació del replanteig es va signar el 3 de juny de 2020. Després de 
la formalització d’una pròrroga, le obres varen ser finalment recepcionades tal 
com consta en l'acta de recepció signada per les parts el 14 de desembre de 2020. 
 
El director facultatiu de les obres, en el seu informe de día 16 de febrer de 2021, 
ha presentat una certificació final amb una saldo a favor de l’empresa contractista 
de 12.193,73 € sense l’IVA. 
 
L’import líquid addicional de les obres executades, que s’inclou a la certificació 
final del contracte i que ascendeix a 12.076,02 € sense l’IVA, no supera el 10% de 
l’import de l’obra contractada, de conformitat amb el que estableix l’article 160.1 
del Reglament General de LCAP. 
 
El responsable del contracte, en el seu informe de día 18 de febrer de 2020, ha 
manifestat la seva conformitat a l'informe de la direcció facultativa de la 
certificació final de les obres. 
 
Vista la proposta de certificació final de les obres presentada pel director 
facultatiu de les obres i la seva conformitat del responsable del contracte, es 
proposa l'aprovació de la mateixa, de conformitat amb la clàusula 36 del plec 
debases que regeixen el present contracte d’obres i l’establert a l’art. 243 de la 
Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
És per això que el Director gerent de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat 
Ambiental proposa al Consell d'Administració l'adopció dels següents acords: 
 
1.- Aprovar la certificació final de les “Obres de substitució parcial de la xarxa de 
sanejament general entre l’ebar del Canal Salat (núm.2) i l’EBAR de Santandría 
(núm.3). TM Ciutadella-Menorca”, per un import a favor de ANTONIO GOMILA, 
S.A., de 12.193,73  € sense l’IVA, import resultant de la diferència entre l'import de 
l'obra executada (236.076,02 € sense l’IVA) i l'obra certificada (223.882,29 € sense 
l’IVA), tal com es reflecteix en el quadre que s'adjunta a continuació. 
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Obra 
Obra                                                    

contractada 
Obra                                

Certificada 
Obra                                    

Executada 

Import líquid 
addicional obres 

executades 
Certificació final 

(5,39%) 

Saldo a 
Favor                                                                         

del 
Contractista 

Obres sustitució 
parcial de la 

xarxa de 
sanejament 

general entre 
l’ebar Canal Salat 

i l’ebar 
Santandría 

224.000,00 € 223.882,29€ 236.076,02 € 12.076,02€ 12.193,73 € 

Imports sense IVA  

 
        

 
2.- Comunicar els presents acords al contractista i al director facultatiu de les 
obres als efectes oportuns. 
 
Palma, a 18 de febrer de 2021 
 
 
El Director gerent 
Guillem Rosselló Alcina 
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Informe  del  responsable  del  contracte  de  les  “OBRES  DE  SUBSTITUCIÓ
PARCIAL DE LA XARXA DE SANEJAMENT GENERAL ENTRE L’EBAR DEL CANAL
SALAT  (NÚM.2)  I  L’EBAR  DE  SANTANDRIA  (NÚM.3).  (TM  CIUTADELLA-
MENORCA)” Exp. OB/2019/26  relatiu a la certificació final presentada per la
direcció facultativa.

El passat 14 de desembre de 2020 es va formalitzar l’acta de recepció de les obres
del contracte de referència. De conformitat amb el que disposa la legislació de
contractes de les administracions públiques i el contracte vigent, es va instar a la
direcció  facultativa a  dur  a  terme els  treballs  associats  a  la  finalització  de les
obres, en concret: 

 Mesurament general de les obres, en el termini màxim d’un mes des de
l’acta de recepció. 

 Expedició i tramitació de la certificació final 
 Aprovació de la certificació final per part de l’òrgan de contractació, en el

termini màxim de dos mesos des de l’acta de recepció. 

Una  vegada  presentada  per  part  de  la  direcció  facultativa  la  proposta  de
certificació  final  d’obra  i  la  seva  documentació  justificativa,  s’ha  procedit  a  la
revisió dels següents aspectes:

 Adequació  dels  preus  unitaris  del  contracte  vigent  a  la  proposta  de
certificació final presentada. 

 Comprovació aritmètica de l’import resultant de la certificació final.
 Consideracions tècniques realitzades pel director facultatiu de les obres en

el seu informe justificatiu  final,  relatives  a les  diferències  d’amidaments
més rellevants amb el projecte aprovat.

El  tècnic  que  subscriu  manifesta  la  seva  conformitat  amb  la  proposta  de
certificació  final  presentada,  en  els  termes  exposats  en  el  present  informe,
donant trasllat de la mateixa a l’òrgan de contractació per a la seva corresponent
tramitació amb un  saldo final a favor del contractista de 12.193,73 € (exclòs
l’IVA). L’import  addicional  de  les  obres  executades  suposa  un  increment  de
12.076,02 €, abans d’IVA,  cosa que suposa una liquidació del 5,39% respecte a
l’import de l’obra contractada (224.000,00€ amb l’IVA exclòs).

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma 
Tel. 971 17 76 58
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Adjuntam  la  certificació  final  d’obra  i  documentació  justificativa,  formada pels
següents documents:

1. Còpia de l’acta de recepció de les obres signada pel contractista, la direcció
facultativa, el responsable del contracte i la representant de la intervenció
econòmica.

2. Acta  de  mesurament  general  signada  per  la  Direcció  Facultativa  i  pel
contractista.

3. Informe  justificatiu  de  la  Direcció  Facultativa  dels  aspectes  tècnico-
econòmics  de  l’obra  més rellevants  i  les  diferències  més  significatives
d’amidaments amb el projecte aprovat, i els següents annexos:

I. Certificació  final  de  les  obres,  que  inclou  el  resum  i  l’estat
d’amidaments i relació valorada final.

4. Certificat final d’obres i annex de detall expedit per la direcció facultativa.

Palma, a la data de la signatura electrònica

El responsable del contracte

Joan Casanovas Medina

Vist i plau,
el  cap  de  l’Àrea  de  Planificació  i
Construcció  de  Sanejament  i
Depuració

Antoni Bernat Homar

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma 
Tel. 971 17 76 58 2
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NOMBRE EXPEDIENT: OB/2019/26 

TIPUS DE CONTRACTE: Obres 

OBJECTE: OBRES DE SUBSTITUCIÓ PARCIAL DE LA XARXA DE 
SANEJAMENT GENERAL ENTRE L’EBAR DEL CANAL SALAT 
(NÚM.2) I L’EBAR DE SANTANDRIA (NÚM.3). (TM 
CIUTADELLA-MENORCA  

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 

 

ACTA DE MESURAMENT GENERAL 

 
En el lloc de les obres, el dia 15 de desembre de 2020, es reuneixen els senyors següents: 

 
Antonio J. Espinosa Rodrigálvarez, enginyer tècnic d’obres públiques, com a director facultatiu 
de les obres. 
 
Pau Jaén Mercadal, actuant en nom i representació de l’empresa ANTONIO GOMILA, SA, 
contractista adjudicatari de les obres. 
 
La finalitat de la reunió és procedir al mesurament general de la totalitat de les obres realment 
executades d’acord amb el projecte, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 166 del 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
El mesurament general s’ha realitzat prenent com a dades, les existents de la comprovació del 
replanteig, els mesuraments efectuats des de l'inici de l’execució de l'obra, el llibre 
d’incidències i el d’ordres. El contractista es dóna per notificat, en els termes establerts en 
l’article 166.5 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
Per deixar constància d’allò tractat a la reunió, els presents signen aquesta acta per triplicat i a 
un sol efecte en el lloc i la data esmentats. 
 
 
Per la Direcció d’Obra     Pel contractista 
 
 
 
 
Antonio J. Espinosa Rodrigálvarez   Pau Jaén Mercadal 
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EXPEDIENT: OB/2019/26 

TIPUS DE CONTRACTE: Obres 

OBJECTE: OBRES DE SUBSTITUCIÓ PARCIAL DE LA XARXA DE 
SANEJAMENT GENERAL ENTRE L’EBAR DEL CANAL 
SALAT (NÚM.2) I L’EBAR DE SANTANDRIA (NÚM.3). (TM 
CIUTADELLA-MENORCA 

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 

 

 

 

INFORME DE LA DF RELATIU A LA CERTIFICACIÓ FINAL DE 
LES OBRES 

 

 

 

 
1. EXPEDIENT I DADES GENERALS 

 

Nº EXPEDIENT.: OB/2019/26  

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 

CONTRACTISTA: ANTONIO GOMILA, SA 

DATA DEL CONTRACTE INICIAL: 4 de maig de 2020 

DATA ACTA REPLANTEIG:  3 de juny de 2020 

DATA ACTA RECEPCIÓ:  14 de desembre de 2020 

 

PRESSUPOST : 

 Sense IVA IVA inclòs 

LICITACIÓ 238.340,92€ 288.392,51 € 

ADJUDICACIÓ 224.000,00€ 271.040,00€ 

BAIXA  6,016978% 

MODIFICAT 1 - - 

VIGENT 224.000,00€ 271.040,00€ 
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2. OBJECTE 

Aquest informe es redacta amb l'objectiu de presentar una proposta de certificació final 
de les obres referenciades. 

 

3. RESUM DE LA CERTIFICACIÓ FINAL 

En virtut dels treballs realitzats i els preus unitaris del contracte, l'import total de l’obra 
executada a origen ascendeix a la quantitat de 236.075,98 € (sense IVA). Aquest import 
es desglossa de la següent manera: 

 

 

 

4. PRINCIPALS DESVIACIONS RESPECTE L’ADJUDICACIÓ 

Les principals desviacions del pressupost respecte el projecte adjudicat són les 
següents: 

 Pel que fa al capítol de Col·lectors Exteriors: 
 

• S'han produït lleugeres variacions en la demolició del paviment asfàltic, 
farciment de graveta, pou de registre, reposició de mescla bituminosa, pintura 
marca vial, vorera i tuberia PEAD a causa que s'han realitzat majors longituds 
de connexió per la necessitat d'ajustar a la realitat de l’actuació. 

• I ha un estalvi en apuntalament de rases y no utilització de mescla bituminosa 
AC22Surf 50/70 arido calizo S20.  
 

 Pel que fa al capítol de Gestió de Residus: 
 

• Hi ha hagut un augment important en les partides de gestió de residus en 
particular en la de gestió i tractament del tub de fibrociment, així com el fresat 
del paviment. 

VAL. PROJECTE VAL. FINAL DIFERÈNCIA

b)     COLECTORES EXTERIORES -                                

OBRA CIVIL 110.217,76                93.407,27                -16.810,49

EQUIPS 35.055,40                  36.905,17                1.849,77

VARIS 1.317,06                     1.728,02                   410,96

-                                

c)      MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS -                                

SEGURIDAD Y SALUD 4.932,75                     4.932,75                   0,00

GESTIÓN RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 38.934,87                  64.282,23                25.347,36

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 6.929,50                     6.929,50                   0,00

TRABAJOS AUXILIARES 2.899,15                     2.899,15                   0,00

TOTAL PEM 200.286,49 211.084,09 10.797,60

13% DESPESES GENERALS 26.037,24 27.440,93 1.403,69

6% BENEFICI INDUSTRIAL 12.017,19 12.665,05 647,86

TOTAL PEC 238.340,92 251.190,07 12.849,15

BAIXA (6,016978%) -14.340,92 -15.114,05 -773,13

PEC DESPRÉS DE BAIXA 224.000,00 236.076,02 12.076,02

21% IVA 47.040,00 49.575,96

PREU LIQUID 271.040,00 285.651,98
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5. CERTIFICACIÓ FINAL 

 

A partir dels mesuraments detallats de l'obra executada, valorats als preus de contracte, 
es presenta certificació final de l'obra (veure ANNEX 1) per a la seva aprovació, si escau, 
per part de l’òrgan de contractació. 

 

L’import total de les obres executades (abans d’IVA) ascendeix a la quantitat de dos-
cents trenta sis mil setanta-sis euros amb dos cèntims (236.076,02 €) 

L’import de les certificacions expedides fins avui ascendeixen a la quantitat de dos-cents 
vint-i-tres mil vuit-cents vuitanta dos amb vint-i-nou cèntims (223.882,29.€). 

El saldo a favor del contractista de la certificació final (abans d’IVA) ascendeix a la 
quantitat de dotze mil cent noranta-tres amb setanta i tres cèntims (12.193,73 €). 

 
 

 

 

Maó, 16 de febrer de 2021 

 

 

 

 

 

Antonio J. Espinosa 

Director Facultatiu 
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ANNEX 1 – CERTIFICACIÓ FINAL DE LES OBRES 
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   RESOLUCIÓ DIRECTORA EXECUTIVA:

   CONSELL D'ADMINISTRACIÓ:

                 

   RETENCIÓ PER GARANTIA:

IMPORT LÍQUID CERTIFICAT: 14.754,40 € EXPDT. Nº: OB/2019/26

RETENCIÓ PER GARANTIA: 0,00 €
   OBRA:

IMPORT DE L'ABONAMENT: 14.754,40 €

CERTIFICACIÓ Nº  7 Y FINAL

   HONORARIS FACULTATIUS per Direcció d'Obra:

   Contractista:

   Direcció d'Obra:

ANTONIO GOMILA, SA

APPLUS NORCONTROL S.L.U.

OBRES DE SUBSTITUCIÓ PARCIAL DE LA XARXA 
DE SANEJAMENT GENERAL ENTRE L’EBAR DEL 
CANAL SALAT (NÚM.2) I L’EBAR DE SANTANDRIA 

(NÚM.3). (TM CIUTADELLA-MENORCA)
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   PRESSUPOSTOS: CERTIFICACIÓ Nº 7 Y FINAL

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL: Del  al  
DESPESES GENERALS I B.I. 19%:
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE: 238.340,92 €
I.V.A.:

PRESSUPOST DE LICITACIÓ: 288.392,51 € IMPORT TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL:

PRESSUPOST D'HONORARIS: BENEFICI INDUSTRIAL (6%)
IVA INCLÓS DESPESES GENERALS (13%)

IMPORT TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRACTE:

6,016978% BAIXA:

TOTAL A ORIGEN DESPRÉS DE BAIXA:
A DEDUIR CERTIFICAT ANTERIORMENT:

IMPORT CERTIFICACIÓ (SENSE IVA):

   ADJUDICACIÓ: I.V.A.:
IMPORT LÍQUID D'AQUESTA CERTIFICACIÓ:

IMPORT OFERTA (SENSE IVA) 224.000,00 €
IMPORT DE L'ADJUDICACIÓ: 271.040,00 € 271040

BAIXA OBTINGUDA: 17.352,51 €
PERCENTATGE DE BAIXA: 6,016978%
COEFICIENT D'ADJUDICACIÓ: 0,93983022
DATA D'ADJUDICACIÓ: 04-05-20
DATA D'INICIACIÓ DE LES OBRES: 03-06-20
DATA CONTRACTUAL DE FINALITZACIÓ: 15-11-20

Ascendeix l'import líquid de les obres executades en el període de referència a l'expressada

    quantitat de:

    I.V.A. Inclòs.

   OBSERVACIONS:
I perquè consti i serveixi d'abonament al Contractista adjudicatari de les mateixes, amb les reserves

pactades per a la seva recepció, expedeixo la present certificació d'Obra.

Palma, a

   Conforme
   EL CONTRACTISTA EL DIRECTOR D'OBRA

sign.: Antonio J. Espinosa

sign.: Pablo Jaén Mercadal

200.286,49 € 01/01/2021
19%

21%

15.972,00 €

12.193,73 €
2.560,67 €

14.754,40 €

211.084,09 €

01/02/2021

236.076,02 €

12.665,05 €

251.190,07 €
-15.114,05 €

27.440,93 €

223.882,29 €

CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA
CENTIMOS DE EURO

01/02/2021

271.040,00 € 270.897,58 € 14.754,40 € -14.611,98 €

ESTAT D'EXECUCIÓ DE LES OBRES

ADJUDICACIÓ EXECUTAT ANTERIOR EXECUTAT EN EL PERÍODE PENDENT D'EXECUCIÓ
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CERTIFICACIÓN Nº  7 Y MEDICIONES

CERTIFICACIÓN Nº7 - FINAL



Nº de Orden Concepto Medición ImportePrecio/ud.Ud. NPI Longitud Latitud Altura Parcial

Pág.:     1CERTIFICACIÓN Nº  7 Y MEDICIONES  CERTIFICACIÓN Nº7 - FINAL

   1 COLECTORES EXTERIORES
01.01 O.C

            0,00              0,000          93.407,27

01.01.01
Cata para localización de servicios y conducciones. Incluye 


recorte y demolición de acabado superficial, excavación 


manual, detección y, en su caso, desvío o reposición de 


servicios, elaboración de documentación, tapado de la 

misma y reposición de acabado.

CATAud

          366,50             10,000           3.665,00Total medición:
01.01.02

Corte de pavimento de mezcla bituminosa en caliente o de 


acera tipo panot sobre solera de hormigón, con medios 


mecánicos y  ayudas manuales,  de hasta  15 cm.  de 

espesor. Incluye corte, barrido y gestión de RCD en obra.

CORTE PAVIMENTO ASFÁLTICO O ACERAm

            0,74            522,000             386,28Total medición:
01.01.03

Fresado (por cm.) de pavimento de mezcla bituminosa en 


caliente con medios mecánicos y ayudas manuales, en 


secciones completas o parciales. Incluye fresado, carga, 

barrido y gestión de RCD en obra.

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICOm2

· CERTIFICACIÓN 

Nº6

         5,000         1.153,450       230,69
C r u c e  c a r r e t e r a  

Me-24

         5,000           851,800       170,36
Zona pozo R3 y R4 

hasta eje vial

        27,630          1,601          5,000          -221,178        -1,00A deducir zanjas

         5,000           -80,000       -16,00
A deducir parche 

existente

         5,000           782,650       156,53

Zona pozo R2 y R3 


- perfilado de bordes 
de zanja

        51,210          1,852          5,000          -474,204        -1,00A deducir zanja

         5,000         2.473,300       494,66

Carre tera  Me-24 


-  desde RC hasta 

aprox. acera

       102,390          1,504          5,000          -769,972        -1,00A deducir zanja

         0,094            -0,094        -1,00Ajuste

            3,26          3.715,750          12.113,35Total medición:
01.01.04

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa en caliente 


con medios mecánicos y ayudas manuales en secciones 


completas o parciales de hasta 15 cm. de espesor. Incluye 

demolición, carga, barrido y gestión de RCD en obra.

DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICOm2

· CERTIFICACIÓN 

Nº6

        1.247,000     1.247,00
S u p e r f i c i e  

aglomerada

         -743,150      -743,15Superficie fresada

       503,850           166,270         0,33
Espesor medio de 

20 cm

            5,97            670,121           4.000,62Total medición:



Nº de Orden Concepto Medición ImportePrecio/ud.Ud. NPI Longitud Latitud Altura Parcial

Pág.:     2CERTIFICACIÓN Nº  7 Y MEDICIONES  CERTIFICACIÓN Nº7 - FINAL

   1 COLECTORES EXTERIORES
01.01.05

Demolición de acera de loseta,con medios mecánicos 


y ayudas manuales en secciones completas o parciales de 


hasta 15 cm. de espesor. Incluye demolición, carga, barrido 

y gestión de RCD en obra.

DEMOLICIÓN DE ACERA DE LOSETAm2

        18,000          1,700            30,600         1,00R4-R5

        14,000          1,350            18,900         1,00R5-R6

        36,700          1,000            36,700         1,00R6-R7

        15,000            15,000         1,00
ACERA AL OTRO 

LADO ME-24

            8,02            101,200             811,62Total medición:
01.01.06

Excavación en zanjas en cualquier clase de terreno, incluso 


rocas, con medios maecánicos y/o manuales, salvando 


servicios existentes, entibacion y agotamiento en zonas 


sumergidas, incluso formación de bermas y ta ludes, 


limpieza y refino de fondos, rasanteo y compactación de los 


mismos, extracción de productos a los bordes, ayudas de 

mano de obra, incluso carga y gestión de RCD en obra.

EXCAVACIÓN EN ZANJASm3

       174,790          1,750          2,070           633,176         1,00
D E  R C  A C T U A L  

A ANTES POZO R4

        24,900          2,070            51,543         1,00
A R Q U E T A  R C  

Y DESVIO A RC

        12,850          1,750          2,070            46,549         1,00
DE ANTES POZO 

R4 A POZO R4

       147,480          1,750          1,450           374,230         1,00DE POZO R5 A R7

         0,005             0,005         1,00Ajuste

           11,04          1.105,504          12.204,76Total medición:
01.01.07

Entibación cuajada en zanjas de hasta 6 m. de profundidad, 


mediante tablestacas de hinca de chapa de acero, correas 


y codales extensibles metálicos, incluso p.p. de medios 

auxiliares y gestión de RCD en obra.

ENT.CUAJ.ZANJA <6m.C/TABLEST.A.m2

       122,000          2,000           488,000         2,00RC-R1

        15,000          2,000            60,000         2,00R1-R2

        22,000          2,000            88,000         2,00R2-R3

        42,000          2,000           168,000         2,00R3-R4

         3,600          2,000            14,400         2,00R4-R5

            8,80            818,400           7.201,92Total medición:
01.01.08

Suministro y colocación de relleno en zanjas, trasdós de 


muros, pozos y/o cimientos, etc., con material seleccionado 


procedente de excavación, incluyendo adecuación del 


material en obra (machaqueo, seleccionado, mezcla, etc.). 


I nc luye  ver t ido ,  ex tend ido ,  rasan teo ,  humectac ión  


y compactados en tongadas de un espesor máximo de 


20cm., hasta alcanzar el 98% del Próctor Modif icado, 

barrido, limpieza y gestión de RCD en obra.

RELLENO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIÓNm3

·CERTIFICACIÓN 

Nº6

       131,000          2,050           268,550         1,00RC-R1

         1,700          1,700          2,000            -5,780        -1,00
A  D E D U C I R  

ARQUETA RC

        20,000          2,050            41,000         1,00R1-R2

        17,000          2,050            34,850         1,00R2-R3

        38,000          2,050            77,900         1,00R3-R4

        28,000          2,050            57,400         1,00
R4-R5 (20m fora 

voral)

        18,000          2,250            40,500         1,00
R4-R5  (20m pe r  

vorera)

        14,000          2,250            31,500         1,00R5-R6

        47,500          2,250           106,875         1,00
Tramo parcial por 

acera R6-R7

        47,000          2,050            96,350         1,00
R 6 - R 7  P O R  

CALZADA

        37,200          2,050           -76,260        -1,00
R 6 - R 7  C R U C E  

CALZADA
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Pág.:     3CERTIFICACIÓN Nº  7 Y MEDICIONES  CERTIFICACIÓN Nº7 - FINAL

   1 COLECTORES EXTERIORES

         1,000          2,000           -16,000        -8,00
A  D E D U C I R  

POZOS

         0,614             0,614         1,00AJUSTE

            6,41            657,499           4.214,57Total medición:
01.01.09

Suministro y colocación de relleno con gravilla en asientos 


y recubrimientos de tuberías, trasdós de muros, pozos y/o 


cimientos, etc. Incluye suministro y trasporte a pie de obra, 


Incluye suministro y transporte a pie de obra, vertido, 


extendido, rasanteo, humectación y compactados en 


tongadas de un espesor máximo de 20cm., hasta alcanzar 


el 98% del Próctor Modificado, barrido, limpieza y gestión de 

RCD en obra.

RELLENO GRAVILLAm3

·CERTIFICACIÓN 

Nº5

       131,000          0,540            70,740         1,00RC-R1

        20,000          0,540            10,800         1,00R1-R2

        17,000          0,540             9,180         1,00R2-R3

        38,000          0,540            20,520         1,00R3-R4

        46,000          0,540            24,840         1,00R4-R5

        14,000          0,540             7,560         1,00R5-R6

        92,000          0,540            49,680         1,00R6-R7

        37,200          0,940            34,968         1,00
R6-R7 ZANJA TIPO 

4

        37,200          0,540           -20,088        -1,00A DEDUCIR R6-R7

           14,67            208,200           3.054,29Total medición:
01.01.10

Hormigón en masa HM-20/P/20/IIa en protección tuberias, 


recalces y rellenos, elaborado en central, suministrado a pie 


de obra, vertido, extendido, nivelado, vibrado y curado. 


Formación de huecos, juntas de hormigonado,remates, 


achaflanado de aristas mediante berenjeno, y acabados 

incluidos.

HM-20 PROTECCIÓNm3

·CERTIFICACIÓN 

Nº5

· CERTIFICACIÓN 

Nº6

       131,000          0,420            55,020         1,00RC-R1

        20,000          0,420             8,400         1,00R1-R2

        17,000          0,420             7,140         1,00R2-R3

        38,000          0,420            15,960         1,00R3-R4

        30,500          0,420            12,810         1,00R4-R5 por vial

        15,500          0,210             3,255         1,00R4-R5 por acera

        14,000          0,210             2,940         1,00R5-R6 por acera

        35,000          0,210             7,350         1,00R6-R7 por acera

        37,200          2,050            76,260         1,00
R 6 - R 7  ( 3 0  M )  

CRUCE ME-24

        22,500          0,420             9,450         1,00

R 6  -  R 7  t r a m o  


después de cruce 

hasta pozo R8

         1,385             1,385         1,00AJUSTE

           91,16            199,970          18.229,27Total medición:
01.01.11

Suministro y colocación de pozo de registro de 1 m diámetro 


y de hasta 2,5 m de profundidad. Incluye preparación fondo, 


formación de solera de 15 cm de espesor, anillos y pieza 


t roncocón ica super ior  en hormigón en masa,  pates  


pol ipropi leno cada 40 cm, marco y tapa de fundición 


reforzada abatible de paso 60 cm. y clase D-400 con junta 


de insonorización en polietileno, parte proporcional de 


entronque y sellado de tubería, formación de juntas y canal 


interior con mortero de cemento, limpieza y remates, carga 

y gestión de RCD en obra.

POZO REGISTRO HASTA 2,5mud

· CERTIFICACIÓN 

Nº5

            8,000         8,00

R2 + R3 + R4 + R5 


+  R5'  + R6 + R6'  

+ R7
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   1 COLECTORES EXTERIORES
          422,15              8,000           3.377,20Total medición:

01.01.12
Suministro y colocación de r iego de adherencia con 


emulsión catiónica modificada con polímeros tipo C60BP4 

TER (termoadherente).

RIEGO DE ADHERENCIA C60BP4 TERm2

·CERTIFICACIÓN 

Nº6

     1.247,000         1.247,000         1,00
S U P E R F I C I E  

TOTAL

            0,33          1.247,000             411,51Total medición:
01.01.13

Sumin is t ro  y  co locac ión para repos ic ión de mezc la  


bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 S, con árido 

calizo, incluso fíller y betún.

REPOSICION MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF 50/70 S, t

· CERTIFICACIÓN 

Nº6

       226,120          0,051          2,470            28,484         1,00

De donde termina el 


1er trao hasta eje, 


hasta zona pozo R3

       125,270          0,051          2,470            15,780         1,00
De pozo R4 a cruce 

Me-24

         0,005             0,005         1,00Ajuste

          108,62             44,270           4.808,61Total medición:
01.01.14

Suministro y colocación de mezcla bituminosa en caliente 


t ipo AC16 surf 50/70 S, con árido calizo, incluso fí l ler 

y betún.

MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF 50/70 S, ÁRIDO CALIZOt

· CERTIFICACIÓN 

Nº6

       494,670          0,051          2,470            62,313         1,00

De RC a final 1er 


tramo aglomerado 

hasta eje

       170,360          0,051          2,470            21,460         1,00

Zona pozo R3-R4, 


2 º  t r a m o  


aglomerado hasta 

eje

       230,690          0,050          2,470            28,490         1,00Cruce Me-24

         0,004            -0,004        -1,00Ajuste

           73,67            112,260           8.270,19Total medición:
01.01.16

Pintura en marca vial urbana de hasta 0,15 m de ancho, 


incluyendo premarcaje, aplicacion de pintura, señalizacion 

y balizamiento

PINTURA EN MARCA VIAL URBANAm2

·CERTIFICACIÓN 

Nº6

       970,666          0,150           145,599         1,00
P i n t u r a  b l a n c a  

- 2 lineas

         0,260            -0,260        -1,00Ajuste

           10,67            145,340           1.550,78Total medición:
01.01.17

Bordillo recto de hormigón de 11x20 cm, montado sobre 


lecho de hormigón H-100 kg/cm2. Incluso gestión de RCD 

en obra.

BORDILLOm

· CERTIFICACIÓN 

Nº6

        20,000            20,000         1,00
T R A M O  A C E R A  

R4-R5

        25,000            25,000         1,00
T R A M O  A C E R A  

R5-R6

        35,000            35,000         1,00
T R A M O  A C E R A  

R6-R7

         8,000             8,000         1,00

DELANTE REST. 


LA CABAÑA POR 


ASENTAMIENTO 

ACERA

T R A M O  A C E R A  


R6-R7 - AL OTRO 

LADO DEL 
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            3,000         3,00CRUCE

           32,56             91,000           2.962,96Total medición:
01.01.18

Acera tipo panot 20x20 sobre solera de hormigón tipo H-125 


de 10 cm de espesor y mortero de asiento, colocada. 

Incluso gestión de RCD en obra.

ACERA PANOTm2

        18,000          1,700            30,600         1,00R4-R5

        14,000          1,350            18,900         1,00R5-R6

        36,700          1,000            36,700         1,00R6-R7

        15,000            15,000         1,00
ACERA AL OTRO 

LADO ME-24

           37,37            101,200           3.781,84Total medición:
01.01.19

Suministro, colocación y probado de conexión entre la 


conducción existente de alcantarillado y la conducción de 


PVC DN315 existente, a real izar en horario nocturno 


y mediante todos los medios auxiliares necesarios para su 


correcta ejecución ( i luminación, etc),  consistente en 


s u m i n i s t r o  y  m o n t a j e  d e  p i e z a s  e s p e c i a l e s  p a r a  


conexionado. Incluye la nueva conexión a la conducción de 


PVC DN315 y el desconexionado/sellado de la conexión 


actual a la conducción de fibrocemento.(Las características 


de las conducciones se deberán comprobar comprobar en 

el replanteo).

CONEXIÓN ALCANTARILLADOud

· CERTIFICACIÓN 

Nº5

            1,000         1,00R5'

            1,000         1,00R6'

            1,000         1,00POZO FINAL R7'

          262,50              3,000             787,50Total medición:
01.01.20

Vaciado y l impieza de todos los depósitos, bombeos, 


tanques, canales, reactores, tuberías y demás elementos 


auxiliares que sean necesarios, y transporte de las aguas 


residuales, residuos y subproductos hasta la EDAR indicada 


o lugar de destino y descarga, incluso tasas de gestión de 


r e s i d u o s  y / o  s u b p r o d u c t o s .  I n c l u y e  c o n e x i o n e s  


provisionales, medios auxiliares de vaciado y limpieza 


(bombas,  camiones autoaspi rantes) ,  mano de obra,  

transporte.

VACIADO Y LIMPIEZA DEPÓSITOS Y TUBERÍASud

· CERTIFICACIÓN 

Nº5

            1,000         1,00

A R Q U E T A  R C  


- TRAMO INICIAL 


P A R A  R E T I R A R  

FIBROCEMENTO

            1,000         1,00POZO R5 ACTUAL

            1,000         1,00POZO R6 ACTUAL

            1,000         1,00

POZO MUNICIPAL 


A L  O T R O  L A D O  

ACERA ME-24

            1,000         1,00
P O Z O  P L A Y A  

SANTANDRIA

            1,000         1,00TRAMO TUBERÍA

          262,50              6,000           1.575,00Total medición:
01.02 EQUIPOS

            0,00              0,000          36.905,17

01.02.01
Suministro, colocación y probado de tubería de PE de pared 


compacta para funcionamiento en presión, de tensión 


mínima requerida (MRS) 10 Mpa, diámetro nominal 500 


mm, presión nominal PN 6, uniones soldadas térmicamente 


a tope, incluso parte proporcional de accesorios y piezas 


especiales (manguitos, tés, codos, bridas y portabridas, 

bridas ciegas, etc.).

TUBERÍA PEAD DN500 PN6m

· CERTIFICACIÓN

       366,000           256,200         0,70
ACOPIO DE TUBO 

EN OBRA
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   1 COLECTORES EXTERIORES
·CERTIFICACIÓN 

Nº5

       366,000           109,800         0,30INSTALACIÓN

           -5,500        -5,50
REGULARIZACIÓN

           94,86            360,500          34.197,03Total medición:
01.02.02

Suministro, colocación y probado de conexión entre tubo 


PEAD DN-500 y tubo PVC DN-500 a realizar en horario 


nocturno y mediante todos los medios auxiliares necesarios 


para su correcta ejecución (iluminación, etc), consistente en 


s u m i n i s t r o  y  m o n t a j e  d e  p i e z a s  e s p e c i a l e s  p a r a  


conexionado de nueva tubería de pol iet i leno de al ta 


densidad de diámetro 500 mm PN6 a tubería existente de 


PVC de diámetro exterior 500 mm, incluyendo portabrida 


y brida en el extremo del tubo de polietileno, y brida de 


u n i ó n  u n i v e r s a l  B e l g i c a s t  o  e q u i v a l e n t e  


(ref.702.000.000.140) de 487/504 mm de tolerancia para 

u n i ó n  p o l i e t i l e n o / p v c .  ( D i á m e t r o  e x t e r i o r  d e  t u b o  

a comprobar en replanteo)

CONEXIÓN PE500-PVC500ud

          735,00              1,000             735,00Total medición:
01.02.03

Suminist ro,  co locación y probado de p ieza especia l  


construída en acero inoxidable AISI 316L para conexión 


conexión entre tubo PEAD DN-500, brida de unión universal 


y conjunto vàlvula/ventosa a realizar en horario nocturno 


y mediante todos los medios auxiliares necesarios para su 


correcta ejecución ( i luminación, etc),  consistente en 


suministro y montaje de pieza especial (según plano de 


detalle) construída en AISI 316L DN500, con inserción 


DN100, incluyendo, bridas, valonas y tornillería en AISI 316 


L .  (Med idas  a  comproba r  en  rep lan teo ) .  Long i t ud  

aproximada, 300 mm.

PIEZA ESPECIAL AISI 316Lud

          682,50              1,000             682,50Total medición:
01.02.04

Suministro, colocación y probado de conjunto de ventosa 


y válvula de compuerta. Incluye ventosa trifuncional para 


agua residual Belgicast o equivalente, modelo BS-05-60, 


DN 100, PN 10, conexiones brida y toma de válvula para 


limpieza, válvula de compuerta para agua residual Belgicast 


o equivalente, modelo BV-05-47 F-4, DN 100, PN 10/16, 


uniones brida-brida, y sistema de conexión a tubería 

principal.

CONJUNTO VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 100 PN 10ud

        1.290,64              1,000           1.290,64Total medición:
01.03 VARIOS

            0,00              0,000           1.728,02

01.03.01
Camión autoaspirante con bomba de alta presión para 


v a c i a d o  y  l i m p i e z a  d e  e l e m e n t o s  y  d e s a t a s c o  d e  

conducciones, incluso conductor y ayudante.

CAMION AUTOASPIRANTEh

            4,000         4,00PLUS DE NOCHE

            6,000         6,00VACIADO

          102,74             10,000           1.027,40Total medición:
01.03.02

Partida alzada a justif icar para la correcta adecuación 


y  a j u s t e  d e  l a s  c o n s t r u c c i o n e s  y  l o s  e q u i p o s  

electromecánicos, instalaciones y servicios auxiliares.

AYUDAS DE OBRA CIVIL Y/O ALBAÑILERÍApa

          700,62              1,000             700,62Total medición:

        132.040,46Importe del capítulo:
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02.01 SEGURIDAD Y SALUD

            0,00              0,000           4.932,75

02.01.01
Condiciones mínimas:
Póliza de seguros de responsabilidad civil profesional. 


Riesgos cubiertos:
1. 	Durante las fases previas y durante la construcción 


(incluido el plazo de garantía):Capital asegurado de 500.000 


€ sin franquicia.
2 . 	Du ran te  l a  fase  de  exp lo tac ión  ( v ida  ú t i l  de  l a  


in f raestructura):  Por daños a terceros por un capi tal  


asegurado de 2.000.000 € sin franquicia. 
- Duración: Incluye todas las reclamaciones realizadas 


durante las fases previas, de construcción y explotación, por 


todas las responsabilidades contraídas durante la vida 


activa de los profesionales intervinientes.
- Personas cubiertas: Todos los profesionales (personal de 


ABAQUA) competentes en la materia, intervinientes en las 


fases de elaboración de documentos contractuales, en los 


de dirección del contrato y/o dirección facultativa de las 


obras. 
Se suscribirán sobre una base real en relación al personal 


interviniente en las fases anteriores a la formalización del 


c on t ra to ,  y  sob re  una  base  teó r i ca  en  cuan to  a  l a  


composición de la Dirección Facultativa, introduciendo las 


modificaciones precisas en la póliza como consecuencia de 


las variaciones que se produzcan en la composición de los 


equipos anteriormente citados.
Será preceptivo para la autorización del inicio de los 


trabajos, la aportación por parte del contratista de una 


certificación expedida por persona con poder bastante de la 


compañía aseguradora correspondiente, junto con toda la 


documentación acreditativa de la suscripción de la póliza en 


las condiciones de tiempo, forma y contenido establecidas 

en los documentos contractuales.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONALud

          563,85              2,000           1.127,70Total medición:
02.01.02

Conjunto de medidas de seguridad y salud en el trabajo 

durante la ejecución de las obras, según anejo específico.

MEDIDAS SEGURIDAD Y SALUD

            0,00              0,000           3.805,05

02.01.02.01
Instalaciones para el personal
INSTALACIONES PARA EL PERSONAL

            0,00              0,000             988,16

02.01.02.01.01
Acondicionamiento base de asiento de barracón para 


instalaciones de higiene y bienestar, incluso recuperación 

posterior del terreno a su estado actual.

Acondicionamiento para casetasm2

           26,42             10,000             264,20Total medición:
02.01.02.01.02

Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en 


obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m?), incluso acometidas 

e instalaciones

Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseosud

          193,88              2,000             387,76Total medición:
02.01.02.01.03

Equipo de limpieza y conservación de la obra, considerando 

media hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.

Equipo de limpieza y conservaciónh

           33,62             10,000             336,20Total medición:
02.01.02.02

Protecciones personales
PROTECCIONES INDIVIDUALES

            0,00              0,000             177,94

02.01.02.02.01
Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.
Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.ud

            0,22              5,000               1,10Total medición:
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02.01.02.02.05

Gafas de protección con montura integral, resistentes 

a partículas de gas y a polvo fino, amortizable en 5 usos.

Gafas de protección con montura integral, resistenud

            2,22              5,000              11,10Total medición:
02.01.02.02.08

Par de guantes contra riesgos mecánicos, amortizable en 

4 usos.

Par de guantes contra riesgos mecánicos, amortizabud

            3,12              5,000              15,60Total medición:
02.01.02.02.11

Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.
Protector de manos para puntero, amortizable en 4ud

            0,77              5,000               3,85Total medición:
02.01.02.02.12

Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 

dB, amortizable en 10 usos.

Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústiud

            0,92              5,000               4,60Total medición:
02.01.02.02.14

P a r  d e  z a p a t o s  d e  s e g u r i d a d ,  c o n  r e s i s t e n c i a  a l  


deslizamiento, con código de designación SB, amortizable 

en 2 usos.

Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deud

           17,57              5,000              87,85Total medición:
02.01.02.02.17

Cinturón de seguridad ant iv ibrator io para protección 

riñones.

Cinturón de seguridad antivibratorioud

           23,49              1,000              23,49Total medición:
02.01.02.02.19

Chaleco reflectante
Chaleco reflectanteud

            6,07              5,000              30,35Total medición:
02.01.02.03

Protecciones colectivas
PROTECCIONES COLECTIVAS

            0,00              0,000           2.145,00

02.01.02.03.01
Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, 


de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para delimitación 

de excavaciones abiertas.

Vallado perimetral formado por vallas peatonales dm

            2,89            150,000             433,50Total medición:
02.01.02.03.02

Barandil la de seguridad para protección de bordes de 


excavación, de 1 m de altura, formada por pasamanos 


y travesaño intermedio de barra de acero corrugado B 500 


S de 16 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera 


de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon 


y alambre a montantes de barra de acero corrugado B 500 


S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 


m. Amortizables las barras en 3 usos, la madera en 4 usos 

y los tapones protectores en 3 usos.

Barandilla de seguridad para protección de bordesm

           34,23             50,000           1.711,50Total medición:
02.01.02.04

Se?alizaciones
SEÑALIZACIONES

            0,00              0,000             298,80

02.01.02.04.01
Cinta para balizamiento, de material pl?stico, de 8 cm de 


anchura, impresa por ambas caras en franjas de color rojo 

y blanco.

Cinta para balizamiento, de material plástico, dem

            1,90            100,000             190,00Total medición:
02.01.02.04.02

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 

990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigud

            9,10              4,000              36,40Total medición:
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02.01.02.04.03

Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 


mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo 

amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297xud

            5,25              2,000              10,50Total medición:
02.01.02.04.04

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, 


de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 


1 (E.G.), con caballete portát i l  de acero galvanizado. 

amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanud

           11,71              2,000              23,42Total medición:
02.01.02.04.05

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, 


de indicación, rectangular, 60x90 cm, con retrorreflectancia 


nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. 

amortizable la se?al en 5 usos y el caballete en 5 usos.

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanud

           19,24              2,000              38,48Total medición:
02.01.02.05

Medicina preventiva
MEDICINA PREVENTIVA

            0,00              0,000              95,40

02.01.02.05.01
Botiquín de urgencia en caseta de obra.
Botiquín de urgencia en caseta de obra.ud

           95,40              1,000              95,40Total medición:
02.01.02.06 FORMACIÓN Y REUNIONES

            0,00              0,000              99,75

02.01.02.06.02
Reunión mensual del comité de seguridad y salud en el 

trabajo

Reunión mensual comitéud

           99,75              1,000              99,75Total medición:
02.02 GESTIÓN RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

            0,00              0,000          64.282,23

02.02.01
Carga sobre camión de materiales sobrantes procedentes 


de  excavaciones,  demol ic iones,  debroces y demás,  


y  t ransporte a vertedero,  cantera o lugar de dest ino 

autorizado, kilometraje ilimitado.

CARGA Y TRANSPORTEm3

·CERTIFICACIÓN 

Nº6

       448,000           560,000         1,25
Tierras sobrantes 

- ida

       670,120          0,200           167,530         1,25
A g l o m e r a d o  

asfaltico

       101,200          0,150            18,975         1,25Acera panot

        30,000          0,200             7,500         1,25Parche cerca R4

        27,900            34,875         1,25Losa de hormigón

         4,000          3,000          3,000            45,000         1,25Pozos

       743,150          0,050            46,446         1,25Fresado

         0,003             0,003         1,00Ajuste

           11,26            880,330           9.912,52Total medición:
02.02.02

Costes asociados a la tarifa de tratamiento de Residuos de 


construcción y demolición, por gestor autorizado. Incluyen 


trabajos de documentación, tramitación, gestión y abono de 

tarifa de tratamiento del residuo en destino final.

GESTIÓN Y TRATAMIENTO RCDm3

· CERTIFICACIÓN 

Nº6

       670,120          0,200           134,024         1,00
A g l o m e r a d o  

asfaltico

       101,200          0,150            15,180         1,00Acera panot

        30,000          0,200             6,000         1,00Parche cerca R4

        27,900            27,900         1,00Losa de hormigón

         4,000          3,000          3,000            36,000         1,00Pozos
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       743,150          0,050            37,157         1,00Fresado

         0,002            -0,002        -1,00Ajuste

           28,88            256,260           7.400,79Total medición:
02.02.03

Costes asociados a la tarifa de gestión para vertido de 


residuo inerte, en vertedero autorizado o en cantera con 


p lan de restauración aprobado. Incluyen trabajos de 


documentación, tramitación, gestión y abono de tarifa de 

tratamiento del residuo en destino final.

GESTIÓN Y TRATAMIENTO VERTIDO INERTEm3

·CERTIFICACIÓN 

Nº6

          448,000       448,00

R E S T O S  D E  


E X C A V A C I Ó N  

A VERTEDERO

            2,79            448,000           1.249,92Total medición:
02.02.04

Trabajos de corte, extracción del interior de la zanja, carga 


sobre camión y transporte de tubería de fibrocemento por 


gestor autorizado hasta vertedero autorizado, incluyendo 


trabajos de documentación, tramitación, gestión y abono de 

tarifa de tratamiento de fibrocemento en destino final.

PREPARACIÓN, RETIRADA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO kg

· CERTIFICACIÓN 

Nº1

       121,000         65,000         5.112,250         0,65RC-R1

· CERTIFICACIÓN 

Nº5

       121,000         65,000        -5.112,250        -0,65

A  D E D U C I R  


CERTIFICACIÓN 

Nº1

        9.480,000     9.480,0002/11/20

       11.020,000    11.020,0003/11/20

        8.560,000     8.560,0012/11/20

· CERTIFICACIÓN 

Nº6

        5.840,000     5.840,0013/11/20

            1,31         34.900,000          45.719,00Total medición:
02.03 TRABAJOS AUXILIARES

            0,00              0,000           2.899,15

02.03.01
Par t ida a lzada para vac iado y  l impieza de tuber ías 


existentes, incluso bombeos, instalaciones y accesorios 


provisionales, y transporte con camiones cuba a EDAR 

(P.P.T.P.)

VACIADO Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS EXISTENTESpa

          932,17              1,000             932,17Total medición:
02.03.02

Partida alzada para la realización de conexiones y servicios 


provisionales, para mantener las instalaciones en servicio, 


i nc luso  conducc iones ,  cab les ,  a rquetas ,  a rmar ios ,  

instalaciones, bombeos provisionales, etc. (P.P.T.P.)

CONEXIONES PROVISIONALESpa

        1.266,36              1,000           1.266,36Total medición:
02.03.03

Partida alzada a justif icar para la correcta adecuación 


y  a j u s t e  d e  l a s  c o n s t r u c c i o n e s  y  l o s  e q u i p o s  

electromecánicos, instalaciones y servicios auxiliares.

AYUDAS DE OBRA CIVIL Y/O ALBAÑILERÍApa

          700,62              1,000             700,62Total medición:
02.04 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

            0,00              0,000           6.929,50

02.04.03
Partida alzada a justificar a disposición de la Dirección 


Facultativa para aplicación de medidas correctoras y/o 

preventivas complementarias.

MEDIDAS COMPLEMENTARIASpa

        6.614,50              1,000           6.614,50Total medición:
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   2 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
02.04.04

Generación y entrega a ABAQUA de toda la documentación 


necesaria para la redacción del proyecto ejecutado (as 


built), manual de funcionamiento, fichas técnicas de los 


equipos, y toda la documentación significativa generada 

durante las obras.

DOCUMENTACIÓN AS-BUILTud

          315,00              1,000             315,00Total medición:

         79.043,63Importe del capítulo:
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   3 MEJORAS
03.01

Detección de servicios afectados con georadar.
DETECCIÓN DE SERVICIOS AFECTADOSud

            0,00              1,000               0,00Total medición:
03.02

Señalización de obra y desvios.
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y DESVÍOSud

            0,00              0,750               0,00Total medición:

              0,00Importe del capítulo:



Descripción

Pág.:    13HOJA RESUMEN CERTIFICACIÓN Nº7 - FINAL
% Importe Importe Cert.

C. 01   COLECTORES EXTERIORES         146.590,22         132.040,46
C. 02   MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS          53.696,27          79.043,63

·Importe de ejecución material         200.286,49         211.084,09
·A deducir certificaciones anteriores         200.181,28

·Importe ejecución material certificación nº 7         200.286,49          10.902,81
Gastos generales al  13.00%          26.037,24           1.417,37
Beneficio industrial al   6.00%          12.017,19             654,17

·Suma         238.340,92          12.974,35
Baja ofertada 6.017%          14.340,97             780,67

·Base imponible         223.999,95          12.193,68
·IVA al  21.00%          47.039,99           2.560,67

·TOTAL CERTIFICACIÓN Nº  7         271.039,94          14.754,35
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   1 COLECTORES EXTERIORES
         93.407,2701.01 O.C             0,00              0,000

01.01.01 CATAud
Cata para localización de servicios y conducciones. Incluye 


recorte y demolición de acabado superficial, excavación 


manual, detección y, en su caso, desvío o reposición de 


servicios, elaboración de documentación, tapado de la 

misma y reposición de acabado.           366,50             10,000           3.665,00

01.01.02 CORTE PAVIMENTO ASFÁLTICO O ACERAm
Corte de pavimento de mezcla bituminosa en caliente o de 


acera tipo panot sobre solera de hormigón, con medios 


mecánicos y  ayudas manuales,  de hasta  15 cm.  de 

espesor. Incluye corte, barrido y gestión de RCD en obra.             0,74            522,000             386,28

01.01.03 FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICOm2
Fresado (por cm.) de pavimento de mezcla bituminosa en 


caliente con medios mecánicos y ayudas manuales, en 


secciones completas o parciales. Incluye fresado, carga, 

barrido y gestión de RCD en obra.             3,26          3.715,750          12.113,35

01.01.04 DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICOm2
Demolición de pavimento de mezcla bituminosa en caliente 


con medios mecánicos y ayudas manuales en secciones 


completas o parciales de hasta 15 cm. de espesor. Incluye 

demolición, carga, barrido y gestión de RCD en obra.             5,97            670,121           4.000,62

01.01.05 DEMOLICIÓN DE ACERA DE LOSETAm2
Demolición de acera de loseta,con medios mecánicos 


y ayudas manuales en secciones completas o parciales de 


hasta 15 cm. de espesor. Incluye demolición, carga, barrido 

y gestión de RCD en obra.             8,02            101,200             811,62

01.01.06 EXCAVACIÓN EN ZANJASm3
Excavación en zanjas en cualquier clase de terreno, incluso 


rocas, con medios maecánicos y/o manuales, salvando 


servicios existentes, entibacion y agotamiento en zonas 


sumergidas, incluso formación de bermas y ta ludes, 


limpieza y refino de fondos, rasanteo y compactación de los 


mismos, extracción de productos a los bordes, ayudas de 

mano de obra, incluso carga y gestión de RCD en obra.            11,04          1.105,504          12.204,76

01.01.07 ENT.CUAJ.ZANJA <6m.C/TABLEST.A.m2
Entibación cuajada en zanjas de hasta 6 m. de profundidad, 


mediante tablestacas de hinca de chapa de acero, correas 


y codales extensibles metálicos, incluso p.p. de medios 

auxiliares y gestión de RCD en obra.             8,80            818,400           7.201,92

01.01.08 RELLENO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIÓNm3
Suministro y colocación de relleno en zanjas, trasdós de 


muros, pozos y/o cimientos, etc., con material seleccionado 


procedente de excavación, incluyendo adecuación del 


material en obra (machaqueo, seleccionado, mezcla, etc.). 


I nc luye  ver t ido ,  ex tend ido ,  rasan teo ,  humectac ión  


y compactados en tongadas de un espesor máximo de 


20cm., hasta alcanzar el 98% del Próctor Modif icado, 

barrido, limpieza y gestión de RCD en obra.             6,41            657,499           4.214,57

01.01.09 RELLENO GRAVILLAm3
Suministro y colocación de relleno con gravilla en asientos 


y recubrimientos de tuberías, trasdós de muros, pozos y/o 

cimientos, etc. Incluye suministro y trasporte a pie de 
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obra, Incluye suministro y transporte a pie de obra, vertido, 


extendido, rasanteo, humectación y compactados en 


tongadas de un espesor máximo de 20cm., hasta alcanzar 


el 98% del Próctor Modificado, barrido, limpieza y gestión 

de RCD en obra.            14,67            208,200           3.054,29

01.01.10 HM-20 PROTECCIÓNm3
Hormigón en masa HM-20/P/20/IIa en protección tuberias, 


recalces y rellenos, elaborado en central, suministrado a pie 


de obra, vertido, extendido, nivelado, vibrado y curado. 


Formación de huecos, juntas de hormigonado,remates, 


achaflanado de aristas mediante berenjeno, y acabados 

incluidos.            91,16            199,970          18.229,27

01.01.11 POZO REGISTRO HASTA 2,5mud
S u m i n i s t r o  y  c o l o c a c i ó n  d e  p o z o  d e  r e g i s t r o  d e  


1 m diámetro y de hasta 2,5 m de profundidad. Incluye 


preparación fondo, formación de solera de 15 cm de 


espesor, anillos y pieza troncocónica superior en hormigón 


en masa, pates polipropileno cada 40 cm, marco y tapa de 


fundición reforzada abatible de paso 60 cm. y clase D-400 


c o n  j u n t a  d e  i n s o n o r i z a c i ó n  e n  p o l i e t i l e n o ,  p a r t e  


proporcional de entronque y sellado de tubería, formación 


de juntas y canal interior con mortero de cemento, limpieza 

y remates, carga y gestión de RCD en obra.           422,15              8,000           3.377,20

01.01.12 RIEGO DE ADHERENCIA C60BP4 TERm2
Suministro y colocación de r iego de adherencia con 


emulsión catiónica modificada con polímeros tipo C60BP4 

TER (termoadherente).             0,33          1.247,000             411,51

01.01.13 REPOSICION MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF 50/70 S, t
Sumin is t ro  y  co locac ión para repos ic ión de mezc la  


bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 S, con árido 

calizo, incluso fíller y betún.           108,62             44,270           4.808,61

01.01.14 MEZCLA BITUMINOSA AC16 SURF 50/70 S, ÁRIDO CALIZOt
Suministro y colocación de mezcla bituminosa en caliente 


t ipo AC16 surf 50/70 S, con árido calizo, incluso fí l ler 

y betún.            73,67            112,260           8.270,19

01.01.16 PINTURA EN MARCA VIAL URBANAm2
Pintura en marca vial urbana de hasta 0,15 m de ancho, 


incluyendo premarcaje, aplicacion de pintura, señalizacion 

y balizamiento            10,67            145,340           1.550,78

01.01.17 BORDILLOm
Bordillo recto de hormigón de 11x20 cm, montado sobre 


lecho de hormigón H-100 kg/cm2. Incluso gestión de RCD 

en obra.            32,56             91,000           2.962,96

01.01.18 ACERA PANOTm2
Acera tipo panot 20x20 sobre solera de hormigón tipo H-125 


de 10 cm de espesor y mortero de asiento, colocada. 

Incluso gestión de RCD en obra.            37,37            101,200           3.781,84

01.01.19 CONEXIÓN ALCANTARILLADOud
Suministro, colocación y probado de conexión entre la 


conducción existente de alcantarillado y la conducción de 


PVC DN315 existente, a real izar en horario nocturno 


y mediante todos los medios auxiliares necesarios para su 


correcta ejecución ( i luminación, etc),  consistente en 


s u m i n i s t r o  y  m o n t a j e  d e  p i e z a s  e s p e c i a l e s  p a r a  


conexionado. Incluye la nueva conexión a la conducción de 


PVC DN315 y el desconexionado/sellado de la conexión 


actual a la conducción de fibrocemento.(Las características 


de las conducciones se deberán comprobar comprobar en 

el replanteo).           262,50              3,000             787,50

01.01.20 VACIADO Y LIMPIEZA DEPÓSITOS Y TUBERÍASud
Vaciado y l impieza de todos los depósitos, bombeos, 


tanques, canales, reactores, tuberías y demás elementos 


auxiliares que sean necesarios, y transporte de las aguas 


residuales, residuos y subproductos hasta la EDAR indicada 


o lugar de destino y descarga, incluso tasas de gestión de 


r e s i d u o s  y / o  s u b p r o d u c t o s .  I n c l u y e  c o n e x i o n e s  

provisionales, medios auxiliares de vaciado y limpieza 
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(bombas,  camiones autoaspi rantes) ,  mano de obra,  

transporte.           262,50              6,000           1.575,00

         36.905,1701.02 EQUIPOS             0,00              0,000

01.02.01 TUBERÍA PEAD DN500 PN6m
Suministro, colocación y probado de tubería de PE de pared 


compacta para funcionamiento en presión, de tensión 


mínima requerida (MRS) 10 Mpa, diámetro nominal 500 


mm, presión nominal PN 6, uniones soldadas térmicamente 


a tope, incluso parte proporcional de accesorios y piezas 


especiales (manguitos, tés, codos, bridas y portabridas, 

bridas ciegas, etc.).            94,86            360,500          34.197,03

01.02.02 CONEXIÓN PE500-PVC500ud
Suministro, colocación y probado de conexión entre tubo 


PEAD DN-500 y tubo PVC DN-500 a realizar en horario 


nocturno y mediante todos los medios auxiliares necesarios 


para su correcta ejecución (iluminación, etc), consistente en 


s u m i n i s t r o  y  m o n t a j e  d e  p i e z a s  e s p e c i a l e s  p a r a  


conexionado de nueva tubería de pol iet i leno de al ta 


densidad de diámetro 500 mm PN6 a tubería existente de 


PVC de diámetro exterior 500 mm, incluyendo portabrida 


y brida en el extremo del tubo de polietileno, y brida de 


u n i ó n  u n i v e r s a l  B e l g i c a s t  o  e q u i v a l e n t e  


(ref.702.000.000.140) de 487/504 mm de tolerancia para 

u n i ó n  p o l i e t i l e n o / p v c .  ( D i á m e t r o  e x t e r i o r  d e  t u b o  

a comprobar en replanteo)

          735,00              1,000             735,00

01.02.03 PIEZA ESPECIAL AISI 316Lud
Suminist ro,  co locación y probado de p ieza especia l  


construída en acero inoxidable AISI 316L para conexión 


conexión entre tubo PEAD DN-500, brida de unión universal 


y conjunto vàlvula/ventosa a realizar en horario nocturno 


y mediante todos los medios auxiliares necesarios para su 


correcta ejecución ( i luminación, etc),  consistente en 


suministro y montaje de pieza especial (según plano de 


detalle) construída en AISI 316L DN500, con inserción 


DN100, incluyendo, bridas, valonas y tornillería en AISI 316 


L .  (Med idas  a  comproba r  en  rep lan teo ) .  Long i t ud  

aproximada, 300 mm.           682,50              1,000             682,50

01.02.04 CONJUNTO VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 100 PN 10ud
Suministro, colocación y probado de conjunto de ventosa 


y válvula de compuerta. Incluye ventosa trifuncional para 


agua residual Belgicast o equivalente, modelo BS-05-60, 


DN 100, PN 10, conexiones brida y toma de válvula para 


limpieza, válvula de compuerta para agua residual Belgicast 


o equivalente, modelo BV-05-47 F-4, DN 100, PN 10/16, 


uniones brida-brida, y sistema de conexión a tubería 

principal.         1.290,64              1,000           1.290,64

          1.728,0201.03 VARIOS             0,00              0,000

01.03.01 CAMION AUTOASPIRANTEh
Camión autoaspirante con bomba de alta presión para 


v a c i a d o  y  l i m p i e z a  d e  e l e m e n t o s  y  d e s a t a s c o  d e  

conducciones, incluso conductor y ayudante.           102,74             10,000           1.027,40

01.03.02 AYUDAS DE OBRA CIVIL Y/O ALBAÑILERÍApa
Partida alzada a justif icar para la correcta adecuación 


y  a j u s t e  d e  l a s  c o n s t r u c c i o n e s  y  l o s  e q u i p o s  

electromecánicos, instalaciones y servicios auxiliares.           700,62              1,000             700,62

        132.040,46Importe del capítulo:
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   2 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
          4.932,7502.01 SEGURIDAD Y SALUD             0,00              0,000

02.01.01 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONALud
Condiciones mínimas:
Póliza de seguros de responsabilidad civil profesional. 


Riesgos cubiertos:
1. 	Durante las fases previas y durante la construcción 


(incluido el plazo de garantía):Capital asegurado de 500.000 


€ sin franquicia.
2 . 	Du ran te  l a  fase  de  exp lo tac ión  ( v ida  ú t i l  de  l a  


in f raestructura):  Por daños a terceros por un capi tal  


asegurado de 2.000.000 € sin franquicia. 
- Duración: Incluye todas las reclamaciones realizadas 


durante las fases previas, de construcción y explotación, por 


todas las responsabilidades contraídas durante la vida 


activa de los profesionales intervinientes.
- Personas cubiertas: Todos los profesionales (personal de 


ABAQUA) competentes en la materia, intervinientes en las 


fases de elaboración de documentos contractuales, en los 


de dirección del contrato y/o dirección facultativa de las 


obras. 
Se suscribirán sobre una base real en relación al personal 


interviniente en las fases anteriores a la formalización del 


c on t ra to ,  y  sob re  una  base  teó r i ca  en  cuan to  a  l a  


composición de la Dirección Facultativa, introduciendo las 


modificaciones precisas en la póliza como consecuencia de 


las variaciones que se produzcan en la composición de los 


equipos anteriormente citados.
Será preceptivo para la autorización del inicio de los 


trabajos, la aportación por parte del contratista de una 


certificación expedida por persona con poder bastante de la 


compañía aseguradora correspondiente, junto con toda la 


documentación acreditativa de la suscripción de la póliza en 


las condiciones de tiempo, forma y contenido establecidas 

en los documentos contractuales.           563,85              2,000           1.127,70

02.01.02 MEDIDAS SEGURIDAD Y SALUD
Conjunto de medidas de seguridad y salud en el trabajo 

durante la ejecución de las obras, según anejo específico.             0,00              0,000           3.805,05

02.01.02.01 INSTALACIONES PARA EL PERSONAL
Instalaciones para el personal             0,00              0,000             988,16

02.01.02.01.01 Acondicionamiento para casetasm2
Acondicionamiento base de asiento de barracón para 


instalaciones de higiene y bienestar, incluso recuperación 

posterior del terreno a su estado actual.            26,42             10,000             264,20

02.01.02.01.02 Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseosud
Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en 


obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m?), incluso acometidas 

e instalaciones           193,88              2,000             387,76

02.01.02.01.03 Equipo de limpieza y conservaciónh
Equipo de limpieza y conservación de la obra, considerando 

media hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.            33,62             10,000             336,20

02.01.02.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES
Protecciones personales             0,00              0,000             177,94

02.01.02.02.01 Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.ud
Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.             0,22              5,000               1,10

02.01.02.02.05 Gafas de protección con montura integral, resistenud
Gafas de protección con montura integral, resistentes 

a partículas de gas y a polvo fino, amortizable en 5 usos.             2,22              5,000              11,10

02.01.02.02.08 Par de guantes contra riesgos mecánicos, amortizabud
Par de guantes contra riesgos mecánicos, amortizable en 

4 usos.             3,12              5,000              15,60

02.01.02.02.11 Protector de manos para puntero, amortizable en 4ud
Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.             0,77              5,000               3,85

02.01.02.02.12 Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústiud
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Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 

dB, amortizable en 10 usos.             0,92              5,000               4,60

02.01.02.02.14 Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deud
P a r  d e  z a p a t o s  d e  s e g u r i d a d ,  c o n  r e s i s t e n c i a  a l  


deslizamiento, con código de designación SB, amortizable 

en 2 usos.            17,57              5,000              87,85

02.01.02.02.17 Cinturón de seguridad antivibratorioud
Cinturón de seguridad ant iv ibrator io para protección 

riñones.            23,49              1,000              23,49

02.01.02.02.19 Chaleco reflectanteud
Chaleco reflectante             6,07              5,000              30,35

02.01.02.03 PROTECCIONES COLECTIVAS
Protecciones colectivas             0,00              0,000           2.145,00

02.01.02.03.01 Vallado perimetral formado por vallas peatonales dm
Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, 


de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para delimitación 

de excavaciones abiertas.             2,89            150,000             433,50

02.01.02.03.02 Barandilla de seguridad para protección de bordesm
Barandil la de seguridad para protección de bordes de 


excavación, de 1 m de altura, formada por pasamanos 


y travesaño intermedio de barra de acero corrugado B 500 


S de 16 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera 


de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon 


y alambre a montantes de barra de acero corrugado B 500 


S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 


m. Amortizables las barras en 3 usos, la madera en 4 usos 

y los tapones protectores en 3 usos.            34,23             50,000           1.711,50

02.01.02.04 SEÑALIZACIONES
Se?alizaciones             0,00              0,000             298,80

02.01.02.04.01 Cinta para balizamiento, de material plástico, dem
Cinta para balizamiento, de material pl?stico, de 8 cm de 


anchura, impresa por ambas caras en franjas de color rojo 

y blanco.             1,90            100,000             190,00

02.01.02.04.02 Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigud
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 

990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.             9,10              4,000              36,40

02.01.02.04.03 Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297xud
Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 


mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo 

amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.             5,25              2,000              10,50

02.01.02.04.04 Señal provisional de obra de chapa de acero galvanud
Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, 


de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 


1 (E.G.), con caballete portát i l  de acero galvanizado. 

amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.            11,71              2,000              23,42

02.01.02.04.05 Señal provisional de obra de chapa de acero galvanud
Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, 


de indicación, rectangular, 60x90 cm, con retrorreflectancia 


nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. 

amortizable la se?al en 5 usos y el caballete en 5 usos.            19,24              2,000              38,48

02.01.02.05 MEDICINA PREVENTIVA
Medicina preventiva             0,00              0,000              95,40

02.01.02.05.01 Botiquín de urgencia en caseta de obra.ud
Botiquín de urgencia en caseta de obra.            95,40              1,000              95,40

             99,7502.01.02.06 FORMACIÓN Y REUNIONES             0,00              0,000

02.01.02.06.02 Reunión mensual comitéud
Reunión mensual del comité de seguridad y salud en el 

trabajo            99,75              1,000              99,75

         64.282,2302.02 GESTIÓN RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN             0,00              0,000
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02.02.01 CARGA Y TRANSPORTEm3
Carga sobre camión de materiales sobrantes procedentes 


de  excavaciones,  demol ic iones,  debroces y demás,  


y  t ransporte a vertedero,  cantera o lugar de dest ino 

autorizado, kilometraje ilimitado.            11,26            880,330           9.912,52

02.02.02 GESTIÓN Y TRATAMIENTO RCDm3
Costes asociados a la tarifa de tratamiento de Residuos de 


construcción y demolición, por gestor autorizado. Incluyen 


trabajos de documentación, tramitación, gestión y abono de 

tarifa de tratamiento del residuo en destino final.            28,88            256,260           7.400,79

02.02.03 GESTIÓN Y TRATAMIENTO VERTIDO INERTEm3
Costes asociados a la tarifa de gestión para vertido de 


residuo inerte, en vertedero autorizado o en cantera con 


p lan de restauración aprobado. Incluyen trabajos de 


documentación, tramitación, gestión y abono de tarifa de 

tratamiento del residuo en destino final.             2,79            448,000           1.249,92

02.02.04 PREPARACIÓN, RETIRADA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO kg
Trabajos de corte, extracción del interior de la zanja, carga 


sobre camión y transporte de tubería de fibrocemento por 


gestor autorizado hasta vertedero autorizado, incluyendo 


trabajos de documentación, tramitación, gestión y abono de 

tarifa de tratamiento de fibrocemento en destino final.             1,31         34.900,000          45.719,00

          2.899,1502.03 TRABAJOS AUXILIARES             0,00              0,000

02.03.01 VACIADO Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS EXISTENTESpa
Par t ida a lzada para vac iado y  l impieza de tuber ías 


existentes, incluso bombeos, instalaciones y accesorios 


provisionales, y transporte con camiones cuba a EDAR 

(P.P.T.P.)           932,17              1,000             932,17

02.03.02 CONEXIONES PROVISIONALESpa
Partida alzada para la realización de conexiones y servicios 


provisionales, para mantener las instalaciones en servicio, 


i nc luso  conducc iones ,  cab les ,  a rquetas ,  a rmar ios ,  

instalaciones, bombeos provisionales, etc. (P.P.T.P.)         1.266,36              1,000           1.266,36

02.03.03 AYUDAS DE OBRA CIVIL Y/O ALBAÑILERÍApa
Partida alzada a justif icar para la correcta adecuación 


y  a j u s t e  d e  l a s  c o n s t r u c c i o n e s  y  l o s  e q u i p o s  

electromecánicos, instalaciones y servicios auxiliares.           700,62              1,000             700,62

          6.929,5002.04 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO             0,00              0,000

02.04.03 MEDIDAS COMPLEMENTARIASpa
Partida alzada a justificar a disposición de la Dirección 


Facultativa para aplicación de medidas correctoras y/o 

preventivas complementarias.         6.614,50              1,000           6.614,50

02.04.04 DOCUMENTACIÓN AS-BUILTud
Generación y entrega a ABAQUA de toda la documentación 


necesaria para la redacción del proyecto ejecutado (as 


built), manual de funcionamiento, fichas técnicas de los 


equipos, y toda la documentación significativa generada 

durante las obras.           315,00              1,000             315,00

         79.043,63Importe del capítulo:
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   3 MEJORAS
03.01 DETECCIÓN DE SERVICIOS AFECTADOSud

Detección de servicios afectados con georadar.             0,00              1,000               0,00

03.02 SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y DESVÍOSud
Señalización de obra y desvios.             0,00              0,750               0,00

              0,00Importe del capítulo:



Descripción
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% Importe Importe Cert.

C. 01   COLECTORES EXTERIORES         146.590,22         132.040,46
C. 02   MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS          53.696,27          79.043,63

·Importe de ejecución material         200.286,49         211.084,09
·A deducir certificaciones anteriores         200.181,28

·Importe ejecución material certificación nº 7         200.286,49          10.902,81
Gastos generales al  13.00%          26.037,24           1.417,37
Beneficio industrial al   6.00%          12.017,19             654,17

·Suma         238.340,92          12.974,35
Baja ofertada 6.017%          14.340,97             780,67

·Base imponible         223.999,95          12.193,68
·IVA al  21.00%          47.039,99           2.560,67

·TOTAL CERTIFICACIÓN Nº  7         271.039,94          14.754,35

ajespinosa
Cuadro de texto



RESUMEN DE CERTIFICACIÓN

CAP SUBC RESUMEN

CO 132.040,46 €
CO.OC 93.407,27 €

CO.EQ 36.905,17 €

CO.VA 1.728,02 €

VA 79.043,63 €

SEGYSAL 4.932,75 €

GESRES 64.282,23 €

PRUFUN 6.929,50 €

TRAAUX 2.899,15 €

MEJORAS DE CONTRATO

MEJ01 1,00 € 0,00 €

MEJ02 1,00 € 0,00 €

211.084,09 €

13,00% Gastos Generales 27.440,93

6,00% Benefício Industrial 12.665,05

TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA 251.190,07
baja -15.114,05

TOTAL EJECUCIÓN DESPUÉS DE LA BAJA 236.076,02

A deducir certificaciones anteriores -223.882,29

TOTAL CERTIFICACIÓN SIN I.V.A 12.193,73

21,00% I.V.A. 2.560,67

TOTAL CERTIFICACIÓN Nº 7 Y FINAL 14.754,40

Ciudadela, a

La contrata principal

Fdo: Fdo:

Pablo Jaén Mercadal Antonio J. Espinosa

ANTONIO GOMILA, SA

OBRES DE SUBSTITUCIÓ PARCIAL DE LA XARXA DE SANEJAMENT GENERAL ENTRE L’EBAR DEL CANAL SALAT (NÚM.2) I L’EBAR DE SANTANDRIA (NÚM.3). (TM CIUTADELLA-MENORCA)

6,0169780%

Asciende la presente certificación a la expresada cantidad de CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
TREINTA Y CINCO CENTIMOS DE EURO

1 de febrero de 2021

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL…

La dirección facultativa

APPLUS NORCONTROL S.L.U.

OBRA CIVIL

IMPORTE

EQUIPOS

VARIOS

MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS …...............................................
SEGURIDAD Y SALUD

GESTIÓN DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

TRABAJOS AUXILIARES

COLECTORES EXTERIORES

MEJORA Nº 1 : Detección de Servicios afectados por Georadar
MEJORA Nº 2: Señalización de obras y desvios
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EXPEDIENT: OB/2019/26 

TIPUS DE CONTRACTE: Obres 

OBJECTE: OBRES DE SUBSTITUCIÓ PARCIAL DE LA XARXA DE 

SANEJAMENT GENERAL ENTRE L’EBAR DEL CANAL 

SALAT (NÚM.2) I L’EBAR DE SANTANDRIA (NÚM.3). (TM 

CIUTADELLA-MENORCA 

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 

 

 
Sr. Antonio J. Espinosa Rodrigálvarez, enginyer tècnic d’obres públiques, amb número de 

col·legiat nº18529 com a director facultatiu de les obres, 

 

CERTIFIC:  

 

1. Que les obres executades han estat valorades segons les unitats d’obres previstes en el 
projecte aprovat i, de conformitat amb el que determina l’article 160.1 del Reglament, no 
s’introdueixen unitats noves. 
 

2. Que l’import de les obres executades (abans d’IVA) ascendeix a la quantitat de ascendeix 
a la quantitat de dos-cents trenta sis mil setanta-sis euros amb dos cèntims (236.076,02 
€)  

 
3. Que l'import addicional de les obres executades (abans d’IVA), que s'inclou en la 

certificació final del contracte i que suposa una ampliació de dotze mil setanta-sis amb 
dos cèntims (12.076,02 €), no supera el 10 % de l'import líquid aprovat, de conformitat 
amb el que estableix l'article 160.1 del Reglament General de L.C.A.P. aprovat per Reial 
Decret 1098/2001 de 12 d'octubre.  

4. Que l'import de les certificacions expedides (abans d’IVA) fins la data d’aquest certificat 
ascendeix a la quantitat de dos-cents vint-i-tres mil vuit-cents vuitanta dos amb vint-i-nou 
cèntims (223.882,29 €). 

5. De tot l'anterior es dedueix un saldo total a favor del contractista (abans d’IVA), de dotze 
mil cent noranta-tres amb setanta tres cèntims (12.193,73 €).  

I, perquè consti, expedesc aquest certificat. 

 

 

 

Maó, 16 de febrer de 2021.  
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EXPEDIENT: OB/2019/26 

TIPUS DE CONTRACTE: Obres 

OBJECTE: OBRES DE SUBSTITUCIÓ PARCIAL DE LA XARXA DE 

SANEJAMENT GENERAL ENTRE L’EBAR DEL CANAL 

SALAT (NÚM.2) I L’EBAR DE SANTANDRIA (NÚM.3). (TM 

CIUTADELLA-MENORCA 

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 

 

 

ANNEX AL CERTIFICAT FINAL D’OBRES 

 

 

 
 

 

Maó, 16 de febrer de 2021 

 

 

 

 

El director de les obres,  

 

sense IVA amb IVA

Pressupost d'execució Material 200.286,49 €     

Despeses Generals i Benefici Industrial (19%) 38.054,43 €       

Pressupost per Contracta 238.340,92 €     288.392,51 €     

Coef. D'adjudicació 0,93983022

Pressupost d'Adjudicació 224.000,00 €     271.040,00 €     

Import obra executada 236.076,02 €     285.651,98 €     

Import addicional per obra executada 12.076,02 €       14.611,98 €       

5,39%

sense IVA amb IVA

Import d'obra certificada 223.882,29 €     270.897,58 €     

SALDO A FAVOR DEL CONTRACTISTA 12.193,73 €       14.754,40 €       

OBRA CONTRACTADA-EXECUTADA

OBRA CERTIFICADA
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2.3.-  Contractes tramitats pels procediments 

simplificat, d’emergència i menors: 
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2.3.- a) Donar compte dels contractes 

adjudicats pel procediment obert simplificat 
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C/ del Gremi de Corredors, 10 

(Polígon de Son Rossinyol) 
07009 Palma 

Tel. 971 17 76 58 

  

 

 
Donar compte dels contractes simplificats adjudicats des del 21/10/20  al  18/02/21 

 
El  Director gerent de l'Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, en virtut de les 
competències atribuïdes pel Consell d'Administració del 25 d’abril de 2018 per actuar com a òrgan 
de contractació de l'entitat respecte dels procediments oberts simplificats, ha adjudicat el contracte 
obert simplificat que es detalla en el quadre adjunt de conformitat amb l'establert a l'article 159 de 
la Llei 9/2017 de 8 de novembre, i per això proposa: 
 
Primer.- Donar-se per assabentats dels contracte  obert simplificat adjudicat que es relaciona a 
continuació. 

 

Nº TÍTOL TIPUS 
DATA 

Adjudicació 
(Resolució) 

ADJUDICATARI 
Import 

Adjudicació (AMB 
IVA) 

OB/2020/23 

Obres de diverses actuacions 
de millora a Sa Ràpita, 
Santanyí, Portocolom i Cas 
Concos (2 lots). 

OBRES 15/02/21 OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN, S.A.U. 
LOT 1: 79.435,17 

 
LOT 2: 138.195,43 

OB/2020/25 

Obres necessàries per a la 
substitució de l’obra 
d’entrada a les instal·lacions 
de sanejament de l’EDAR de 
Platja de Muro (illa de 
Mallorca). 

OBRES 19/02/21 ELITE PERFORMANCE, S.L. 49.461,48 

OB/2020/21 

Obres del projecte de 
sanejament general d’Es 
Llombards (TM  Santanyí. 
Mallorca). 

OBRES 18/02/21 OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN, S.A.U. 568.700,00 

 
 

Palma, 19 de febrer de 2021 
 
El Director gerent de l’Agència Balear 
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 

 
 
Guillem Rosselló Alcina 
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2.3.-b)  Donar compte de l’adjudicació dels 

contracte menors. 
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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 12-12-20 al 18-02-21 
 

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

Nº TÍTOL TIPUS  
DATA 

Adjudicació 
(Resolució) 

ADJUDICATARI 
Import 

Adjudicació 
(AMB IVA) 

CM21001 

Análisis económico del 
abastecimiento de agua en alta en 
Mallorca y propuesta de estructura 
tarifárica. 

Serveis 20/01/12021 

ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE 
OPERADORES 
PÚBLICOS DE 
ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO 

17.545,00 € 

 
 
 

Palma, a 18 de febrer de 2021 
 
 

 
 
Guillem Roselló Alcina 
Director gerent 
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2.3.-c) Donar compte dels contractes 

adjudicats pel procediment d’emergència 
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C/ del Gremi de Corredors, 10 
(Polígon de Son Rossinyol) 
07009 Palma  
Tel. 971 17 76 58 
abaqua.cat 

  

 

 

Donar compte dels contractes d’emergència adjudicats des del  22-01-21  al  18-02-
21 

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) 

EM0012021 

Obres de reparació de 
l’obturació de la canonada 
d’impulsió que va de l’EBAR a 
l’EDAR d’Algaida. 

OBRA 29/01/2021 CADAGUA, S.A. 7.000,00 

EM0022021 

Obres de reparació de 
l’obturació de la canonada 
d’impulsió de l’estació de 
bombament de Cala Figuera 
antiga EDAR  a la depuradora de 
Santanyí. 

OBRA 01/02/2021 DAM, S.L. 7.000,00 

 
 
Palma, 18 de febrer de 2021 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
Director gerent 
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3.- ECONÒMIC 
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3.1.-a) Transferència de l’expedient plurianual 
per realitzar estudi viabilitat execució emissari 
marítim terrestre EDAR Maó -es Castell 
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TRANSFERÈNCIA PLURIANUAL 108.900 EUROS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL 
SERVEI PER A LA REDACCIÓ D’UN ESTUDI PREVI DE VIABILITAT PER A L’EXECUCIÓ 
DE L’EMISSARI MARÍTIM-TERRESTRE DE L’EDAR DE MAÓ-ES CASTELL MITJANÇANT 
LA TÈCNICA DE PERFORACIÓ HORITZONTAL DIRIGIDA. 
 
 
L’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental creada per Decret 115/2005 d’11 de 
novembre té com objecte social entre d’altres la promoció, construcció d’obres e 
instal·lacions de sanejament incloses les relatives a la conducció de les mateixes fins 
el seu lloc de depuració i el seu punt d’abocat. 
 
La proposta de programa de necessitats de l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat 
Ambiental preveu un gran nombre d’actuacions en les infraestructures de 
sanejament i depuració existents i de nova construcció. 
 
Entre altres, l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental gestiona el sistema de 
sanejament i depuració de Maó-Es Castell, que té una antiguitat d’uns 25 anys. 
 
L’any 2006 es va iniciar la tramitació del “Projecte d’adequació i legalització de 
l’emissari submarí i abocament al mar de l’EDAR Maó-Es Castell”, que va quedar 
suspesa temporalment degut a les dificultats tècniques i administratives per triar el 
traçat en la zona Es Castell de Sant Felip. 
 
L’existència i aplicació de noves tècniques d’execució per aquestes actuacions 
podria facilitar els treballs de construcció de l’emissari, però per poder dur a terme 
l’execució mitjançant aquesta nova tècnica (P.H.D) és necessari realitzar un estudi 
previ per garantir la viabilitat. 
 
Donada la situació actual de la xarxa de sanejament i donar solució als problemes 
que presenta l’execució de l’obra en l’actualitat, és necessari escometre aquesta 
Inversió amb càrrec al Decret 51/92 per els períodes 2.021-2.023 per import de 
180.000,00 euros IVA inclòs per a fer front a la següent inversió: 
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PROJECTE 2.021 2.022 2.023 TOTAL
SERVEI PER A LA REDACCIÓ 
D’UN ESTUDI PREVI DE 
VIABILITAT PER A 
L’EXECUCIÓ DE L’EMISSARI 
MARÍTIM-TERRESTRE DE 
L’EDAR DE MAÓ-ES CASTELL 
MITJANÇANT LA TÈCNICA DE 
PERFORACIÓ HORITZONTAL 
DIRIGIDA.

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

TOTAL DEPURACIÓ 10.890,00 54.450,00 43.560,00 108.900,00  

Els nous projectes hauran de contemplar la normativa vigent, així com, els 
condicionants tècnics i ambientals que permetin plantejar les mesures i actuacions 
més adequades. 

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

ANY 2021 10.890,00
ANY 2022 54.450,00
ANY 2023 43.560,00
TOTAL 108.900,00  

Amb càrrec a la partida pressupostària 15201562B017411800. 
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Per tot això es sol·licita adoptar els següents acords: 
 
 

1. Aprovar  la sol•licitud de la transferència plurianual de 108.900 euros IVA 
inclòs davant la Conselleria de Medi Ambient i Territori per a realitzar 
SERVEI PER A LA REDACCIÓ D’UN ESTUDI PREVI DE VIABILITAT PER A 
L’EXECUCIÓ DE L’EMISSARI MARÍTIM-TERRESTRE DE L’EDAR DE MAÓ-ES 
CASTELL MITJANÇANT LA TÈCNICA DE PERFORACIÓ HORITZONTAL DIRIGIDA. 
 

ANY 2021 10.890,00
ANY 2022 54.450,00
ANY 2023 43.560,00
TOTAL 108.900,00  

 
 
 

2. Autoritzar al Director Gerent o realitzar els tràmits oportuns davant la 
Conselleria de Medi Ambient i Territori 

 

Palma, 22 de Febrer de 2.021 
 
Sgt. Guillem Rossello Alcina 
Director – Gerent  

 

 

 

101

Consell d'Administració ABAQUA, dijous 25 de febrer de 2021
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Tel. 971 17 76 58 

abaqua.cat 

  

 

PROPUESTA DE CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DE 
UN «ESTUDI PREVI DE VIABILITAT PER A L’EXECUCIÓ DE L’EMISSARI 
MARÍTIM-TERRESTRE DE L’EDAR DE MAÓ-ES CASTELL MITJANÇANT LA 
TÈCNICA DE PERFORACIÓ HORITZONTAL DIRIGIDA».  
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Con el fin de iniciar el correspondiente expediente de aprobación del gasto para la 
contratación de un servicio de redacción de un estudio, y a petición del director 
ejecutivo, se redacta el presente informe técnico. 
La propuesta de programa de necesidades de la Agencia prevé un gran número de 
actuaciones en las infraestructuras de saneamiento y depuración existentes y de 
nueva construcción. 
Entre otros, la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental gestiona el sistema 
general de saneamiento y depuración de Maó-Es Castell, emplazado en los términos 
municipales de Maó y Es Castell, en base al Convenio de colaboración formalizado el 
3 de julio de 1996 (en fase de actualización). 
 
 

2. SITUACIÓN ACTUAL  
 
El sistema general de saneamiento y depuración de Maó-Es Castell está constituido 
por la estación depuradora de aguas residuales urbanas (EDAR), la red de 
saneamiento general (formada por tres estaciones de bombeo y las conducciones que 
transportan el agua residual desde la red municipal hasta la EDAR), y el sistema de 
restitución de los efluentes, consistente en un emisario marítimo-terrestre que conduce 
las aguas tratadas hasta el mar. La mayor parte de las instalaciones tienen una 
antigüedad de unos 25 años. 
 
En el año 2006 se inició la tramitación el “Proyecto de adecuación y legalización del 
emisario submarino y vertido al mar de la EDAR de Maó-Es Castell”, que consistía en 
la sustitución del actual emisario y su adecuación a las nuevas necesidades. El citado 
proyecto contemplaba la ejecución del emisario terrestre mediante zanja convencional, 
y del emisario submarino mediante zanja submarina y posterior apoyo en fondo 
marino. La tramitación del mismo quedó suspendida temporalmente debido a las 
dificultades técnicas y administrativas para escoger el trazado en la zona del Castell 
de Sant Felip (BIC). 
 
La existencia y aplicación de nuevas técnicas de ejecución para este tipo de 
actuaciones podría facilitar los trabajos de construcción del emisario, así como 
minimizar las afecciones derivadas. Por este motivo se contempla la posibilidad de 
ejecutar una parte del trazado del emisario mediante la técnica de Perforación 

102

Consell d'Administració ABAQUA, dijous 25 de febrer de 2021



 

C/ del Gremi de Corredors, 10 

(Polígon de Son Rossinyol) 

07009 Palma 

Tel. 971 17 76 58 

abaqua.cat 

 

2 
 

Horizontal Dirigida (P.H.D.). Correspondería a unos 1.100 metros de longitud total, de 
los cuales 250 metros se ejecutarían en tramo terrestre y los 850 restantes en tramo 
submarino. 
Para poder llevar a cabo la ejecución mediante la técnica de P.H.D. es necesario 
realizar un estudio previo para garantizar su viabilidad. Este estudio previo está 
basado en diversos trabajos de campo, tanto en el tramo terrestre como en el tramo 
marino, y que determinarán el tipo de terreno existente y si éste permite ejecutar este 
tramo del emisario mediante la técnica de P.H.D. 
 
En consecuencia, se considera necesario realizar un estudio previo que concluya 
sobre la viabilidad de la ejecución mediante la técnica de P.H.D. de un tramo del 
emisario marítimo-terrestre de la EDAR de Maó-Es Castell, antes de acometer la 
elaboración del correspondiente proyecto constructivo. 

 
 

3. CONCLUSIONES  
 
El estudio previo de viabilidad deberá contemplar la normativa vigente, así como los 
condicionantes técnicos y ambientales que permitan plantear las medidas y 
actuaciones más adecuadas. En este sentido, se deberán hacer las consultas 
oportunas para dotar al estudio de un contenido suficiente para obtener las 
autorizaciones de todas las administraciones afectadas. 
En base a las características técnicas de los trabajos de campo y de gabinete, así 
como los gastos complementarios de desplazamiento, visados, etc., el plazo 
contractual previsto, la dedicación necesaria y las responsabilidades propias de las 
actividades encomendadas, se ha estimado el presupuesto de licitación del estudio 
previo de viabilidad. 
A la vista de los precios unitarios asociados a la tipología de trabajos descritos y de los 
requisitos en cuanto a medios y dedicación del personal técnico cualificado previsto en 
el Pliego de prescripciones técnicas particulares, se puede concluir sobre la 
adecuación a los precios generales en el mercado para este tipo de actuaciones. 
 
Por los motivos expuestos anteriormente y, al objeto del correcto desarrollo y 
tramitación de las actuaciones de referencia, se propone: 
 

 El inicio de la tramitación del expediente del servicio para redacción del 
«ESTUDI PREVI DE VIABILITAT PER A L’EXECUCIÓ DE L’EMISSARI 
MARÍTIM-TERRESTRE DE L’EDAR DE MAÓ-ES CASTELL MITJANÇANT LA 
TÈCNICA DE PERFORACIÓ HORITZONTAL DIRIGIDA» por un importe total 
de 90.000 € (IVA excluido) y de 108.900 € (IVA incluido):  
 

 
Palma, en la fecha indicada en la firma electrónica 
 
El jefe del área de planificación y 
construcción de saneamiento y depuración                                                                       
 
 
 
 
 
Antoni Bernat Homar 
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4.-DONAR COMPTE DE L’ASSOLIMENT 
D’OBJECTIUS PLA D’ACTUACIÓ 2020 I 
APROVACIÓ DEL PLA D’ACTUACIONS PER A 
L’ANY 2021 
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DONAR COMPTE DE L’ASSOLIMENT D’OBJECTIUS PLA D’ACTUACIÓ 2020 I APROVACIÓ DEL PLA 

D’ACTUACIONS PER A L’ANY 2021 

 

L’article 17 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears preveu la necessitat de 
redactar un pla d’actuacions que ha d’incloure els objectius previstos per a 
l’exercici, les línies d’actuació per aconseguir-los, un pla econòmic financer, 
així com les previsions relatives respecte a recursos humans i tecnologies 
de la informació. Aquest Pla l’ha d’aprovar l’òrgan col·legiat superior de 
direcció de l’ens durant el primer trimestre de cada exercici pressupostari.  
 
En compliment  amb l’establert  a l’article 17 de la Llei 7/2010, en data 20 
de març de 2018, s’ha redactat, per una banda, una memòria respecte al 
compliment dels  objectius del Pla d’Actuació fixats per a l’any 2020, que 
fan referència als indicadors tècnics i tecnològics, els d’àmbit financer, als 
recursos humans, i a l’àmbit jurídic i de contractació; i, per altra banda, el 
Pla d’actuacions de 2021 que contempla els objectius establerts per aquest 
any, els quals estan especificats per actuacions concretes de cada Àrea, a 
les quals se’ls hi ha atorgat una puntuació en funció del seu grau d’execució, 
la qual cosa permetrà valorar de forma objectiva el seu compliment.  
 
Per tot l’anteriorment exposat, el director gerent proposa al Consell 
d’Administració els següents acords: 
 
1.- Donar-se per assabentat del compliment dels el objectius que va establir 
el Pla d’Actuacions per a l’any 2020. 
 
2.- Aprovar el Pla d’Actuacions de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental per a l’any 2021. 
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3.-  Donar compte al Consell de Govern d’aquest acord. 
 
 
Palma, a la data que consta a la signatura electrònica 
  
 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
Director gerent 
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5.- TORN OBERT DE PARAULES. 
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