ASSOLIMENT PLA
D’ACTUACIONS 2020

Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental. Pla d’actuacions 2020

A. INDICADORS D’ÀMBIT TÈCNIC I TECNOLÒGIC (60 PUNTS SOBRE 100)
A

OBJECTIU

INDICADOR

A.1 Licitació i
Obtenir els
realització
estudis de
d’estudis per a la conclusions.
infiltració i
captació

OBJECTIU A
ASSOLIR

PUNTUACIÓ
MÀXIMA

CRITERIS DE
MEDICIÓ

Estar en
5 punts
possessió de
2 estudis
amb les
conclusions
per a la
presa de
decisions

5 punts per dos
estudis definitius.

5 punts per la
signatura del
contracte

A.2 Adjudicació del
contracte pel
servei
d’explotació de
la IDAM de
Palma pe un
període de tres
anys

Adjudicació
del
contracte
pel servei
d’explotació

Signatura
del
contracte
pel servei
d’explotació

5 punts

A.3 Inici de les obres
de la conducció
Maria de la Salut
a Petra

Percentatge
de en
l’execució
de les obres.

Que s’hagi
assolit el
25% de
l’execució
de les obres

5 punts

A.4 Realització
d’obres de
millora en les
IDAMs de les
Illes Balears

Número
d’obres de
millora en
les IDAMs

Realitzar 3
obres de
millora en
les IDAMs

5 punts

PUNTUACIÓ
ASSOLIDA
5

4 punts per 1 estudi
definitiu
3 punts si estudis
realitzats ≥ 75%
5

4 punts pel
procediment licitat
però pendent
d’adjudicació
5 punts per obres
executades ≥ 25%

5

3 punts per obres
iniciades amb
execució ≤ 25%
5 punts per 3 obres
de millora

5

4 punt per 2 obres de
millora
3 punts per a 1 obra
de millora

A.5 Redacció d’unes
normes o criteris
de prioritat pel
subministrament
d’aigua
dessalada a l’Illa
d’Eivissa

Obtenir el
document
de les
normes o
criteris

Haver enviat 5 punts
als distints
Ajuntament
les normes o
criteris de
repartiment

5 punts per
l’enviament de les
normes als
Ajuntaments
d’Eivissa

5

3 punts per
document de normes
≥ 75% elaboració
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A. INDICADORS D’ÀMBIT TÈCNIC I TECNOLÒGIC (60 PUNTS SOBRE 100)
A

OBJECTIU

A.6

Formalització de
la recepció, per
part del Ministeri
competent de
vàries
infraestructures

INDICADOR

OBJECTIU A
ASSOLIR

PUNTUACIÓ
PUNTUACIÓ
MÀXIMA CRITERIS DE MEDICIÓ ASSOLIDA

Obtenir el
Signatura de 5 punts
document
2 documents
de
de cessió
formalització
de les
cessions

5 punts per la firma
de 2 documents de
cessió

5

4 punts per la firma
d’1 document de
cessió
3 punts
infraestructura
finalitzada i
comprovat el seu
funcionament
pendent de la
signatura

A.7

Adjudicacions
d’expedients
d’inversions a les
infraestructures
de sanejament
gestionades per
ABAQUA

Nombre
5 expedients 5 punts
d’expedients d’adjudicació
d’adjudicació

1 punt per cada
expedient
d’adjudicació. Màxim
5 punts

5

A.8

Implantació un
procediment
sistematitzat,
amb una base de
dades, dels
informes d’estat
de situació de les
EDARs

Realització
A
del
31/12/2020
procediment

5 punts implantació
finalitzada

5

A.9

Redacció de
Número de
projectes de
projectes
millora de les
adjudicats
infraestructures
de sanejament de
les Illes Balears

5 projectes

5 punts

Puntuació = %
redacció procediment
*5

5 punts

1 punt per cada
expedient
d’adjudicació. Màxim
5 punts

5
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A. INDICADORS D’ÀMBIT TÈCNIC I TECNOLÒGIC (60 PUNTS SOBRE 100)
OBJECTIU A
ASSOLIR

PUNTUACIÓ
MÀXIMA

A.10 Adjudicació
Número de
d’obres de
projectes
remodelació,
adjudicats
ampliació, millora
o fins i tot de
nova construcció
d’Infraestructures
de sanejament de
les Illes Balears

3 projectes

5 punts

A.11 Creació d’una
intranet
d’ABAQUA

Realització
de la
intranet

A
31/12/2020

A.12 Seguiment
mensual i anual
de la recollida de
residus en la
neteja del litoral

Nombre
d’informes

5 informes
mensuals +
1 informe
anual

A

OBJECTIU

INDICADOR

CRITERIS DE
MEDICIÓ
5 punts per 3
projectes

PUNTUACIÓ
ASSOLIDA
5

4 punts per 2
projectes
3 punts per 1
projecte

5 punts

5 punts implantació
finalitzada

0,5

Puntuació = %
redacció
procediment * 5
5 punts

5 punts per 5
informes mensuals i
1 punt per informe
anual

0

1 punt per cada
informe Màxim 4
punts

B. INDICADORS D’ÀMBIT FINANCER (15 PUNTS SOBRE 100)
B
B.1

OBJECTIU

INDICADOR

Disminució
del deute
que ostenta
ABAQUA
amb alguns
Ajuntaments
de les Illes
Balears

Disminució
del saldo de
deute a
31/12/2019

OBJECTIU PUNTUACIÓ
A ASSOLIR
MÀXIMA
Disminució 5 punts
del 25%

CRITERIS DE MEDICIÓ
5 punts si disminució ≥
25%

PUNTUACIÓ
ASSOLIDA
5

4 punts si disminució ≥
20%
3 punts si disminució ≥
15%
2 punts si disminució ≥
10%
1 punts si disminució ≥
5%
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B. INDICADORS D’ÀMBIT FINANCER (15 PUNTS SOBRE 100)
B
B.2

B.3

OBJECTIU

INDICADOR

OBJECTIU A PUNTUACIÓ
ASSOLIR
MÀXIMA

CRITERIS DE MEDICIÓ

Obtenció de Import de
1.000.000.- 5 punts
finançament finançament €
per a
inversions a
través de
fonts de
finançament
externes a
ABAQUA
(FEDER,
Impost
Turístic
Sostenible,
etc)

5 punts finançament ≥
1.000.000.-€

Execució del
pressupost

5 punts si execució del
pressupost ≥ 80%

Percentatge
d’execució

80%

5 punts

PUNTUACIÓ
ASSOLIDA
5

Puntuació = (Import
Finançament/1.000.000)
*5

5

3 punts si execució del
pressupost ≥ 75%
1 punt si execució del
pressupost ≥ 50%

C. INDICADORS D’ÀMBIT INTERN I DE RECURSOS HUMANS (15 PUNTS SOBRE 100)
C
C.1

OBJECTIU

INDICADOR

OBJECTIU
A ASSOLIR

Millora de la Registre de
10
comunicació reunions amb reunions
interna
Comitè
d’Empresa,
Comitè de
Seguretat i
Salut i les
Àrees i
Departaments

PUNTUACIÓ
MÀXIMA
5 punts

CRITERIS DE MEDICIÓ
5 punts si ≥ 10
reunions

PUNTUACIÓ
ASSOLIDA
5

4 punts entre 7 i 9
reunions
3 punts entre 5 i 6
reunions
0

punts si < 5
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C. INDICADORS D’ÀMBIT INTERN I DE RECURSOS HUMANS (15 PUNTS SOBRE 100)
C

OBJECTIU

INDICADOR

C.2

Redacció
del catàleg
de funcions
dels llocs
de feina

Catàleg que
defineixi les
funcions dels
llocs de feina

C.3

Redacció de
la Memòria
Anual de
Gestió

Memòria
Anual de la
gestió duta a
terme per
ABAQUA
durant
l’exercici

OBJECTIU
A ASSOLIR

PUNTUACIÓ
MÀXIMA

Definir les
funcions
de tots
els llocs
de feina
de la
Relació
de Llocs
de Feina
(RLF)

5 punts

CRITERIS DE MEDICIÓ
5 punts si redactat RLF =
100%

PUNTUACIÓ
ASSOLIDA
4

4 punts si redactat RLF
≥ 75%
3 punts si redactat RLF
≥ 50%
2 punts si redactat RLF
≥ 25%
1 punts si redactat RLF
≥ 10%

Plasmar
5 punts
sobre un
document
l’activitat
realitzada
per
l’Agència
durant
l’exercici

5 punts si redactat RLF =
100%

5

4 punts si redactat RLF
≥ 75%
3 punts si redactat RLF
≥ 50%
2 punts si redactat RLF
≥ 25%
1 punts si redactat RLF
≥ 10%

D. INDICADORS D’ÀMBIT JURÍDIC I DE CONTRACTACIÓ (10 PUNTS SOBRE 100)
OBJECTIU

INDICADOR

D.1 Renovació dels
Nombre de
convenis de
convenis
gestió de les
infraestructures
de sanejament i
la distribució
d’aigua dessalada
amb els diferents
Ajuntaments de
les Illes Balears

OBJECTIU A
ASSOLIR
25 convenis

PUNTUACIÓ
MÀXIMA
5 punts

CRITERIS DE MEDICIÓ
5 punts si ≥ 25
convenis
4 punts si ≥ 20
convenis
3 punts si ≥ 15
convenis
2 punts si ≥ 10
convenis
1 punts si ≥ 5
convenis

PUNTUACIÓ
ASSOLIDA
5
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D. INDICADORS D’ÀMBIT JURÍDIC I DE CONTRACTACIÓ (10 PUNTS SOBRE 100)
OBJECTIU

INDICADOR

OBJECTIU A
ASSOLIR

PUNTUACIÓ
PUNTUACIÓ
MÀXIMA CRITERIS DE MEDICIÓ ASSOLIDA

D.2 Contractació de Nombre
4
5 punts
diferents tipus
d’assegurances assegurances
d’assegurances
per a cobrir les
diferents
responsabilitats
en que pot estar
sotmesa
ABAQUA

5 punts per 4
assegurances

0

4 punts per 3
assegurances
3 punts per 2
assegurances
2 punts per 1
assegurança

La puntuació obtinguda per a cada un dels epígrafs és la següent:
PUNTUACCIÓ
ASSOLIDA

EPÍGRAF
A. INDICADORS D’ÀMBIT TÈCNIC I TECNOLÒGIC (60 PUNTS SOBRE 100)

50,50

B. INDICADORS D’ÀMBIT FINANCER (15 PUNTS SOBRE 100)

15,00

C. INDICADORS D’ÀMBIT INTERN I DE RECURSOS HUMANS (15 PUNTS SOBRE 100)

14,00

D. INDICADORS D’ÀMBIT JURÍDIC I DE CONTRACTACIÓ (10 PUNTS SOBRE 100)
TOTAL PUNTUACIÓ ASSOLIDA

5,00
84,50

S’han assolit 84,50 sobre 100 punts, el que suposa un compliment del 84,50%. Aquest percentatge és superior
al 70% i, tal i com s’establia en el PLA ACTUACIONS 2020 aprovat pel Consell d’Administració en el mes de febrer
del 2020, s’assoleix l’objectiu del compliment del PLA ACTUACIONS 2020.
S’adjunten al present informe, com Annex I, els certificats de compliment de cada un de les actuacions que
s’estableixen al PLA ACTUACIONS 2020 emesos pels respectius responsables i caps d’àrea d’ABAQUA.
Palma, a la data de la signatura electrònica
El Director Gerent
Digitally signed by ROSSELLO
ALCINA GUILLEM - DNI 34065249H
Date: 2021.02.24 14:55:40 +01'00'

Guillem Rosselló Alcina

7 de 8

Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental. Pla d’actuacions 2020

ANNEX I

8 de 8

Joan Camps Morey, Responsable de les Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental,
CERTIFIC:
Que durant l’any 2020 aquesta àrea ha realitzat els següents treballs dels recollits
al Pla d’Actuacions 2020, en els percentatges que s’indiquen:
•

A.11: Creació de la Intranet de l’ABAQUA (10%). S’han realitzat la definició
de les aplicacions que s’han d’implementar a dins la Intranet de l’Agència
Balear de l’Aigua, així com les seves funcionalitats.

I, perquè consti així, expedeixo aquest certificat a Palma, a data de la signatura
electrònica.

Firmado
digitalmente por
CAMPS MOREY
JOAN - 43118534C
Fecha: 2021.02.22
14:29:19 +01'00'
Joan Camps Morey
Responsable de les Tecnologies
de la Informació i les Comunicacions

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

Pilar Sánchez-Mateos Rubio, cap de l’Àrea de Gestió de Sanejament de la
Agència Balear de l’Agua i de la Qualitat Ambiental,
CERTIFIC:
Que durant l’any 2020 aquesta àrea ha realitzat els següents treballs dels
recollits al Pla d’Actuacions 2020:







A 6: Formalització de la recepció per part del Ministeri competent i
posterior cessió a la Conselleria de Medi Ambient i Territori: s’han
signat 3 documents.
A 7: Adjudicacions d’expedients d’inversions a les infraestructures de
sanejament gestionades per l’Agència Balear de l’Aigua: s’han
adjudicat 5 expedients.
A 9: Redacció de projectes de millora de les infraestructures de
sanejament de les Illes Balears: s’han redactat 5 projectes.
A 10: Adjudicació d’obres de remodelació, ampliació i millora o fins i
tot de nova construcció d’infraestructures de sanejament de les Illes
Balears:s’han adjudicat 3 projectes.

I, per que consti, expedesc aquest certificat en Palma a 22 de febrer de
2021
Firmado por SANCHEZ MATEOS RUBIO
MARIA PILAR - DNI 05629549T el día
22/02/2021 con un certificado
emitido por AC Administración
Pública

Pilar Sánchez-Mateos Rubio
Cap de l’Àrea de Gestió de Sanejament

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

CERTIFICAT AREA ECONÒMICA COMPLIMENT PLA
D’ACTUACIONS
Asunción Moscardó Covo, com a cap de l’àrea econòmica financera de
l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental en relació al
compliment del Pla d’actuacions del 2020 amb respecte a l’àrea econòmica,
CERTIFICA que:
En els diferents objectius prevists en el Pla d’actuacions 2020 s’ha executat
A) Objectiu b.1, disminució del deute que ostenta ABAQUA amb
alguns Ajuntaments de les Illes Balears.
El deute per venda d’Aigua en alta en els municipis en 3.679.931,72
euros que representa un 29’69%, principalment per la disminució de
2.371.571,41 euros dels endarreriments cobrats de l’Ajuntament
d’Eivissa, per la qual cosa corresponen 5 punts.
B) Objectiu b.2, obtenció de finançament per a inversions a través dels
comptes de finançament externes a ABAQUA ( FEDER, ITS ).
Es van aprovar projectes en l’any 2020 corresponents a la
convocatòria ITS 2019 per un import de 3.149.972,00 euros, per la
qual cosa corresponen 5 punts.
C) Objectiu b.3, execució pressupost 2020
En l’any 2020, malgrat la COVID 19, que ha suposat una disminució
als ingressos d’aigua potable de l’ordre de 4 milions d’euros i una
disminució en el ritme d’execució de les obres, s’ha executat el
pressupost de despesa en un 87’14%, per la qual cosa corresponen 5
punts.
Palma, 23 de febrer 2021,
Asunción Moscardó Covo

Firmado por MOSCARDO COVO MARIA
ASUNCION - 43013469L el día 23/02/2021
con un certificado emitido por AC FNMT

MALLORCA: Pol. Son Rossinyol. Gremi Corredors, 10. 07009 Palma. Tel. 971 17 76 58 Fax: 971 17 76 78
DELEGACIÓ MENORCA: Camí des Lloc de Monges, s/n 07760 Ciutadella. Tel./Fax 971 48 29 00
DELEGACIÓ EIVISSA: Rotonda Santa Eulàlia, s/n. 07800 Eivissa. Tel. 971 19 31 90
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Guillem Rosselló <guillem.rossello@lagencia.cat>

Certificat Pla Actuacions 2020
2 missatges
Guillem Rosselló <guillem.rossello@lagencia.cat>
Per a: Toni Bernat Homar <tbernat@lagencia.cat>

22 de febrer de 2021, a les 11:04

Bones Toni,
Tal i com hem comentat a la reunió d'avui, te pas les actuacions a certificar per la teva àrea sobre les que es relacionen
al Pla d'Actuacions 2020.
Per qualsevol dubte ho comentam.
Salut
-Guillem Rosselló Alcina
Director gerent de l'Agència Balear de l'Aigua
i de la Qualitat Ambiental
Pol. Son Rossinyol, Gremi Corredors, 10
07009 - Palma
Certiicació PLANIFICACIÓ PLA ACTUACIONS 2020.docx
14K
Antoni Bernat Homar <tbernat@lagencia.cat>
Per a: Guillem Rosselló <guillem.rossello@lagencia.cat>

23 de febrer de 2021, a les 14:41

Bon dia Guillem,
En relació als indicadors associats a l'any 2020:
A.7. Adjudicacions d'expedients d'inversions
Aprovació despesa del servei per a la Redacció del projecte d'Ampliació i millora de tractament de
l'EDAR de Formentera
Aprovació despesa del servei per a la Redacció del projecte d'Ampliació i millora de tractament de
l'EDAR de Colònia de Sant Pere
Al consell d'administració de novembre de 2020 es va iniciar la tramitació per a l'aprovació de la
despesa del servei per a la redacció dels projectes de millora de sistemes de sanejament i
depuració (4 lots) (Pendent canon sanejament). S'adjunten informes
Al consell d'administració de novembre de 2020 es va iniciar la tramitació per a l'aprovació de la
despesa del servei per a la redacció dels projectes refosos d'emissaris marítimo terrestres (4
lots) (Pendent canon sanejament). S'adjunten informes
A.9 Adjudicacions de Redaccions de projectes: (s'indica el mes de signatura del contracte)
Ampliació EDAR Sa Pobla
Refós Adequació i millora
Refós Adequació i millora
Refós Adequació i millora
Refós Adequació i millora
Refós Adequació i millora

(Gener)
emissari
emissari
emissari
emissari
emissari

marítimoterrestre
marítimoterrestre
marítimoterrestre
marítimoterrestre
marítimoterrestre

EDAR
EDAR
EDAR
EDAR
EDAR

Cala Llonga (Contracte menor. Febrer)
Cala d'Or (Maig)
Camp de Mar (Maig)
Sant Elm (Maig)
Formentera (Maig)

A.10 Adjudicacions d'obres (i de les Direccions facultatives associades): (s'indica el mes de
signatura del contracte)
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=514a8c2e9a&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar3321149010174457166&simpl=msg-a%3Ar837806877…
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Substitució parcial xarxa general Ciutadella Sud (Maig)
Nova EBAR Es Migjorn (Octubre)
Emissari EDAR Ciutadella Nord (Juliol)
Retirada dels llots de Ferreries (en realitat no és una obra, es va tramitar com a SERVEI) (Febrer)
Modificació del contracte d'obres d'Ampliació de l'EDAR de Porreres (increment del 8% respecte al
contracte original) (Maig)
Salutacions cordials,
Antoni Bernat Homar
Àrea de planificació i construcció de sanejament i depuració
Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Govern de les Illes Balears
Polígon de Son Rossinyol, Gremi Corredors 10
07009 Palma
Telèfons: 971177673 - 971177695

[Text citat amagat]

8 fitxers adjunts
EDARS LOT 1_AB.pdf
646K
EDARS LOT 3_AB.pdf
641K
EDARS LOT 4_AB.pdf
545K
EDARS LOT 2_AB.pdf
645K
EMISSARIS LOT 1_AB.pdf
564K
EMISSARIS LOT 2_AB.pdf
564K
EMISSARIS LOT 3_AB.pdf
564K
EMISSARIS LOT 4_AB.pdf
565K

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=514a8c2e9a&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar3321149010174457166&simpl=msg-a%3Ar837806877…
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Juan Antonio García Martínez, Cap de l’Àrea de Construcció i Gestió
d’Abastament i Dessaladores de la Agència Balear de l’Agua i de la Qualitat
Ambiental,
CERTIFIC:
Que durant l’any 2020 aquesta àrea ha realitzat els següents treballs dels
recollits al Pla d’Actuacions 2020:


A 1: Licitació i realització d’estudis per a la infiltració i captació. S'ha
realitzat els següents estudis:
Estudi de l’impacte que la infiltració de l’aigua de Sa Costera hagi
pogut tenir a l’aqüífer i als pous de S’Estremera (Nº de expedient:
CM 20008). Executat al 100%
Estudi geotècnic en la parcel·la dels pous de s’Estremera (Nº de
expedient: SE/2020/10). Executat al 100%



A 2: Adjudicació del contracte pel servei d’explotació de la IDAM de
Palma per un període de tres anys: El contracte del “Servei
d’explotació, manteniment, conservació, operació i reparació de la
planta de dessalació d’aigua de mar de Badia de Palma i les seves
instal·lació annexes” es va signar el 31 de juliol de 2020 (Nº de
expedient: SE/2020/02).



A 3: Inici de les obres de la conducció Maria de la Salut a Petra: Les
obres es van iniciar el 25 d'abril del 2020 havent-se certificat en
l'actualitat el 39% d'aquestes.



A 4: Realització d’obres de millora en les IDAMs de les Illes Balears. S'ha
realitzat les següents obres:
Subministrament, instal.lació, posada en funcionament i
legalització dels equips d’extracció d’aire i climatització de la captació
d’aigua de mar de la dessaladora de Badia de Palma. ( Nº de
expedient: SU/2019/08). Executat al 100%

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

Execució del nou dipòsit d'aigua osmotizada i tanc de CO₂ de la
dessaladora
de
Formentera.
annexes
(Nº
de
expedient:
0B/2018/22). Executat al 100%
Obres de reparació de diverses instal·lacions de la dessaladora
d'aigua de mar de Badia de Palma. (Nº de expedient: OB/2019/04).
Executat al 100%


A 5: Redacció d’unes normes o criteris de prioritat pel
subministrament d’aigua dessalada a l’Illa d’Eivissa: S’han redactat
les normes i criteris de prioritat pel subministrament d’aigua
dessalada a l’Illa d’Eivissa

I, per que consti, expedesc aquest certificat en Palma a 24 de febrer de
2021

Firmado por GARCIA MARTINEZ JUAN ANTONIO - 28944619Q el día
24/02/2021 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Juan Antonio García Martínez
Cap de l’Àrea de Construcció i Gestió
d’Abastament i Dessaladores

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 76 58
abaqua.cat
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Catalina Bernat Homar, Cap de la Unitat de gestió de la Contractació de l Agència
Balear de l aigua i de la qualitat ambiental, a petició de la Direcció de l empresa
CERTIFICA
Que durant l any 2020 la Unitat de contractació de l Agència Balear de l aigua i de la
qualitat ambiental no ha dut a terme la tramitació de cap procediment de licitació per a
la contractació d assegurances per a ABAQUA.

Per a que així consti als efectes oportuns,
Palma a la data firma electrònica visible al document

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

24/2/2021

Correu de L'Agencià Balear de l'Aigua i de la Qualitat - (sense assumpte)

Guillem Rosselló <guillem.rossello@lagencia.cat>

(sense assumpte)
1 missatge
Marta Lopez - Abaqua <mlopez@lagencia.cat>
Per a: Guillem Rosselló <guillem.rossello@lagencia.cat>

24 de febrer de 2021, a les 11:53

Marta López Morey, cap d’Àrea Jurídica de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental,
CERTIFIC:
Que durant l’any 2020 aquesta Àrea ha procedit a la renovació de més de 25 convenis de gestió de les
infraestructures de sanejament i la distribució d’aigua dessalada amb els diferents Ajuntaments de les Illes.

Palma, a 24 de febrer de 2021

-Marta López Morey
Cap d'Àrea Jurídica
Agència Balear de l'Aigua
Qualitat Ambiental

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=514a8c2e9a&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1692573648284192957&simpl=msg-f%3A16925736482…
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24/2/2021

Correu de L'Agencià Balear de l'Aigua i de la Qualitat - Certificats Pla Actuacions 2020

Guillem Rosselló <guillem.rossello@lagencia.cat>

Certificats Pla Actuacions 2020
Maria Magdalena Carbonell Socias <mcarbonell@lagencia.cat>
Per a: Guillem Rosselló <guillem.rossello@lagencia.cat>

24 de febrer de 2021, a les 12:13

Bon dia
En resposta a la teva petició, inform del següent:
C1. Millora de la comunicació interna. S'han realitzat 15 reunions (amb el comité d'empresa i comitè de seguretat i
salut).
C2.Redacció del catàleg de llocs de feina. A data 31/12/2020 es trobava executat el 75% de la redacció.
El lun, 22 feb 2021 a las 13:00, Guillem Rosselló (<guillem.rossello@lagencia.cat>) escribió:
[Text citat amagat]

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=514a8c2e9a&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1692574929888004738&simpl=msg-f%3A16925749298…
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Juan Calvo Cubero, secretari general de l’Agència Balear de l’Aigua i de la
Qualitat Ambiental,

CERTIFIC:

Que durant l’any 2020 s’ha realitzat els següents treballs dels recollits al Pla
d’Actuacions 2020:
• A.8. Implantació un procediment sistematitzat, amb una base de dades,
dels informes d’estat de situació de les EDARs. S’ha realitzat el
procediment. 5 punts
• A.12. Seguiment mensual i anual de la recollida de residus en la neteja
del litoral. No s’ha realitzat el servei de recollida de residus de neteja del
litoral. 0 punts.
• C.1. Millora de la comunicació interna. S’han realitzat més de10 reunions
amb el Comitè d’Empresa, el Comitè de Seguretat i Salut i entre les
diferents Àrees i Departaments de l’empresa. 5 punts.
• C.3. Redaccio de la memòria anual de gestió. S’ha redactat memòria
sobre l’activitat realitzada per l’Agència durant l’exercici. 5 punts.

I, per que consti, expedesc aquest certificat en Palma, 24 de febrer de 2021.

Juan Calvo Cubero
Secretario General

