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Consell d’Administració 

28 de juliol de 2021 

El Hble. senyor president ha tingut a bé convocar una reunió del seu Consell 
d’Administració a dur a terme el 28 de juliol 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  23 DE JUNY DE 2021 

2.- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA: 

2.1.- Inicis  
 
2.1.-a) Inici expedient de contractació de les obres de remodelació de  l‘EDAR de 
Cales de Manacor. 
 
2.1.-b) Inici de l’expedient de contractació del servei d’explotació, manteniment, 
conservació i operació de la planta dessaladora d’aigua de mar de Ciutadella de 
Menorca i les seves instal·lacions annexes. 

2.2.-  Liquidacions, certificacions, pròrrogues i modificats 

2.2.-a) Proposta de pròrroga del contracte de direcció d’obra i coordinació de 
seguretat i salut en fase d’execució de les obres del projecte de construcció de la 
conducció de Maria de la Salut-Petra. 

2.2.-b) Donar compte de la resolució de la segona pròrroga del contracte d’obres 
per a la construcció de la conducció de Maria de la Salut a Petra. 

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 dels contractes adjudicats pel procediment d’emergència 
 
2.3.- c)  Donar compte de l’adjudicació dels contracte menors 
 
 
2.4.- Donar compte de la resolució del Tribunal Administratiu Central de 
Recursos Contractuals del recurs interposat per l’entitat PUNKYTRANS,SL 
contra la resolució d’adjudicació del lot 3 del servei de retirada, transport i gestió 
de llots i altres residus generats a les estacions depuradores d’ABAQUA a l’illa 
d’Eivissa 
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2.5.- Donar compte de la subrogació de l’empresa Sociedad General de Aguas de 
Barcelona, SAU per absorció de l’empresa Hidrobal Gestión de Aguas de 
Baleares, SAU en tots els contractes subscrits i vigents amb l’Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental. 
 
3.- ASSUMPTES ECONÒMICS 
 
3.1 Transferència de l’expedient plurianual per realitzar les obres de millora a l’EDAR 
de Formentera.  
 
  
4.- CONVENIS 
 
4.1 Pròrroga dels convenis de col·laboració signats entre ABAQUA i els ajuntaments 
de Muro, Puigpunyent, Estellencs, i l’entitat EMSER per al subministrament d’aigua per 
als municipis de Muro, Puigpunyent, Estellencs i Pollença. 
 
4.2 Pròrroga de l’acord d’encomana de gestió entre ABAQUA i l’IBANAT per al 
manteniment de la finca registral núm. 2940 (Gabel·li Petit), de data 26 d’agost de 
2016.  
 
4.3.- Modificació del Conveni de Col·laboració entre els ajuntaments de Sineu, Petra, 
Maria de la Salut i Ariany i ABAQUA per a la millora del sistema de sanejament i 
depuració dels municipis de Sineu, Petra, Maria de la Salut i Ariany. 
 
5.- ASSUMPTES JURIDICS 
 
 
5.1 Resolució del recurs de reposició interposat per l’entitat OCIBAR,SL contra l’acord 
del Consell d’Administració d’ABAQUA de 27 de maig de 2021  respecte a l'expedient 
de responsabilitat patrimonial pels danys i perjudicis presumptament provocats per 
l'abocament d'aigües fecals a la dàrsena del Port d'Eivissa, en data 20 d'agost de 
2018. (exp. r.p núm. 1/2020)  
 
5.2  Donar compte de les actes d’inspecció efectuades pel SEPRONA 
 

6.-TORN OBERT DE PARAULES. 

Palma,  en la data de la signatura digital 

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.-  Isabel Castro Fernández, directora general de Coordinació, 

Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat de la Conselleria de 

Presidència, Cultura i Igualtat   

2- Magdalena Pons Esteve, directora general de Territori i 

Paisatge 

3.- Antoni Alorda Vilarrubias, president de la Comissió de Medi 

Ambient  

4- Sebastià Sansó Jaume, director general de Residus i Educació 

Ambiental 

 

Director gerent                Guillem Rosselló Alcina 

Secretari general    Juan Calvo Cubero  

NÚM. SESSIÓ 6 

CARÀCTER Ordinari 

DATA 23 de juny de 2021 

HORA 16 hores 

LLOC Conselleria de Medi Ambient i 

Territori 
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En representació de l’Advocacia  Juan Carlos Grau Jofre  

  

 

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

      d’ABAQUA  

 

A Palma de Mallorca, dia 23 de juny 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  del director gerent d’ABAQUA, del 

representant de l’Advocacia i de la cap d’Àrea Jurídica d’ABAQUA; I,  telemàtica, amb 

imatge i so directe en temps reial, de la directora general de Recursos Hídrics, la 

directora general de Territori i Paisatge, la directora general de Coordinació, Relacions 

amb el Parlament, Drets i Diversitat, el conseller de Medi Ambient i Territori, el president 

de la Comissió de Medi Ambient,  el director general de Residus i Educació Ambiental i 

el secretari general d’ABAQUA. 

Seguidament, el president de l’entitat dóna la benvinguda a tots els assistents i cedeix la 
paraula al director gerent perquè comenci a tractar els punts que figuren a l’ordre del 
dia. 
 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

El director gerent comença la seva intervenció demanant als assistents si hi ha qualque 

comentari o rectificació que es vulgui efectuar respecte de l'esborrany de l'acta del 

Consell d'Administració dut a terme el dia 27 de maig de 2021, la qual ha estat facilitada 

als membres d'aquest Consell d'Administració amb suficient antelació, resultant 

innecessari la seva lectura. 

Pren la paraula la directora general de Territori i Paisatge per comentar que respecte a 

l’acord que figura al punt 2.2- a) de l’esborrany d’acta, relatiu a l’aprovació projecte de 

substitució i millora de la xarxa general de sanejament de Formentera, no és el que 

recorda que es va adoptar. D’aquesta manera, la directora insisteix en que la voluntat 

dels membres del Consell d’Administració va ser la de desistir del procediment relatiu a 

l’expedient per autoritzar les obres en servitud de protecció i trànsit davant l’informe 

desfavorable de la Demarcació de Costes. 

Pren la paraula el director gerent per informar que ell no ho va entendre així ja que, en 

atenció a la reunió programada amb la Demarcació de Costes, va considerar que la 

voluntat dels membres era esperar a veure si arran de l’esmentada reunió es canviava 

el criteri fixat per l’Administració Perifèrica. 

6

Consell d'Administració d'ABAQUA, dimecres dia 28 de juliol de 2021



 

  

 

 

3 

 

La directora general explica que la Direcció General de Territori i Paisatge té uns 

terminis per resoldre aquest expedient, i que en atenció amb la documentació existent a 

data d’avui, la millor opció és desistir del procediment per part d’ABAQUA. 

Després d’un intens debat entre els membres del Consell d’Administració, s’acorda:  

Primer.- Aprovar l’acta del Consell d’Administració de data 27 de maig de 2021 amb 

l’excepció de l’acord relatiu al punt 2.2- a) de l’esborrany d’acta, relatiu a l’aprovació 

projecte de substitució i millora de la xarxa general de sanejament de Formentera el 

qual ha de tenir la següent redacció 

Primer.- Aprovar el projecte base d’obres de substitució i millora de la xarxa de 
sanejament en Formentera 

Segon.- Desistir del procediment iniciat per a l’autorització de les obres en zona 
de servitud de protecció i de trànsit que afecta al projecte de substitució i millora 
de la xarxa de sanejament de Formentera i reiniciar un de nou davant la Direcció 
General de Territori i Paisatge 

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Demarcació de Costes en les Illes Balears 
així com a la Direcció General de Territori i Paisatge.  

  

2.- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA: 

2.1.- Inici 
 
2.1.-a) Ratificació de la resolució del president de l’entitat, adoptada per raons 
d’urgència, per iniciar l’expedient de contractació del servei de subscripció de 
tres pòlisses d’assegurances per a la cobertura de danys materials, de 
responsabilitat civil professional i de responsabilitat mediambiental de l’Agència 
(3 lots) 
 
El director gerent informa als assistents que el passat 20 de maig de 2021 el president 
de l’entitat, en ús de les facultats atorgades pels estatuts d’ABAQUA, va resoldre iniciar 
la contractació del servei de subscripció de tres pòlisses d’assegurança per a la coberta 
de danys materials, de responsabilitat civil professional i de responsabilitat 
mediambiental per a ABAQUA, resolució que figura a la documentació tramesa als 
membres d’aquest Consell d’Administració. 
 
En atenció a la necessitat de ratificar totes les resolucions adoptades pel president per 
raons d’urgència, els membres assistents adopten el següent acord:  
 
 
Primer.- Ratificar la resolució adoptada per raons d’urgència pel president de l’Agència 
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental de dia 20 de maig de 2021, per a l’inici de 
l’expedient de contractació del servei de subscripció de tres pòlisses d’assegurances per 
a la cobertura de danys materials, de responsabilitat civil professional i de 
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responsabilitat mediambiental de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental (3 
lots). 
 
 

2.2.- Adjudicacions 

2.2- a) Adjudicació de l’expedient de contractació del subministrament i 

instal·lació d’elements per optimitzar la producció de la IDAM de Santa Eulària des 

Riu 

El director gerent resumeix breument el procediment de licitació dut a terme per a 

l’adjudicació de l’expedient per al subministrament i instal·lació d’elements per optimitzar 

la producció de la IDAM de Santa Eulària des Riu. D’aquesta manera, fa referència a 

l’acta de la Mesa de Contractació de data 15 de juny de 2021 en la que es va valorar les 

dues ofertes presentades en aquest procediment de licitació i es va proposar 

l’adjudicació del contracte a la UTE ACCIONA AGUA S.A.- FCC AQUALIA S.A. per ser 

l’oferta millor valorada. 

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

Primer. - Proposar com a adjudicatari del contracte del subministrament i instal·lació 

d’elements per optimitzar la producció de la IDAM de Santa Eulàlia des Riu (Eivissa) a 

l’entitat UTE ACCIONA AGUA S.A.- FCC AQUALIA S.A., per un import de 232.910,74 € 

sense l’IVA, per ser l’oferta millor valorada en aplicació dels criteris d’adjudicació del 

contracte previst als plecs de bases que regeixen la licitació. 

Segon. - Delegar la firma al director gerent de l’Agència per adjudicar l’expedient de 
contractació, una vegada s’hagi acreditat correctament la documentació requerida al 
proposat com adjudicatari exigida als articles 19 i 20 del PCAP, 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 formalització 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 

2.3.- Liquidacions, certificacions, pròrrogues i modificats 

2.3.-a) Certificació final del contracte modificat núm. 1 de les obres 

d’ampliació i remodelació de l’EDAR de Porreres 

El director gerent es remet a l’informe signat el 16 de juny de 2016 pel cap d’Àrea de 

Planificació i Construcció de Sanejament i Depuració  així com del responsable del 
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contracte a través del qual es dóna la conformitat a la proposta de certificació final de 

les obres de l’ampliació de l’EDAR de Porreres. Es tracta d’una proposta que suposa un 

increment de 97.413,37 euros, sense IVA, respecte del pressupost adjudicat, import al 

qual s’ha d’afegir la resta d’obra pendent de certificar que segons l’esmentat informe 

ascendeix a un total de 141.162,15 euros. 

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

Primer.- Aprovar la certificació final de l'obra amb un saldo a favor del contractista de 
141.162,15 € sense l’IVA, incloent aquesta certificació un import líquid addicional de 
97.413,37 € sense l’IVA, per la diferència entre l'import de l'obra executada 
(1.915.440,50 € sense l’IVA) i l'obra contractada (1.818.027,13 € sense l’IVA), tal com 
es reflecteix en el quadre que s'adjunta a continuació. 
 

Obra 
Obra                                                    

contractada 
Obra                                

Certificada 
Obra                                    

Executada 

Import líquid 
addicional 

obres 
executades 
inclòs a la 

certificació 
final 

Saldo a 
Favor                                                                         

del 
Contractista 

Mod 1 de les 
Obres 

d’ampliació i 
remodelació 

EDAR 
Porreres 

1.818.027,13 € 1.774.278,35 € 1.915.440,50 € 97.413,37 € 141.162,15 € 

Imports sense 
l’IVA           
 
 
2.- Comunicar els presents acords al contractista i al director de les obres als efectes 
oportuns. 
 

2.3.-b) Donar compte de la resolució de suspensió de l’execució de les obres 

de la nova EBAR des Migjorn Gran  

El director gerent comenta als assistents que el passat 18 de juny, en ús de les facultats 

que té atorgades respecte als procediments oberts simplificats, va resoldre la suspensió 

temporal del contracte d’obres de la nova EBAR d’es Migjorn Gran. Aquesta resolució 

va estar motivada per la tramitació administrativa elèctrica que impedeix la continuïtat de 

les obres. 

Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents adopten el següent acord: 
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Primer.- Donar-se per assabentats de la resolució d’aprovació de la suspensió temporal 
total de les Obres de la nova EBAR d’es Migjorn Gran, adoptada dia 18 de juny de 2021 
pel director gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental. 
 

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

menors: 

 

2.4- a) Donar compte dels contractes adjudicats pel procediment obert simplificat 

El director gerent dóna compte dels contractes adjudicats des del 21 de maig fins al 17 

de juny de 2021 pel procediment obert simplificat, de conformitat amb la delegació de 

competències efectuada pel Consell d’Administració el 25 d’abril de 2018. 

Seguidament indica que respecte al primer expedient que figura a la documentació 

tramesa als assistents, l’ assenyalat amb el número SU/2021/06, s’ha de retirar de la 

proposta. 

En atenció amb l’anteriorment exposat, els membres assistents adopten el següent 

acord: 

Primer.- Donar-se per assabentats de l’adjudicació dels expedients de contractació 
tramitats per procediment obert simplificat que es relaciona a continuació: 

 

 

Nº TÍTOL TIPUS 
DATA 

Adjudicació 
(Resolució) 

ADJUDICATAR
I 

Import 
Adjudicac

ió 
 (AMB 
IVA) 

OB/2021/09 

Obres de reparació i 
millora de diverses 
instal·lacions de la 
dessaladora d’aigua 
de mar de Ciutadella. 

OBRES 11/06/21 

SOCIEDAD DE 
FOMENTO 
AGRÍCOLA 

CASTELLONEN
SE, S.A. 

89.054,89 
€ 

SU/2021/10 

Subministrament i 
instal·lació d’una 
cabina 
d’emmagatzematge i 
dos servidors per a la 
renovació de la 
plataforma de 
virtualització de 
l’Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental. 

SUBMINISTRA-
MENT 

15/06/21 
PUNT 

INFORMÀTIC I 
CREATIU, S.L. 

52.488,59 
€ 
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2.4.- b) Donar compte de l’adjudicació dels contracte menors 

 

El director gerent dóna compte dels contractes menors adjudicats des del 21 de maig 

fins el 17 de juny 2021, de conformitat amb la delegació de competències efectuada pel 

Consell d’Administració el 25 d’abril de 2018. 

 

En atenció amb l’anteriorment exposat, els membres assistents adopten el següent 

acord: 

 

Primer.- Donar-se per assabentats del contracte menor adjudicat que es relaciona a 
continuació. 
 
 

Nº TÍTOL TIPUS  
DATA 

Adjudicació 
(Resolució) 

ADJUDICATARI 
Import 

Adjudicació 
(AMB IVA) 

CM21013 

Obra de 
acondicionamiento de la 
zona de rompiente del 
emisario de la EDAR de 
Cala En Porter. 

Obra 17/06/2021 
ROUTE 

PONT, S.L. 
31.835,10 € 

 
 

2.4.- c) Donar compte dels contractes adjudicats pel procediment d’emergència 

 

El director gerent dóna compte dels dos contractes adjudicats des del 23 d’abril fins el 
17 de juny 2021 pel procediment d’emergència,  de conformitat amb la delegació de   
competències efectuada pel Consell d’Administració el 23 de maig de 2018. 
 
En atenció amb l’anteriorment exposat, els membres assistents  adopten el següent 
acord: 
 

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

relacionen a continuació. 
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Núm. exp Actuació TIPUS  
DATA 

Resolució 
emergència 

EMPRESA 
PROPOSADA  

Import 
estimat 
inicial              

(IVA inclòs) 

EM0052021 
Obres de reparació de la 
canonada d’impulsió de l’EBAR 
de Sa Cala de Sant Vicent. 

OBRA 10/06/2021 CADAGUA, S.A. 8.000,00 

EM0062021 
Obres de reparació de l’emissari 
de l’EDAR de Formentera a la 
banda terrestre. 

OBRA 10/06/2021 CADAGUA, S.A. 8.000,00 

 

 

3.- ASSUMPTES JURÍDICS 

 

3.1.- Donar compte del recurs contenciós administratiu interposat per la 

Asociación Española de Empresas Gestoras Servicios de Agua Urbana contra 

l’acord d’adjudicació del contracte menor per a l’anàlisi econòmic de l’abastiment 

d’aigua en alta en Mallorca 

 

El director gerent informa del recurs interposat per la Asociación Española de Empresas 

Gestoras Servicios de Agua Urbana contra l’adjudicació d’un contracte menor consistent 

en el servei d’anàlisi econòmic de l’abastament a Mallorca. Continua explicant que el 

recurs s’ha interposat directament davant jurisdicció contenciosa administrativa sense 

haver recorregut en la via administrativa prèvia, motiu pel qual es desconeixen els 

arguments en base als quals es fonamenta la impugnació de l’adjudicació. 

 
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració 
adopten el següent acord: 
 
Primer.- Donar-se per assabentat del recurs contenciós administratiu interposat  per la 

Associació Espanyola d’Empreses Gestores dels Serveis d’Aigua Urbana per l’acord 

d’adjudicació del contracte menor de servei per l’anàlisi econòmic de l’abastiment de 

l’aigua en Mallorca de data 28 de gener de 2021, a favor de l’Associació Espanyola 

d’Operadors Públics d’Abastiment d’Aigua 
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3.2.- Donar compte del recurs contenciós administratiu interposat per la senyora 

Antonia Marí Ferrer contra la desestimació presumpta a la reclamació de 

responsabilitat patrimonial pels presumptes danys i perjudicis ocasionats al seu 

habitatge per les obres d’un nou dipòsit d’aigua en el terme municipal de Santa 

Eulària de Riu 

 

El director gerent dóna compte del recurs contenciós administratiu interposat per la 

senyora Antonia Marí Ferrer. Es tracta d’una reclamació de responsabilitat patrimonial, 

concretament, pels danys i perjudicis suposadament ocasionats en l’habitatge de la 

senyora Marí Ferrer com a conseqüència de les obres del nou dipòsit d’aigua de Santa 

Eulària.  

 
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració 
adopten el següent acord: 
 
Primer. - Donar se per assabentat del recurs contenciós administratiu presentat per la 

senyora Antonia Marí Ferrer per la desestimació presumpta d’ABAQUA a la reclamació 

de responsabilitat patrimonial formulada contra aquesta entitat pels presumptes danys i 

perjudicis ocasionats al seu habitatge a conseqüència de la construcció d’un depòsit 

d’aigua al terme municipal de Sta. Eulària des Riu. 

 

3.3.- Donar compte de la sentència de data 28 d’abril de 2021, relativa al 

procediment abreujat 249/2019 instat per Aguas Término Marratxi,SA contra 

l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental , així com de la declaració de 

la seva fermesa. 

 

El director gerent explica el contingut de la sentència de data 28 d’abril de 2021, la qual 

desestima el recurs contenciós administratiu interposat per Aguas Término Marratxi,SA 

contra l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental per la seva suposada 

responsabilitat patrimonial derivada de la inactivitat d’ABAQUA respecte al contracte 

subscrit el 25 de maig de 2007. 

Seguidament, confirma als assistents que l’esmentada sentència és ferma, motiu pel 

qual s’ha procedit a l’arxiu de les actuacions. 

 
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració 
adopten el següent acord: 
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Primer.- Donar se per assabentats de la sentència núm. 136 de data 28 d’abril de 2018 

del Jutjat Con/Ad. núm. 3 de Palma de Mallorca que desestima el recurs contenciós 

administratiu -PA 249/19- interposat per AGUAS TERMINO DE MARRATXI, SA., contra 

l’acte presumpte d’ABAQUA per la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada 

per aquesta entitat en data 9 de novembre de 2019, i de la fermesa de l’esmentada 

sentència. 

 

3.4.- Donar compte de la interlocutòria de data 5 de maig de 2021 a través de la 

qual es declara finalitzat el procediment abreujat 478/2019, així com l’arxiu de les 

actuacions.  

El director gerent informa als assistents de la finalització del procediment abreujat 

478/2019, instat per l’entitat Elite Performance SL contra ABAQUA per la reclamació 

dels interessos reportats pel retard en el pagament de les certificacions. Aquesta 

finalització s’ha produït  per haver arribat les parts a un acord respecte a l’import 

recamat. 

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

Primer.- Donar se per assabentat de la interlocutòria de data 5 de maig de 2021 través 

de la qual es declara finalitzat el procediment abreujat núm. 478/2019, així com l’arxiu 

de les actuacions. 

 

4.- CONVENIS 

 

4.1.- Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Inca i l’Agència Balear de 

l’Aigua i de la Qualitat Ambiental per a la millora del sistema de sanejament i 

depuració associat a l’EDAR d’Inca. 

 

El director gerent exposa  als assistents la proposta de conveni en matèria de 

sanejament a signar amb l’Ajuntament d’Inca per haver finalitzat el termini de vigència 

de l’actual. 

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

Primer.- Aprovar el contingut del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Inca i 

ABAQUA per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat a l’EDAR 
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d’Inca, condicionat a l’informe favorable de la direcció general de pressuposts de la 

Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors.  

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

 

4.2.- Conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Son Servera i Sant Llorenç 

des Cardassar i l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental per a la 

millora del sistema de sanejament i depuració associat a l’EDAR de Son Servera 

 

El director gerent exposa als assistents la necessitat de signar un nou conveni amb els 

ajuntaments de Son Servera i Sant Llorenç des Cardassar, en atenció que el passat 25 

de maig de 2021 va finalitzar el conveni a través del qual ABAQUA gestiona l’EDAR que 

dona servei al municipi de Son Servera i part del de Sant Llorenç des Cardassar. 

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

Primer.- Aprovar el contingut del conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Son 

Servera i Sant Llorenç i ABAQUA per a la millora del sistema de sanejament i depuració 

associat a l’EDAR de Son Servera, condicionat a l’informe favorable de la direcció 

general de pressuposts de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors.  

 

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

 

5.- PATRIMONI 

 

5.1.-Acceptació de la cessió gratuïta de la finca registral núm.18.314 inscrita en el 

Registre de la Propietat d’Inca, propietat de TIRME, SA, a favor d’ABAQUA 

 

El director gerent explica als assistents que l’actual Pla Director Sectorial de Residus no 

Perillosos de Mallorca ha desafectat la planta de compostatge d’Ariany i de sa Pobla per 

no ser utilitzades per a l’ús per al qual es construïren i cediren al Consell de Mallorca, 

motiu que obligarà al Consell de Mallorca a revertir aquestes dues plantes a ABAQUA. 
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 Davant aquesta situació, el passat 20 de maig de 2021 l’entitat TIRME va presentar un 

escrit a través del qual s’oferia gratuïtament a ABAQUA la parcel·la identificada amb el 

nombre de finca registral 18.314, la qual es confrontant a la planta de compostatge 

d’Ariany, precisament per la falta d’utilitat de la mateixa. 

Per altra banda, comenta als assistents que s’hauria de rectificar la proposta d’acord 

d’aquest punt tal i com està plantejada, ja que la legislació de patrimoni obliga a seguir 

un procediment per acceptar aquests tipus de cessions.  

Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració 
adopten els següents acords: 
 
Primer.- Iniciar la tramitació de l’expedient per acceptar la cessió gratuïta del terreny 

identificat amb el núm. de finca registral 18.314 en el terme municipal de Petra, propietat 

TIRME, S.A. 

Segon.- Delegar la firma al director gerent per tramitar i resoldre l’acceptació de la 

cessió gratuïta de l’esmentada finca. 

 

6.- PERSONAL 

 

6.1.- Aprovació de l’increment percentual del 0,9% respecte de les quanties 

establertes pel concepte de sou base i complement antiguitat. 

 

El director gerent explica als assistents l’acord del Consell de Govern de 24 de maig de 

2021 mitjançant el qual es va aprovar, amb efectes de dia 1 de gener de 2021, 

l’increment d’un 0,9% les retribucions en concepte de sou base i antiguitat del personal 

laboral de la CAIB i dels ens del sector públic, motiu pel qual proposa incrementar les 

quanties mensuals del personal d’ABAQUA. 

 
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració 
adopten el següent acord: 
 
Primer.- Per a l’any 2021, amb efectes de dia 1 de gener de 2021, s’acorda un 

increment percentual del 0,9 % respecte de les quanties establertes pel concepte de sou 

base i 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 pel concepte de sou base i complement d’antiguitat 

són les que s’estableixen a continuació, segons el grup de classificació: 
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Grup Sou base Trienni 

A 1.593,44 38,13 

B 1.425,72 38,13 

C 1.251,09 37,21 

D 1.058,13 35,33 

E 872,68 34,43 

 
 
Tant el sou base com el complement d’antiguitat figuren a cada una de les dues pagues 
extraordinàries i es meritaran conforme als imports de sou base i complement 
d’antiguitat que consten al quadre anterior. En canvi, l’import del complement de paga 
extra no experimenta cap variació. 

 
 

6.2.- Donar compte de la resolució del director gerent de l’Agència Balear de 

l’Aigua i la Qualitat Ambiental per la qual s’atorga l’excedència voluntària per 

incompatibilitat al Sr. Juan Antonio García Martínez 

 

El director gerent comenta als assistents que el treballador Juan Antonio García 

Martínez, que ocupava el lloc de feina de cap d’Àrea de Construcció d’Abastiment i 

Dessalació d’ABAQUA, en data 3 de juny de 2021 va demanar una excedència 

voluntària per incompatibilitat per haver superat un procés selectiu per ocupar la plaça 

de cap de departament adscrit a la Unitat Organitzativa de Conservació i 

Infraestructures i senyals Marítimes de l’Autoritat Portuària de les Illes Balears. 

Una vegada revisada la seva sol·licitud, el director gerent va resoldre atorgar 

l’excedència voluntària en els termes que estableix la resolució aportada als membres 

del Consell d’Administració. 

 
Per tot l’anteriorment exposat, els membres assistents del Consell d’Administració 
adopten el següent acord: 
 
Primer.- Donar-se per assabentat de la resolució del director gerent en virtut de la qual 
s’atorga l’excedència voluntària per incompatibilitat al Sr. Juan Antonio Garcia Martínez, 
amb efectes del dia 1 de juliol de 2021. 
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6-3.- Jubilació parcial del treballador José Balle Castelló i inici d’expedient de 

contractació d’una persona amb contracte de relleu  

 

El director gerent informa  als assistents de la sol·licitud plantejada pel treballador 

d’ABAQUA, el senyor José Balle Castelló, per tal de poder accedir a la jubilació parcial. 

D’altra banda, es remet a l’informe emès per l’Àrea de Personal a través del qual es fa 

constar que el treballador compleix amb els requisits per poder accedir a la jubilació 

parcial. 

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

Primer.- Acceptar la sol·licitud de jubilació parcial presentada pel  treballador de 
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, el Sr. José Balle Castelló, amb la 
reducció del 50 per cent de la jornada. 
 
Segon.- Facultar al director gerent per iniciar i tramitar, en la seva totalitat,  l’expedient 
per contractar una persona desocupada tal i com estableix l’article 9 del   Reial Decret 
5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels 
treballadors de major edat i promoure l’envelliment actiu. 
 
 
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 expedient de contractació de les 

obres de remodelació de  l‘EDAR de Cales de 

Manacor. 
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I ORDRE D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
 
 
Objecte: REMODELACIÓ EDAR DE CALES DE MANACOR, T. M. Manacor 
Tipus de contracte: OBRES 
 
 
1. MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT I OBJECTE DEL CONTRACTE: 
 
La depuradora de Cales de Manacor amb el pas del temps està patint un deteriorament dels 
equips que afecten a la qualitat de l’efluent. Mentres s’està pendent d’una reforma integral 
de la planta que introdueixi noves tecnologies que han sorgit amb els anys en el procés de 
depuració, des de l’Àrea de Gestió de Sanejament s’ha decidit fer una intervenció per a que 
s’aconsegueixi millorar la qualitat de l’efluent actual. Per aconseguir-ho se substituiran els 
equips més deteriorats i canviar el funcionament del procés. 
 
Les competències de l’Agència Balear de l’Aigua i de la qualitat ambiental, estan definides 
a l’Art. 1.2 dels Estatuts de l’entitat aprovats pel Decret 100/2015, de 18 de desembre. 
S’inclouen dins la finalitat institucional de l’entitat la promoció, construcció, explotació i 
manteniment de les infraestructures hidràuliques, incloses les instal·lacions de captació, 
conducció, potabilització i distribució d’aigües; les actuacions, obres i instal·lacions de 
sanejament i depuració d’aigües residuals; la conservació i millora del domini públic 
hidràulic; la millora del patrimoni hidràulic de les Illes Balears i qualsevol tipus d’actuació 
hidràulica que sigui competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; actuacions 
relatives a qualitat ambiental, residus i litoral; així com la captació, conducció i distribució 
d’aigües i el sanejament i depuració d’aigües residuals. 
 
En conseqüència, es fa palès que l’objecte del contracte dóna resposta a les necessitats 
plantejades i s’enquadra dins la finalitat institucional de l’Agència Balear de l’aigua i de la 
qualitat ambiental, i queda constància que la relació entre les necessitats a satisfer i 
l’objecte del contracte és directe, clara i proporcional, tal i com prescriu l’article 116.4-e) de 
la LCSP. 
 
L’article 116 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, estableix 
que la tramitació de contractes per part de les Administracions públiques requerirà la prèvia 
tramitació del corresponent expedient que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant 
la necessitat del contracte en els termes prevists a l’article 28 d’aquesta Llei i s’haurà de 
publicar en el Perfil del contractant.  
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Així, l’article 63.3 indica que s’haurà de publicar al perfil del contractant la memòria 
justificativa del contracte, l’informe d’insuficiència de mitjans en el cas de contractes de 
serveis, la justificació del procediment utilitzat per a la seva adjudicació, el plec de clàusules 
administratives i el de prescripcions tècniques, i el document d’aprovació de l’expedient. 
És per això que, atesa la necessitat sorgida de la contractació d’aquest expedient de 
referència que s’enquadra dins la finalitat institucional de l’Agència Balear de l’aigua i de la 
qualitat ambiental, i en virtut del principi de simplificació dels tràmits administratius, 
s’unifica en aquest document la justificació de les necessitats que pretenen cobrir-se de 
l’actuació i l’ordre de l’inici per part de l’òrgan de contractació. 
 
 
2. CPV 
 
L’objecte d’aquest contracte correspon al codi de la nomenclatura Vocabulari Comú de 
Contractes (CPV) de la Comissió Europea següent:   
   
 CPV-   39350000-0 Equipo para estaciones de depuración 
 
3. DIVISIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE EN LOTS  
 
De conformitat amb l’establert als articles 99 i 116.4-g) de la LCSP, i atenent a l’objecte del 
present contracte, es considera que operen les circumstàncies previstes a l’article 99.3 de 
LCSP, i es preveu la NO divisió en lots de l’objecte del contracte pels següents motius: 
 
L’objecte del projecte es el desmuntatge i sanejament dels equips que han quedat obsolets 
i canviar la funció de les dues cubes de la primera etapa a reactor biològic per a ampliar la 
capacitat de la planta. La divisió en lots de la resta d’obra suposaria que aquests lots no 
tindrien prou entitat, a més de suposar un risc per a la coordinació de les obres amb 
l’explotació de la depuradora. 
 
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  
 
De conformitat amb l’establert a l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de la licitació es 
desglossa al quadre següent: 
 

Anualidat Importe sin IVA IVA 21% Importe con IVA 

2021 99.715,46 20.940,25 120.655,71 

2022 398.861,87 83.760,99 482.622,86 

TOTAL 498.577,33 104.701,24 603.278,57 

 
El valor estimat del contracte és de 498.577,33€ 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: 498.577,33 €+ 0 € (modificats) + 0 € (pròrrogues). 
 
5. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Per raó del seu valor estimat el present expedient de contractació NO està subjecte a 
regulació harmonitzada, en aplicació dels criteris i umbrals prevists als articles 19 i ss de la 
LCSP.  
 
Atenent a les característiques definides d’aquest expedient i al seu valor estimat, aquest 
expedient es tramitarà mitjançant el següent procediment:  
  
 

Obert, de conformitat amb l’establert als articles 156 i següents de la LCSP 
 
 Obert simplificat, per concórrer les condicions previstes a l’article 159 de la LCSP 
 
 Obert simplificat abreujat, per concórrer les condicions previstes a l’art.159.6 LCSP. 
 
  
6. TERMINI D’EXECUCIÓ: 
 
Termini d’execució: 9 mesos 
 
 
7. LLOC DE PRESTACIÓ. 
 
T.M.: Manacor 
ILLA: Mallorca 
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9. TÈCNIC REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT 
 
Es proposa a Andrés de la O Gutiérrez de l’Àrea de Gestió de Sanejament de l’Agència Balear 
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental. 
 
 
 
Palma, a la data de la signatura 
 
 
 
 
 
Sgt: Pilar Sánchez-Mateos Rubio 
Cap de l’Àrea de Gestió de Sanejament 
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PROPOSTA D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA REMODELACIÓ 
DE L’EDAR DE CALES DE MANACOR 
 
Vista la memòria justificativa de la necessitat de la contractació adjunta de la remodelació 
de l’EDAR de Cales de Manacor emesa dia 19 de gener de 2021 per l’Àrea de Gestió de 
Sanejament de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental i atès que la necessitat 
sorgida de la contractació proposada s’enquadra dins la finalitat institucional de l’Agència 
Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental, escau procedir a l’inici de l’expedient de 
contractació corresponent en els termes prevists a l’article 28 de la LCSP. 
 
Atès que l’article 14.1m) del Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual s’aproven els 
Estatuts de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental disposa que correspon al 
Consell d’Administració de l’Agència ser l’òrgan de contractació de l’entitat, el Director 
gerent proposa al Consell d’Administració l’Adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Iniciar l’expedient de contractació de la remodelació de l’EDAR de Cales de 
Manacor amb un pressupost màxim de licitació de 498.577,33 €, sense IVA,(603.278,57 € 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 a Andrés de la O Gutiérrez com a tècnic representant de l’Administració 
contractant. 
 
Tercer.- Delegar la firma en el Director Gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental per a procedir a la tramitació de l’expedient de contractació en tots els seus 
tràmits, adjudicació inclosa, mitjançant el procediment obert simplificat. 
 
Quart.- Publicar la memòria justificativa en el Perfil del Contractant de l’Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental. 
 
 
Palma, a la data de la signatura 
EL DIRECTOR GERENT 
 
 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
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2.1.-B) Inici de l’expedient de contractació del 

servei d’explotació, manteniment, conservació 

i operació de la planta dessaladora d’aigua de 

mar de Ciutadella de Menorca i les seves 

instal·lacions annexes. 
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C/ del Gremi de Corredors, 10 

(Polígon de Son Rossinyol) 

07009 Palma  

Tel. 971 17 76 58 

abaqua.cat 

  

 

. 

PROPOSTA D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ D’UN 
SERVEI D'EXPLOTACIÓ, MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I 
OPERACIÓ DE LA PLANTA DESSALADORA D'AIGUA DE MAR DE 
CIUTADELLA DE MENORCA I LES SEVES INSTAL·LACIONS 
ANNEXES 
 

Vista la memòria justificativa de la necessitat de la contractació adjunta 
del SERVEI D'EXPLOTACIÓ, MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I 
OPERACIÓ DE LA PLANTA DESSALADORA D'AIGUA DE MAR DE 
CIUTADELLA DE MENORCA I LES SEVES INSTAL·LACIONS 
ANNEXES  emesa dia 21 de juliol de 2021 per l’Àrea de Construcció i 
Gestió de Abastiment i Dessaladores de l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental i atès que la necessitat sorgida de la contractació 
proposada s’enquadra dins la finalitat institucional de l’Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, escau procedir a l’inici de l’expedient de 
contractació corresponent en els termes prevists a l’article 28 de la LCSP. 
 
Atès que l’article 14.1m) del Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel 

qual s’aproven els Estatuts de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat 

ambiental disposa que correspon al Consell d’Administració de l’Agència 

ser l’òrgan de contractació de l’entitat, el Director gerent proposa al 

Consell d’Administració l’Adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del SERVEI D'EXPLOTACIÓ, 

MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I OPERACIÓ DE LA PLANTA 

DESSALADORA D'AIGUA DE MAR DE CIUTADELLA DE MENORCA I 

LES SEVES INSTAL·LACIONS ANNEXES amb un pressupost màxim de 

licitació de 1.378.592,22 €, sense IVA, (1.668.096,59  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.  
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Segon.- Nomenar al Cap de l'Àrea de Construcció i Gestió de Abastiment 
i Dessaladores de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, 
com a responsable del contracte/tècnic representant de l’Administració 
contractant. 
 
Tercer.- Delegar la firma en el Director Gerent de l’Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental per a procedir a la tramitació de 
l’expedient de contractació en tots els seus tràmits, adjudicació inclosa, 
mitjançant el procediment Obert 
 
 
Quart.- Publicar la memòria justificativa en el Perfil del Contractant de 
l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental. 
 
 
Palma, a data de signatura electrònica visible en el document. 
 
EL DIRECTOR GERENT 
 
 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
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2.2.-  Liquidacions, certificacions, 

pròrrogues i modificats 
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2.2.-a) Proposta de pròrroga del contracte 

de direcció d’obra i coordinació de seguretat 

i salut en fase d’execució de les obres del 

projecte de construcció de la conducció de 

Maria de la Salut-Petra. 
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PROPOSTA D’ACORD PER PRORROGAR EL CONTRACTE DE DIRECCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I 
SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE LA CONDUCCIÓ MARÍA DE LA 
SALUT - PETRA. 
 
Exp. núm: SE/2019/05 
 
Antecedents:  
 
Primer.- La formalització del contracte corresponent a l’expedient de contractació de les OBRES DE CONDUCCIÓ DE 
MARIA DE LA SALUT A PETRA, es va signar entre l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental i la UTE ACSA 
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. – AGLOMERADOS MALLORCA, S.A. ( abreviadament UTE CONDUCCIÓ 
PETRA ) dia 6 de març de 2020. 
 
El contracte establia un termini d’execució total de 12 mesos a comptar des de l’endemà de la data de l’acta de 
comprovació de replanteig. L’acta de comprovació de replanteig de les obres es va signar dia 24 d’abril de 2020, 
ordenant l’inici de l’execució de les obres al dia següent. 
 
En data 23 d’abril de 2021 es va formalitzar el modificat núm. 1 de les obres que ens ocupan, on en la seva clàusula 
tercera s’atorgava l’ampliació del termini d’execució de l’obra en 4 mesos com a conseqüència de les valoracions de 
l’obra que suposa la modificació, essent el termini total d’execució de 16 mesos, a comptar des del dia 25 d’abril de 
2021 fins dia 24 d’agost de 2021. 
 
Segon.- Mitjançant resolució del Director executiu de dia 10 de febrer de 2020, es va adjudicar l’expedient de 
contractació de la  DIRECCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE LA CONDUCCIÓ MARIA DE LA SALUT - PETRA per ser l’oferta 
millor valorada en aplicació dels criteris d’adjudicació del contracte previst als plecs de bases que regeixen la licitació, 
per un import total de 203.695,08 € sense l’IVA (246.471,04 € l’iva inclòs).  
 
Tercer.-  El contracte es va formalitzar dia 11 de març de 2020 i establia un termini d’execució de quinze (15) mesos.  
 
Aquest contracte té la consideració de complementari del contracte principal, començant el termini d’execució 
contractual a comptar des de dia 16 de març de 2020 fins a la recepció i vistiplau dels informes finals de les obres, 
respectant, en tot cas, el terminis parcials i les interrupcions temporals pròpies de la tipologia del treballs encomanats ( 
de conformitat amb l’establert a la clàusula tercera del contracte i al quadre D de característiques del contracte), 
detallats a continuació: 
 
 
1.-) Treballs previs:  

 
Entre altres inclourà la revisió del projecte de construcció i de la oferta feta por adjudicatari del contracte d’obres, l’estudi 
d’alternatives d’implantació i anàlisis del pla d’obra del constructor i estudi d’incidències, alguns d’aquests treballs seran 
previs a l’inici de l’obra. 
 
2.-) Execució dels treballs: 12 mesos (12)  
 
Que engloba des de l’acta de replanteig fins a l’acta de recepció. 
 
El contracte també inclou sense necessitat de modificació contractual: 
 
-Els treballs similars que resultin necessaris per a l’aprovació, si escau, de posteriors modificats o complementaris del 
contracte d’obres, i que no tinguin caràcter de canvis substancials, així com totes aquelles tasques que siguin 
necessàries per al correcte desenvolupament de les obres d’acord amb la LCSP i la normativa específica vigent. 
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-Els períodes d’inactivitat o baix rendiment que no s’han tingut en compte en el termini total de l’obra, amb 
independència de si donen lloc o no a suspensions temporals o pròrrogues del contracte d’obres. 
  
3.-)  Treballs relacionats amb la finalització del contracte i liquidació de les obres (se considerà la seva durada en 
2 mesos una vegada signada el acta de recepció), de conformitat amb l’establert a l’article 243.3 de la LCSP. De 
conformitat amb l’establert a la legislació vigent de contractes del sector públic, dins el termini de 15 dies anteriors al 
compliment del termini de garantia, el Director facultatiu haurà d’emetre els corresponents informes sobre l’estat de les 
obres, així com la proposta de liquidació de les obres per a la seva tramitació davant l’òrgan de contractació.  
El consultor realitzarà un seguiment dels tràmits preceptius per donar compliment als documents contractuals i a la 
normativa d’aplicació, aportant tota la informació complementària i resolent les deficiències, discrepàncies i/o dubtes que 
poguessin sorgir en aquest període. 
  
Els terminis d’interrupció, les prorrogues inferiors al 30% del termini del contracte de serveis, i els modificats o 
complementaris del contracte d’obres que es puguin donar com a conseqüència del desenvolupament dels treballs, no 
donaran lloc a cap tipus d’indemnització, compensació econòmica o actualització dels preus del contracte. 
 
Quart.- En data 11 de juny de 2021 es va notificar a l’adjudicatària de la direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut 
en fase d’execució de les obres del projecte de construcció de la conducció de María de la Salut- Petra la pròrroga de 
les obres del projecte de construcció de la conducció María de la Salut – Petra, la qual no va suposar cap increment 
econòmic ja que la pròrroga era inferior al 30% del termini del contracte serveis de conformitat amb l’establert al quadre 
D de característiques del contracte del PCAP. 
 
Quint.- En data 16 de juliol de 2021 va tenir entrada mitjançant registre sol·licitud, de l’adjudicatària de les obres, de 
prorrogar novament es termini d’execució de les mateixes per un termini de 4 mesos més. 
 
Sisè.- En data 20 de juliol de 2021, l’enginyer de l’àrea de construcció i gestió d’abastiment de dessaladores de 
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental va emetre informe on feia constar que se havia donat el vistiplau 
a la pròrroga de les obres i que per tant aquest nou termini de pròrroga suposava un increment del pressupost superior 
al 30% del termini del present contracte de servei, per tant, la valoració de l’increment del termini, de conformitat amb 
el mètode de càlcul establert al quadre D (admissió de pròrroga del contracte) de característiques del contracte del 
PCAP es de 18.565,96 € sense iva, tal i com s’explica a l’esmentat informe tècnic el qual s’adjunta a la present 
proposta. 
 
Fonaments jurídics: 

1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i la seva normativa de desplegament. 

2. Reial decret 817/2009, pel que es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 

públic. 

3. Llei 50/1980, de 8 d’octubre, del Contracte d’Assegurances. 

4. Reial Decret Legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre, Text Refós de la Llei d’Ordenació i Supervisió de les assegurances 

privats. 

5. Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances  privats. 

6. Reial Decret 1060/2015, de 20 de novembre d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i 

reasseguradores.  

7. Decret 14/2016, d’11 de març, pel qual s’aprova el Text consolidat del Decret sobre contractació de la CAIB. 

8. El 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. 

9. Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de les Illes Balears. 

10. Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels 

membres del Govern de les Illes Balears. 

 
 
 
 

37

Consell d'Administració d'ABAQUA, dimecres dia 28 de juliol de 2021



 

C/ del Gremi de Corredors, 10 

(Polígon de Son Rossinyol) 

07009 Palma  

Tel. 971 17 76 58  

abaqua.cat 

 

 

3 
 

Consideracions:  
 

1. Vist l’informe favorable emès per l’enginyer de l’àrea de construcció y gestió d’abastiment de dessaladores de 
data 20 de juliol de 2021 per prorrogar el contracte de serveis per dur a terme la direcció d’obra i coordinació de 
seguretat i salut en fase d’execució de les obres del projecte de construcció de María de la Salut- Petra. 

2. Vist que de conformitat amb l’establert al quadre D de característiques del contracte del PCAP es permet la 
pròrroga. 
 

3. Ateses les raons exposades en el present informe i vista la necessitat de prorrogar l’execució d’aquest 
contracte, el director gerent proposa al Consell d’Administració l’adopció dels següents acords: 

 
 

Primer.- Aprovar la pròrroga del contracte de serveis per dur a terme la DIRECCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ DE 
SEGURITAT I SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE LA 
CONDUCCIÓ MARIA DE LA SALUT-PETRA, per un termini de 4 mesos. Amb data de finalització de la pròrroga dia 24 
de gener de 2022. De conformitat amb l’establert al quadre D de característiques del contracte del PCAP. 
 
Segon: La present pròrroga suposa un augment de despesa per un import de 18.565,96 € sense iva de conformitat 

amb el mètode de càlcul establert al quadre D ( admissió de pròrroga) de característiques del contracte del PCAP. 

 

Tercer.- Comunicar aquesta pròrroga al contractista als efectes oportuns. 

 
Palma, a la data de firma electrònica visible al document 
Director gerent 
 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
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2.2.-b) Donar compte de la resolució de la 

segona pròrroga del contracte d’obres per a 

la construcció de la conducció de Maria de la 

Salut a Petra. 
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DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ PER L’APROVACIÓ DE LA SEGONA PRÓRROGA DEL 
DIRECTOR GERENT DE L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL 
DEL CONTRACTE D’OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA CONDUCCIÓ DE MARIA DE 
LA SALUT A PETRA.  
 
 
En data 09 de juliol de 2021, l’adjudicatari de les obres va presentar escrit sol·licitant una segona 

pròrroga de quatre mesos del present contracte d’obres, al·legant el següent: 

“Primero. - Que en fecha 6 de febrero del 2020 se adjudicó a la UTE CONDUCCIÓN PETRA, por parte de la 
Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (ABAQUA), el contrato de las "Obras de conducción de 
Maria de la Salut a Petra”, con un plazo de ejecución de 12 meses.  

 
Segundo. - Que en fecha 19 de abril de 2021 se adjudicó a la UTE CONDUCCIÓN PETRA, por parte de la 
Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (ABAQUA), el contrato del modificado número 1 del 
contrato de las "Obras de conducción de Maria de la Salut a Petra”, con una ampliación del término de 
ejecución de 4 meses, con nueva fecha de finalización 23 de agosto de 2021. 

  
Tercero. – Que en el modificado número 1 se incluyó un estudio geotécnico del terreno del depósito de Maria y 
las medidas medioambientales para la recuperación paisajística. Con esos datos, se preveía realizar la 
excavación en 1 mes, pero las características del terreno no coincidieron con los datos del estudio encontrando 
durante la excavación un material pétreo de gran dureza y dificultad de excavación que ha provocado, pese a 
disponer de medios de excavación suficientes y adecuados, que para finalizar la excavación hayan sido 
precisos 3 meses.  

 
Cuarto. – Que las actuaciones de recuperación medioambiental e integración paisajística incluidas en el 
modificado número 1 incluyen la realización de plantaciones, actividad que debe realizarse fuera de los meses 
estivales para evitar su fallo o deterioro, por lo que no se aconseja la ejecución de estos trabajos antes de fin 
de octubre del presente año. 

  
Quinto. - Que la retirada de la conducción de fibrocemento incluida en el modificado número 1 sufrió un retraso 
en la planificación prevista debido a la necesidad de coordinar el calendario de la actuación con la 
disponibilidad de la empresa especializada por causas de restricciones a la movilidad interprovincial a causa 
del coronavirus.  

 
Sexto. - El calendario de la posterior sustitución de esa conducción y la nueva conexión al depósito y a la red 
de agua potable del municipio han debido adaptarse para no afectar a la temporada turística de los 
alojamientos rurales cercanos. Igualmente, han debido coordinarse estas actuaciones con la empresa que 
gestiona el abastecimiento municipal.  

 
Séptimo. – Que a fecha de hoy no están disponibles los terrenos afectados para la ejecución de las obras 
contempladas en el proyecto modificado número 1, con un plazo previsto para su ejecución de mínimo 2 meses 
tras estar disponibles dichos terrenos, por lo que estos trabajos implican un plazo adicional.”.  

 

En data 12 de juliol de 2021 va tenir entrada en el registre de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental informe del director de les obres reconeixent la situació exposada pel contractista per a la 
sol·licitud de la segona pròrroga. 
 
En data 21 de juliol de 2021, el Sr. Del Río, Enginyer de l’Àrea de construcció y gestió d’abastiment de 
dessaladores va emetre informe donant el vistiplau a prorrogar les obres del projecte de construcció de la 
conducció de María de la Salut- Petra, per un termini de quatre mesos més. Aquesta pròrroga no suposa 
cap augment de despesa. 
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En data 21 de juliol de 2021 en director gerent en virtut de les facultats delegades pel Consell 
d’Administració en sessió de data  17 de desembre de 2019, va resoldre aprovar la segona pròrroga de les 
obres de construcció de la conducció de María de la Salut a Petra, en virtut de l’establert a la disposició 
general vuitena del PCAP, per un període de quatre mesos a comptar des de dia 24 d’agost de 2021 fins dia 
23 de desembre de 2021. 
 
És per això que el Director gerent de l’Agència proposa al Consell d’Administració l’adopció del següent 
acord: 
 
Primer.- Donar-se per assabentats de la resolució de aprovació de la segona pròrroga del Director gerent 
de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental del contracte d’obres per a la construcció de la 
conducció de Maria de la Salut a Petra. Menorca, de data 21 de juliol de 2021. 

 
 
Palma, a la data de firma electrónica visible al document 
 
El director gerent 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
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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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Donar compte dels CONTRACTES SIMPLIFICATS adjudicats  
des del 18/06/21  al  22/07/21 

 
 
 
En virtut de les competències atribuïdes al Director gerent per Acord de delegació adoptat pel Consell 
d'Administració en sessió del dia 25 d’abril de 2018 per actuar com a òrgan de contractació de l'entitat 
respecte dels procediments oberts simplificats, en aquest període el Director gerent de l'Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental ha adjudicat els contractes tramitats per procediment obert simplificat que 
es detallen en el quadre adjunt de conformitat amb l'establert a l'article 159 de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre, i, en conseqüència, proposa al Consell d’Administració l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Donar-se per assabentats de l’adjudicació dels expedients de contractació tramitats per 
procediment obert simplificat que es relaciona a continuació: 
 

 

Nº TÍTOL TIPUS 
DATA 

Adjudicació 
(Resolució) 

ADJUDICATARI 
Import 

Adjudicació 
 (AMB IVA) 

SU/2021/12 
Substitució del decantador 
centrífug i bomba de fangs a l’EDAR 
de Puigpunyent. 

SUBMINISTRAMENT 28/06/21 

SOCIEDAD DE 
FOMENTO AGRÍCOLA 

CASTELLONENSE, 
S.A. 

51.591,50 € 

SU/2021/06 

Subministrament i instalꞏlació d’un 
sistema de cloració i filtració 
d’aigua de serveis a la depuradora 
de Llucmajor a Mallorca. 

SUBMINISTRAMENT 05/07/21 ACCIONA AGUA, S.A. 38.921,67 € 

 
 

 
Palma, en la data de la signatura digital 

 
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 dels contractes 

adjudicats pel procediment d’emergència. 
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Donar compte dels contractes d’emergència adjudicats des del  18/06/21  al  22/07/21 

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) 

EM0072021 
Obras de reparación de los 
biodiscos de la EDAR de Deià. 

OBRA 28/06/2021 FACSA 89.000,00 

EM0082021 

Obres de reparació del trencament 
de la canonada d’impulsió d’aigües 
residuals que discorre des del Port 
de Pollença fins al bombament 
principal de Pollença al seu pas pel 
carrer Joan XXIII. 

OBRA 06/07/2021 FACSA 25.000,00 

EM0092021 

Obres de reparació del trencament 
de la canonada d’impulsió de 
l’estació de bombament d’aigua 
tractada de l’EDAR de platja de 
Muro. 

OBRA 08/07/2021 FACSA 40.000,00 

 
 
Palma, en la data de la signatura digital 
 
El Director gerent de l’Agència Balear 
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 
 
 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
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2.3.- c)  Donar compte de l’adjudicació dels 

contracte menors. 
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Donar compte dels contractes menors adjudicats des del 18-06-21 al 22-07-21 
 

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) 

CM21014 
Suministro de varias licencias del 
programa PRESTO para ABAQUA. 

Subministrament 06/07/2021 SMI SISTEMES, S.L. 10.236,60 € 

CM21015 
Treballs de reparació de les estructures 
submergides de l’emissari de la 
dessaladora de Santa Eulària des Riu. 

Obres 06/07/2021 SERVISUB, S.L. 33.214,50 € 

CM21016 
Reparació electrobomba de captació 
IDAM Ciutadella. 

Serveis 05/07/2021 

Soluciones Industriales y 
Tratamientos 

Medioambientales, S.L 
(SITRA) 

18.080,93 € 

CM21017 
Canvi de configuració i nova instalꞏlació 
de l’estació de bombament cap a Son 
Blanc. IDAM Ciutadella. 

Obra 07/07/2021 HIDROMENORQUINA, S.L. 18.083,93 € 

CM21018 
Vaciado de la recepción de fosas 
sépticas de la EDAR de Ciutadella Sud. 

Serveis 06/07/2021 FRANCISCO ALLES 
CANET, S.L. 18.083,93 € 

 
 

Palma, en la data de la signatura digital 
 

El Director gerent de l’Agència Balear 
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 

 
 
 

Guillem Rosselló Alcina 
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2.4.- Donar compte de la resolució del Tribunal 

Administratiu Central de Recursos Contractuals 

del recurs interposat per l’entitat 

PUNKYTRANS,SL contra la resolució 

d’adjudicació del lot 3 del servei de retirada, 

transport i gestió de llots i altres residus 

generats a les estacions depuradores 

d’ABAQUA a l’illa d’Eivissa. 
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Donar compte de la Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals 
 
 
En data 23 d’abril de 2021, va tenir entrada (nº 129790) en el Registre de l’Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, el recurs especial en matèria de contractació interposat per 
l’empresa PUNKYTRANS, S.L. contra l’acte d’adjudicació del contracte de servei de retirada, 
transport i gestió de llots i altres residus generats en les estacions depuradores d’aigües residuals 
de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental en les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa, 
en concret el lot 3 corresponent a la retirada i transport de llots i altres residus generats en 
les EDAR de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental en l’illa d’Eivissa. 
 
El recurrent fonamentava el seu recurs en d’inadequada esmena de l’error posat de manifest per 
l’adjudicatària del lot 3 mitjançant un correu electrònic de data 26 de febrer de 2021. Aquesta 
inadequada esmena la desenvolupava a partir de tres arguments: 
 

1) La Mesa de contractació va assumir, indebidament segons el recurrent, que l’import 
consignat en l’oferta corresponia a un any d’execució del contracte i que aquesta quantitat 
havia que multiplicar-la per tres. 

2) L’adjudicatària va incórrer en defectes en la presentació de la seva oferta, que no resultava 
conforme amb el model incorporat en els plecs, essent imputables aquest defectes a 
l’adjudicatari del lot 3. 

3) L’error no era esmenable perquè no existia cap element que permetia conèixer amb 
seguretat que pretenia oferta l’adjudicatària del lot 3. 

 
Interposat el recurs, l’òrgan de contractació de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental va remetre l’expedient al Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals així com un 
informe de data 28 d’abril de 2021, en el qual es sol·licitava la desestimació del recurs i a 
l’aixecament de la suspensió del procediment de contractació lot 3 del servei que ens ocupa. 
 
Posteriorment, la Secretaria General de l’esmentat Tribunal va resoldre deixar sense efecte la 
suspensió de l’expedient de contractació produïda com a conseqüència de l’establert en l’article 
53 de la LCSP, de forma que l’expedient pogués continuar amb la seva tramitació. 
 
En data 08 de juliol de 2021 el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals va 
resoldre el que, ara, el director gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 
proposa al Consell d’Administració d’aquesta entitat per a la seva aprovació i que és el següent: 
 
Donar-se per assabentats de la Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos 
Contractuals de data 08 de juliol de 2021 en els termes que assenyala la pròpia resolució i que 
son: 
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Primer. Desestimar el recurs interposat per D. José Raya Sánchez en representació de 
PUNKYTRANS, S.L. contra la Resolució de 29 de març de 2021 del Director gerent d’ABAQUA, 
per la que s’adjudica la licitació convocada per l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental per contractar “ retirada, transporte y gestión de lodos y otros residus generados en las 
estaciones depurdoras de aguas residuales de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad 
Ambiental situades en las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza “, amb el número d’expedient 
SE/2021/02. 
 
Segon. Declarar que no s’aprecia la concurrència de mala fe o temeritat en la interposició del 
recurs, pel que no procedeix la imposició de la sanció prevista en l’article 58 de la LCSP. 
 
 
Palma, a la data de firma electrònica visible al document 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
Director gerent d’Abaqua 
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2.5.- Donar compte de la subrogació de 

l’empresa Sociedad General de Aguas de 

Barcelona, SAU per absorció de l’empresa 

Hidrobal Gestión de Aguas de Baleares, SAU en 

tots els contractes subscrits i vigents amb 

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

Ambiental. 
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DONAR COMPTE DE LA SUBROGACIÓ DE L’EMPRESA SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS 

DE BARCELONA S.A.U. PER ABSORCIÓ DE L’EMPRESA HIDROBAL GESTIÓN DE AGUAS 

DE BALEARES S.A.U. EN TOTS ELS CONTRACTES SUSCRITS I VIGENTS AMB  

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

 
Dia 2 de juliol de 2021 va tenir entrada al Registre de l’Agència un escrit de l’empresa SOCIEDAD 
GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA S.A.U. en el que informen a l’Agència Balear de l’aigua 
i de la qualitat ambiental de l’absorció de l’empresa HIDROBAL GESTIÓN DE AGUAS DE 
BALEARES S.A.U., operada mitjançant escriptura autoritzada dia 23 de juny de 2021, amb 
efectes a partir de día 1 de juliol de 2021. 
 
L’empresa HIDROBAL GESTIÓN DE AGUAS DE BALEARES S.A.U i l’Agència tenen actualment 
en vigor els següents contractes de serveis: 
 

• Servei de tractament d’aigües residuals i manteniment i conservació de les instal·lacions 
de sanejament i depuració de la zona Menorca 1 

• Servei de tractament d’aigües residuals i manteniment i conservació de les instal·lacions 
del sistema de sanejament d’Addaia (Menorca) 

 
En virtut de l’establert a l’article 98 de la LCSP el contractista té l’obligació de comunicar a l’òrgan 
de contractació de la successió del contractista en els supòsits de fusió i absorció d’empreses.  
 
L’Agència ja ha sol·licitat a l’empresa la documentació per a l’acreditació del manteniment de les 
condicions de solvència exigides en els plecs dels contractes en vigor. 
 
És per això que el Director gerent de l’Agència proposa al Consell d’Administració l’adopció del 
següent acord: 
 
Primer.- Donar-se per assabentats de la comunicació de l’empresa SOCIEDAD GENERAL DE 
AGUAS DE BARCELONA S.A.U. en la que informen a l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat 
ambiental de l’absorció de l’empresa HIDROBAL GESTIÓN DE AGUAS DE BALEARES S.A.U., 
i subrogació de SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA S.A.U. en tots els drets i 
obligacions que ostentava l’anterior respecte als contractes que amb ABAQUA tenen actualment 
en vigor.  
 
 
Palma, a la data de firma electrònica visible al document 
El Director gerent 
 
 
 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
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3.- ASSUMPTES ECONÒMICS 
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3.1 Transferència de l’expedient plurianual per 
realitzar les obres de millora a l’EDAR de 
Formentera.  
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TRANSFERÈNCIA PLURIANUAL 332.969,42 PER A LA REMODELACIÓ EDAR 
FORMENTERA  

 
 
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. 
 
La depuradora de Formentera, amb el pas del temps, està sofrint un deteriorament 
important. Això fa que s’hagi d’actuar amb celeritat en la reparació o reposició dels 
materials en estructures i equips per evitar minves e incompliments en qualitat de 
l’efluent tractat. 
 
Fins que no es realitzi una reforma integral de la planta, es necessari realitzar una 
intervenció urgent per millorar la qualitat de l’efluent i garantir el compliment dels 
paràmetres de abocaments. 
 
Donada la situació actual i donar solució als problemes que presenta en l’actualitat, 
és necessari escometre una Inversió amb càrrec al Decret 51/92 per els períodes 2.021-
2.022 per import de 332.969,42 euros IVA inclòs per a fer front a la següent inversió: 
 

PROJECTE 2.021 2.022 TOTAL

REMODELACIÓ EDAR FORMENTERA
42.350,00 290.619,42 332.969,42

TOTAL DEPURACIÓ 42.350,00 290.619,42 332.969,42  

Els nous projectes hauran de contemplar la normativa vigent, així com, els 

condicionants tècnics i ambientals que permetin plantejar les mesures i actuacions 

més adequades. 

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

ANY 2021 42.350,00

ANY 2022 290.619,42

TOTAL 332.969,42  

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

1. Sol·licitar la transferència plurianual de 332.969,42 euros IVA inclòs per a la 
REMODELACIÖ EDAR FORMENTERA. 
 

ANY 2021 42.350,00

ANY 2022 290.619,42

TOTAL 332.969,42

 
 

 
 

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

 

Palma, a la data de la signatura electrònica 
 
 
Guillem Rossello Alcina 
Director gerent  
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4.- CONVENIS 
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4.1 Pròrroga dels convenis de col·laboració 

signats entre ABAQUA i els ajuntaments de 

Muro, Puigpunyent, Estellencs, i l’entitat 

EMSER per al subministrament d’aigua per als 

municipis de Muro, Puigpunyent, Estellencs i 

Pollença. 
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Proposta d’aprovació de la pròrroga del Conveni de Col·laboració entre 
l’Ajuntament de Muro i ABAQUA per al subministrament d’aigua de data 2 de 
setembre de 2016. 
 
Antecedents.-  
 
En data 2 de setembre de 2016, es va signar el conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Muro i ABAQUA pel subministrament d’aigua, l’objecte del qual era 
establir els termes de col·laboració entre ambdues parts per garantir el subministrament 
d’aigua potable al municipi de Muro. 
 
La clàusula setena de l’esmentat conveni assenyalava que la vigència del mateix  
començarà el dia de la data de la seva signatura i serà de cinc anys. 
 
 A més a més, l’esmentada clàusula preveia que no obstant això, una vegada 
transcorregut el termini de vigència, si cap de les parts notifica a l’altra, amb l’anticipació 
d’un mes, com a mínim, a la data  prevista per al seu venciment, la seva voluntat de no 
renovar aquest conveni,  aquest es prorrogarà tàcitament i automàticament per períodes 
anuals. 
 
La vigència d’aquest conveni de col·laboració finalitza el dia 2 de setembre de 2021, es 
per això que ABAQUA ha manifestat la seva intenció de prorrogar l’esmentat conveni 
per un any més. 
 
 Normativa d'aplicació. 

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

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

3.-Llei 40/2015, de data 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 

4.- Llei 39/2015, de data 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions Púbiques.  

5.- Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balear. 

6.- Decret 100/2015, de data 18 de desembre pel qual s'aproven els Estatuts de 
l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental. 

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

96

Consell d'Administració d'ABAQUA, dimecres dia 28 de juliol de 2021



 

C/ del Gremi de Corredors, 10 

(Polígon de Son Rossinyol) 

07009 Palma 

Tel. 971 17 76 58 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACORDS  
 
Primer.- Prorrogar el conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Muro i 
ABAQUA per al subministrament d’aigua per un any més des de la data de 2 de 
setembre de 2021 

Segon.-  Delegar la firma de l'esmentada pròrroga en el president de l'ABAQUA i, en el 
cas impossibilitat, malaltia o absència d’aquest, en el director gerent d'aquesta entitat. 

Palma, a la data de la signatura electrònica. 

Guillem Rosselló Alcina. 

 

Director gerent.  

 
 
 
 
 

97

Consell d'Administració d'ABAQUA, dimecres dia 28 de juliol de 2021



  

 

 

 

 

C/ del Gremi de Corredors, 10 

(Polígon de Son Rossinyol) 

07009 Palma 

Tel. 971 17 76 58 

  

 

 
PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
MURO I L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL PER AL 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA DE DATA 2 DE SETEMBRE DE 2016. 
 
Palma/ Muro, xx de xxx de 2021. 
 
REUNITS 
 
D’una banda, el senyor Antoni Serra Sastre batle president de l’Ajuntament de Muro, en 
virtut del nomenament acordat pel Ple de data 15 de juny de 2019. 
 
D’un altra banda, el senyor Miquel Mir Gual, conseller de Medi Ambient i Territori del 

Govern de les Illes Balears, nomenat mitjançant Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la 

presidenta de les Illes Balears pel qual es disposa el nomenament dels membres del 

Govern de les Illes Balears; i president de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 

Ambiental, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 11 del Decret 100/2015, de 

18 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència Balear de l’Aigua i de la 

Qualitat Ambiental. 

 
INTERVENEN. 
 
El senyor Antoni Serra Sastre en nom i representació de l’Ajuntament de Muro, facultat 
per a la signatura d’aquesta pròrroga en virtut de l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 
xx de xxx de 2021. 
  
El senyor Miquel Mir Gual, en nom i representació d’ABAQUA, facultat per a la firma 
d’aquest document, en virtut de les funcions que li són pròpies, d’acord amb el previst a 
l’article 12.1. d) del Decret 100/2015, de data 18 de desembre pel qual s’aproven els 
Estatuts d’ABAQUA i facultat per a la signatura del present document per acord del 
Consell d’Administració d’aquesta entitat de data xx de xxx de 2021. 
 
EXPOSEN 
 
En data 2 de setembre de 2016, es va signar el conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Muro i ABAQUA pel subministrament d’aigua, l’objecte del qual era 
establir els termes de col·laboració entre ambdues parts per garantir el subministrament 
d’aigua potable al municipi de Muro. 
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La clàusula setena de l’esmentat conveni assenyalava que la vigència del mateix  
començarà el dia de la data de la seva signatura i serà de cinc anys. 
 
 A més a més, l’esmentada clàusula preveia que no obstant això, una vegada 
transcorregut el termini de vigència, si cap de les parts notifica a l’altra, amb l’anticipació 
d’un mes, com a mínim, a la data  prevista per al seu venciment, la seva voluntat de no 
renovar aquest conveni,  aquest es prorrogarà tàcitament i automàticament per períodes 
anuals. 
 
La vigència d’aquest conveni de col·laboració finalitza el dia 2 de setembre de 2021, es 
per això que ABAQUA ha manifestat la seva intenció de prorrogar l’esmentat conveni 
per un any més. 
 
Per tot l’anteriorment exposat ambdues parts subscriuen el present  
 
ACORD 
 
L’Ajuntament de Muro i ABAQUA prorroguen el conveni de col·laboració pel al 
subministrament d’aigua al municipi de Muro de data 2 de setembre de 2016  per un any 
més, des de la data 2 de setembre de 2021. 
 
 
I estant així d’acord les parts amb l’esmentada pròrroga, la subscriuen per duplicat 
exemplar al sol efecte en el lloc i la data indicats al seu encapçalament. 
 
 
Per part de l’Ajuntament de 
Muro. 
 
 
 
 
Antoni Serra Sastre. 

 Per part d’ABAQUA 
 
 
 
 
 
 
Miquel Mir Gual. 
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abaqua.cat 

  

 

Proposta d’aprovació de la pròrroga del Conveni de Col·laboració entre 
l’Ajuntament de Puigpunyent  i ABAQUA per al subministrament d’aigua de data 
9 de setembre de 2016. 
 
Antecedents.-   
 
En data 9 de setembre de 2016, l’Ajuntament de Puigpunyent i ABAQUA varen signar 
un conveni de col·laboració, l’objecte del qual era establir el termes de col·laboració per 
garantir, de manera puntual, el subministrament d’aigua potable al municipi 
Puigpunyent. 
 
La clàusula setena de l’esmentat conveni assenyalava que la vigència del mateix 
començarà en la data de la signatura i la seva durada serà de cinc anys.   
 
A més a més, l’esmentada clàusula preveia que no obstant això, una vegada 
transcorregut aquest termini si cap de les parts notifica a l’altra, amb un més 
d’anticipació, com a mínim, a la data assenyalada per el seu venciment, la seva voluntat 
de no renovar aquest conveni, aquest es prorrogarà per períodes anuals. 
 
La vigència d’aquest conveni de col·laboració finalitza el dia el 9 de setembre de 2021, 
es per això que ABAQUA ha manifestat la seva intenció de prorrogar l’esmentat conveni 
per un any més. 
 
Normativa d'aplicació. 

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

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

3.-Llei 40/2015, de data 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 

4.- Llei 39/2015, de data 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions Púbiques.  

5.- Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balear. 

6.- Decret 100/2015, de data 18 de desembre pel qual s'aproven els Estatuts de 
l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental. 

En atenció a què el Consell d'Administració és l'òrgan competent per acordar convenis 
amb entitats i empreses, o amb persones públiques o privades, el director gerent 
proposa al Consell d'Administració l'adopció dels següents 
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ACORDS  
 
Primer.- Prorrogar el conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Puigpunyent 
i ABAQUA per al subministrament d’aigua per un any més des de la data de 9 de 
setembre de 2021. 

Segon.-  Delegar la firma de l'esmentada pròrroga en el president de l'ABAQUA i, en el 
cas impossibilitat, malaltia o absència d’aquest, en el director gerent d'aquesta entitat. 

Palma, a la data de la signatura electrònica. 

Guillem Rosselló Alcina. 

 

Director gerent  

 

 

Acords 
 
Primer.- Aprovar la prorroga del conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament 
d’Estellencs i ABAQUA per al subministrament d’aigua al municipi de Deià de data 18 
de setembre de 2017, per un  

Segon.- Delegar la firma de l'esmentada pròrroga en el president de l'ABAQUA i, en el 
cas impossibilitat, malaltia o absència d’aquest, al director gerent d'aquesta entitat. 

Palma, 15 de juliol de 2021. 

Guillem Rosselló Alcina. 

 

Director gerent  

 

 

101

Consell d'Administració d'ABAQUA, dimecres dia 28 de juliol de 2021
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07009 Palma 
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PRÓRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
PUIGPUNYENT I L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT 
AMBIENTAL PER AL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA  DE DATA 9 DE SETEMBRE 
DE 2016. 
 
Palma/ Puigpunyent, xx de xxx de 2021. 
 
 
REUNITS 
 
D’una banda, el senyor Antoni Mari Enseñat batle president de l’Ajuntament de 
Puigpunyent, en virtut del nomenament acordat pel Ple de data 15 de juny de 2019. 
 
D’una altra, el senyor Miquel Mir Gual, conseller de Medi Ambient i Territori del Govern 

de les Illes Balears, nomenat mitjançant Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta 

de les Illes Balears pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les 

Illes Balears; i president de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, de 

conformitat amb el que s’estableix a l’article 11 del Decret 100/2015, de 18 de desembre, 

pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental. 

 
 
INTERVENEN. 
 
El senyor, Antoni Mari Enseñat en nom i representació de l’Ajuntament Puigpunyent, 
facultat per a la signatura d’aquesta pròrroga en virtut de l’acord del Ple de l’Ajuntament 
de data xx de xxx de 2021. 
  
El senyor Miquel Mir Gual, en nom i representació d’ABAQUA, facultat per a la firma 
d’aquest document, en virtut de les funcions que li són pròpies , d’acord amb el previst 
a l’article 12.1. d) del Decret 100/2015, de data 18 de desembre pel qual s’aproven els 
Estatuts d’ABAQUA i facultat per a la signatura del present document per acord del 
Consell d’Administració d’aquesta entitat de data xx de xxx de 2021. 
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EXPOSEN 
 
En data 9 de setembre de 2016, l’Ajuntament de Puigpunyent i ABAQUA varen signar 
un conveni de col·laboració, l’objecte del qual era establir el termes de col·laboració per 
garantir, de manera puntual, el subministrament d’aigua potable al municipi 
Puigpunyent. 
 
La clàusula setena de l’esmentat conveni assenyalava que la vigència del mateix 
començarà en la data de la signatura i la seva durada serà de cinc anys.   
 
A més a més, l’esmentada clàusula preveia que no obstant això, una vegada 
transcorregut aquest termini si cap de les parts notifica a l’altra, amb un més 
d’anticipació, com a mínim, a la data assenyalada per el seu venciment, la seva voluntat 
de no renovar aquest conveni, aquest es prorrogarà per períodes anuals. 
 
La vigència d’aquest conveni de col·laboració finalitza el dia el 9 de setembre de 2021, 
es per això que ABAQUA ha manifestat la seva intenció de prorrogar l’esmentat conveni 
per un any més. 
 
Per tot l’anteriorment exposat ambdues parts subscriuen el present  
 
ACORD 
 
L’Ajuntament de Puigpunyent i ABAQUA prorroguen el conveni de col·laboració pel al 
subministrament d’aigua al municipi de Puigpunyent de data 9 de setembre de 2016  per 
un any més des de la data de 9 de setembre de 2021. 
 
I estant així d’acord les parts amb l’esmentada pròrroga, la subscriuen per duplicat 
exemplar al sol efecte en el lloc i la data indicats al seu encapçalament. 
 
 
Per part de l’Ajuntament de 
Puigpunyent. 
 
 
 
Antoni Mari Enseñat. 

 Per part d’ABAQUA 
 
 
 
 
Miquel Mir Gual 
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Proposta d’aprovació de la pròrroga del Conveni de Col·laboració entre 
l’Ajuntament d’ Estellencs i ABAQUA per al subministrament d’aigua de data 6 
d’octubre de 2016. 
 
Antecedents.-   
 
En data 6 d’octubre de 2017, l’Ajuntament d’Estellencs i ABAQUA varen signar un 
conveni de col·laboració, l’objecte del qual era establir el termes de col·laboració per 
garantir, de manera puntual, el subministrament d’aigua potable al municipi d’Estellencs 
 
La clàusula setena  de l’esmentat conveni assenyalava que la vigència d’aquest conveni 
començarà des de la seva signatura i la durada del mateix serà de cinc anys.   
 
A més a més, l’esmentada clàusula preveia que no obstant això, una vegada 
transcorregut aquest termini si caps de les parts notifica a l’altra, amb un més 
d’anticipació com a mínim a la data prevista del seu venciment, la seva voluntat de no 
renovar aquest conveni es prorrogarà per períodes anuals.  
 
La vigència d’aquest conveni de col·laboració finalitza el 6 d’octubre de 2021, es per 
això que ABAQUA ha manifestat la seva intenció de prorrogar l’esmentat conveni per un 
any més. 

Normativa d'aplicació. 

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

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

3.-Llei 40/2015, de data 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 

4.- Llei 39/2015, de data 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions Púbiques.  

5.- Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balear. 

6.- Decret 100/2015, de data 18 de desembre pel qual s'aproven els Estatuts de 
l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental. 

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

Primer.- Prorrogar el conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament d’Estellencs i 
ABAQUA per al subministrament d’aigua per un any més des de la data de 6 d’octubre 
de 2021. 

Segon.-  Delegar la firma de l'esmentada pròrroga en el president de l'ABAQUA i, en el 
cas impossibilitat, malaltia o absència d’aquest, en el director gerent d'aquesta entitat. 

Palma, a la data de la ,signatura electrònica. 

Guillem Rosselló Alcina. 

 

Director gerent  

 

 

Acords 
 
Primer.- Aprovar la prorroga del conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament 
d’Estellencs i ABAQUA per al subministrament d’aigua al municipi de Deià de data 18 
de setembre de 2017, per un  

Segon.- Delegar la firma de l'esmentada pròrroga en el president de l'ABAQUA i, en el 
cas impossibilitat, malaltia o absència d’aquest, al director gerent d'aquesta entitat. 

Palma, 15 de juliol de 2021. 

Guillem Rosselló Alcina. 

 

Director gerent  
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PRÓRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 
D’ESTELLENCS I L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT 
AMBIENTAL PER AL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA. 
 
Palma/ Estellencs, xx de xxx de 2021. 
 
REUNITS 
 
D’una banda, el senyor Bartomeu Jover Sánchez, batle president de l’Ajuntament 
d’Estellencs, en virtut del nomenament acordat pel Ple de data 15 de juny de 2019. 
 
D’una altra, el senyor Miquel Mir Gual, conseller de Medi Ambient i Territori del Govern 

de les Illes Balears, nomenat mitjançant Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta 

de les Illes Balears pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les 

Illes Balears; i president de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, de 

conformitat amb el que s’estableix a l’article 11 del Decret 100/2015, de 18 de desembre, 

pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental. 

 
INTERVENEN. 
 
El senyor Bartomeu Jover Sánchez, en nom i representació de l’Ajuntament 
d’Estellencs, facultat per a la signatura d’aquesta pròrroga en virtut de l’acord del Ple de 
l’Ajuntament de data xx de xxx de 2021. 
  
El senyor Miquel Mir Gual, en nom i representació d’ABAQUA, facultat per a la firma 
d’aquest document, en virtut de les funcions que li són pròpies , d’acord amb el previst 
a l’article 12.1. d) del Decret 100/2015, de data 18 de desembre pel qual s’aproven els 
Estatuts d’ABAQUA i facultat per a la signatura del present document per acord del 
Consell d’Administració d’aquesta entitat de data xx de xxx de 2021. 
 
 
EXPOSEN 
 
En data 6 d’octubre de 2017, l’Ajuntament d’Estellencs i ABAQUA varen signar un 
conveni de col·laboració, l’objecte del qual era establir el termes de col·laboració per 
garantir, de manera puntual, el subministrament d’aigua potable al municipi d’Estellencs 
 
La clàusula setena  de l’esmentat conveni assenyalava que la vigència d’aquest conveni 
començarà des de la seva signatura i la durada del mateix serà de cinc anys.   
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A més a més, l’esmentada clàusula preveia que no obstant això, una vegada 
transcorregut aquest termini si caps de les parts notifica a l’altra, amb un més 
d’anticipació com a mínim a la data prevista del seu venciment, la seva voluntat de no 
renovar aquest conveni es prorrogarà per períodes anuals.  
 
La vigència d’aquest conveni de col·laboració finalitza el 6 d’octubre de 2021, és per 
això que ABAQUA ha manifestat la seva intenció de prorrogar l’esmentat conveni per un 
any més. 
 
Per tot l’anteriorment exposat  ambdues parts subscriuen el present  
 
ACORD 
 
L’Ajuntament d’Estellencs i ABAQUA prorroguen el conveni de col·laboració pel al 
subministrament d’aigua al municipi d’Estellencs de data 6 d’octubre de 2017 per un any 
més des de la data de 6 d’octubre de 2021. 
 
I estant així d’acord les parts amb l’esmentada pròrroga la subscriuen per duplicat  
exemplar al sol efecte en el lloc i la data indicats al seu encapçalament. 
 
 
Per part de l’Ajuntament 
d’Estellencs 
 
 
 
Bartomeu Jover Sánchez. 
 

 Per part d’ABAQUA 
 
 
 
 
 
Miquel Mir Gual 
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Proposta d’aprovació de la pròrroga del Conveni de Col·laboració entre l’empresa 
de serveis municipals de Pollença (EMSER 2002, SLU) i ABAQUA per al 
subministrament d’aigua de data 19 d’octubre de 2016. 
 
Antecedents.-  
 
En data 19 d’octubre de 2016 EMSER 2002, SLU., i ABAQUA varen signar un conveni 
de col·laboració per al subministrament d’aigua, l’objecte del qual era establir el termes 
de col·laboració entre ambdues parts per garantir el subministrament d’aigua potable de 
qualitat al municipi de Pollença. 
 
La clàusula setena de l’esmentat conveni assenyalava que aquest conveni començarà 
el dia de la data de la seva signatura i la seva durada serà de cinc anys. 
 
A més a més, l’esmentada clàusula preveia que si caps de les parts notifica a l’altra, 
amb un mes d’anticipació com a mínim, a la data prevista per el seu venciment, la seva 
voluntat de no renovar aquest conveni, aquest es prorrogarà tàcitament i 
automàticament per períodes anuals. 
 
La vigència d’aquest conveni de col·laboració finalitza el dia el 19 d’octubre de 2021, es 
per això que ABAQUA ha manifestat la seva intenció de prorrogar l’esmentat conveni 
per un any més. 
 
Normativa d'aplicació. 

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

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

3.-Llei 40/2015, de data 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 

4.- Llei 39/2015, de data 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions Púbiques.  

5.- Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balear. 

6.- Decret 100/2015, de data 18 de desembre pel qual s'aproven els Estatuts de 
l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental. 

En atenció a què el Consell d'Administració és l'òrgan competent per acordar convenis 
amb entitats i empreses, o amb persones públiques o privades, el director gerent 
proposa al Consell d'Administració l'adopció dels següents 
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ACORDS  
 
Primer.- Prorrogar el conveni de col·laboració signat entre EMSER 2002, SLU. i 
ABAQUA per al subministrament d’aigua per un any més des de la data 19 d’octubre 
de 2021. 

Segon.-  Delegar la firma de l'esmentada pròrroga en el president de l'ABAQUA i, en el 
cas impossibilitat, malaltia o absència d’aquest, en el director gerent d'aquesta entitat. 

Palma, a la data de la signatura electrònica. 

Guillem Rosselló Alcina. 

 

Director gerent  

 

 

Acords 
 
Primer.- Aprovar la prorroga del conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament 
d’Estellencs i ABAQUA per al subministrament d’aigua al municipi de Deià de data 18 
de setembre de 2017, per un  

Segon.- Delegar la firma de l'esmentada pròrroga en el president de l'ABAQUA i, en el 
cas impossibilitat, malaltia o absència d’aquest, al director gerent d'aquesta entitat. 

Palma, 15 de juliol de 2021. 

Guillem Rosselló Alcina. 

 

Director gerent  
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PRORROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’EMPRESA MUNICIPAL 
DE SERVEIS DE POLLENÇA (EMSER 2002, SLU) I L’AGÈNCIA BALEAR DE 
L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL PER AL SUMINISTRAMENT D’AIGUA DE 
DATA 19 D’OCTUBRE DE 2016. 
 
Palma, o Pollença, xx de xxx de 2021. 
 
REUNITS 
 
D’una banda, el senyor Bartomeu Cifre Ochogavía batle president de l’Ajuntament de 
Pollença, en virtut del nomenament acordat pel Ple de data 15 de juny de 2019 i 
president de l’empresa municipal de serveis de Pollença ( EMSER 2002, SLU.) 
 
D’una altra, el senyor Miquel Mir Gual, conseller de Medi Ambient i Territori del Govern 

de les Illes Balears, nomenat mitjançant Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta 

de les Illes Balears pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les 

Illes Balears; i president de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, de 

conformitat amb el que s’estableix a l’article 11 del Decret 100/2015, de 18 de desembre, 

pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental. 

 
INTERVENEN. 
 
El senyor, Bartomeu Cifre Ochogavía en nom i representació de l’empresa municipal de 
serveis de Pollença (EMSER 2002, SLU.), facultat per a la signatura d’aquesta pròrroga 
en virtut de l’acord del Consell d’Administració d’ EMSER 2002, SLU., de data xx de xxx  
 
 
El senyor Miquel Mir Gual, en nom i representació d’ABAQUA, facultat per a la firma 
d’aquest document, en virtut de les funcions que li són pròpies , d’acord amb el previst 
a l’article 12.1. d) del Decret 100/2015, de data 18 de desembre pel qual s’aproven els 
Estatuts d’ABAQUA i facultat per a la signatura del present document per acord del 
Consell d’Administració d’aquesta entitat de data xx de xxx de 2021. 
 
 
EXPOSEN 
 
En data 19 d’octubre de 2016 EMSER 2002, SLU., i ABAQUA varen signar un conveni 
de col·laboració per al subministrament d’aigua, l’objecte del qual era establir el termes 
de col·laboració entre ambdues parts per garantir el subministrament d’aigua potable de 
qualitat al municipi de Pollença. 
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La clàusula setena de l’esmentat conveni assenyalava que aquest conveni començarà 
el dia de la data de la seva signatura i la seva durada serà de cinc anys. 
 
A més a més , l’esmentada clàusula preveia que si caps de les parts notifica a l’altra, 
amb un mes d’anticipació com a mínim, a la data prevista per el seu venciment, la seva 
voluntat de no renovar aquest conveni, aquest es prorrogarà tàcitament i 
automàticament per períodes anuals. 
 
La vigència d’aquest conveni de col·laboració finalitza el dia el 19 d’octubre de 2021, es 
per això que ABAQUA ha manifestat la seva intenció de prorrogar l’esmentat conveni 
per un any més. 
 
Per tot l’anteriorment exposat ambdues parts subscriuen el present  
 
ACORD 
 
L’empresa municipal de serveis de Pollença (EMSER 2002, SLU.) i ABAQUA prorroguen 
el conveni de col·laboració pel al subministrament d’aigua al municipi de Pollença de 
data 19 de octubre de 2016 per un any més des de la data 19 d’octubre de 2021. 
 
I estant així d’acord les parts amb l’esmentada pròrroga, la subscriuen per duplicat 
exemplar al sol efecte en el lloc i la data indicats al seu encapçalament. 
 
 
Per part de l’Ajuntament de 
Pollença i de l’empresa de 
municipal de serveis 
(EMSER 2002, SLU.) 
 
 
 
Bartomeu Cifre Ochogavía 

 Per part d’ABAQUA 
 
 
 
 
 
 
Miquel Mir Gual 
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4.2 Pròrroga de l’acord d’encomana de gestió 

entre ABAQUA i l’IBANAT per al manteniment 

de la finca registral núm. 2940 (Gabel·li Petit), 

de data 26 d’agost de 2016.  
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Proposta de la pròrroga del conveni d’encomana de gestió entre l’Institut Balear 
de la Natura i l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental per al 
manteniment de la finca registral 2.940 (Gabel·li petit), de data 26 d’agost de 2016.  
 
Antecedents.-  
 
1.- En data 26 d’agost de 2017 es va signat entre l’Institut Balear de Natura (d’ara 

endavant IBANAT), i l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (d’ara en 

endavant ABAQUA), un conveni d’encomana de gestió per al manteniment de la finca 

registral 2940 (Gabel·li Petit), coneguda pel nom de ses Fonts Ufanes.  

La clàusula primera l’esmentat conveni assenyalava que el seu objecte era la constitució 

d’una encomana de gestió a favor de l’IBANAT per part d’ABAQUA per realitzar el 

manteniment i la gestió de la finca registral 2.940, propietat d’aquesta entitat, a l’empara 

de l’article 11 de la Llei 40/20215, de data 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic 

i de l’article 30 de la Llei 3/2003, de data 26 de març, del Règim Jurídic de l’Administració 

de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.    

La clàusula quarta del conveni d’encomanda de gestió entre l’IBANAT i ABAQUA de 

data 26 d’agost de 2016, assenyalava que aquest conveni entrarà en vigor a partir del 

dia següent al de la seva publicació en BOIB i tindrà una vigència de quatre anys a 

comptar des de l’esmentada data. 

A més a més, l’apartat segon de l’esmentada clàusula preveia que quedaria prorrogat 

automàticament per quatre anys naturals si no hi ha denúncia expressa d’alguna de les 

parts signants, que s’ha de fer amb una antelació mínima d’un mes abans que acabi. 

2.- ABAQUA ha manifestat la seva intenció de prorrogar l’esmentat conveni d’encomana  

Normativa d’aplicació.-  

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

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

3.-Llei 40/2015, de data 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 

4.- Llei 39/2015, de data 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions Púbiques.  
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5.- Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balear. 

6.- Decret 100/2015, de data 18 de desembre pel qual s'aproven els Estatuts de 
l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental. 

En atenció a què el Consell d'Administració és l'òrgan competent per acordar convenis 
amb entitats i empreses, o amb persones públiques o privades, el director gerent 
proposa al Consell d'Administració l'adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
Primer.- Prorrogar per quatre anys mes el conveni d’encomana de gestió entre l’IBANAT 

i ABAQUA per al manteniment de la finca registral 2940 (Gabel·li Petit), de data 26 

d’agost de 2016. 

Segon.- L’esmentada pròrroga entrarà en vigor a partir del dia següent de la seva 

publicació en el BOIB. 

Palma, a la data de la signatura electrònica. 

Guillem Rosselló Alcina. 

 

 

Director gerent d’ABAQUA. 
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PRÓRROGA DEL CONVENI D’ENCOMANA DE GESTIÓ ENTRE L’INSTITUT 
BALEAR DE LA NATURA I L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT 
AMBIENTAL PER AL MANTENIMENT DE LA FINCA REGISTRAL 2.940 (GABEL·LI 
PETIT), DE DATA 26 D’AGOST DE 2016. 
 
Palma, xx de xxx de 2021 
 
REUNITS 
 
D’una banda, el senyor Miquel Mir Gual, conseller de Medi Ambient i Territori del Govern 

de les Illes Balears, nomenat mitjançant Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta 

de les Illes Balears pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les 

Illes Balears; i president de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, de 

conformitat amb el que s’estableix a l’article 11 del Decret 100/2015, de 18 de desembre, 

pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental. 

D’una altra, el senyor José Ramón Villalonga director gerent de l’Institut Balear de 

Natura nomenat  mitjançant Resolució del Conseller de Medi Ambient i Territori de data 

   xx de 2019  

INTERVENEN 

El senyor Miquel Mir Gual, en nom i representació de l’Agència Balear de l’Aigua i de la 

Qualitat Ambiental, facultat per a la signatura d’aquest conveni en virtut de les funcions 

que li són pròpies, segon l’assenyalat a l’article 12.1. d) del Decret 100/2015, de data 18 

de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència Balear de l’Aigua i de la 

Qualitat Ambiental, i facultat expressament per a la signatura d’aquesta pròrroga per 

acord del Consell d’Administració d’aquesta entitat de data   xxx de 2021.  

El senyor José Ramón Villalonga en nom i representació de l’Institut Balear de Natura 

de facultat per a la signatura d’aquesta prorroga en virtut de l’acord del Consell 

d’Administració d’aquesta entitat de data   xx de 2021 

EXPOSEN  

En data 26 d’agost de 2017 es va signar entre l’Institut Balear de Natura (d’ara endavant 

IBANAT), i l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (d’ara en endavant 

ABAQUA), un conveni d’encomana de gestió per al manteniment de la finca registral 

2940 (Gabel·li Petit), coneguda pel nom de ses Fonts Ufanes.  
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La clàusula primera l’esmentat conveni de  assenyalava que el seu objecte era la 

constitució d’una encomana de gestió a favor de l’IBANAT per part d’ABAQUA per 

realitzar el manteniment i la gestió de la finca registral 2.940, propietat d’aquesta entitat, 

a l’empara de l’article 11 de la Llei 40/20215, de data 1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic i de l’article 30 de la Llei 3/2003, de data 26 de març, del Règim Jurídic de 

l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.    

La clàusula quarta del conveni d’encomanda de gestió entre l’IBANAT i ABAQUA de 

data 26 d’agost de 2016, assenyalava que aquest conveni entrarà en vigor a partir del 

dia següent al de la seva publicació en BOIB i tindrà una vigència de quatre anys a 

comptar des de l’esmentada data. 

A més a més, l’apartat segon de l’esmentada clàusula preveia que quedaria prorrogat 

automàticament per quatre anys naturals si no hi ha denúncia expressa d’alguna de les 

parts signats, que s’ha de fer amb una antelació mínima d’un mes abans que acabi. 

ABAQUA ha manifestat la seva intenció de prorrogar l’esmentat conveni d’encomana de 

gestió de manteniment de la finca registral 2940 per quatre anys més. 

És per això, que estant interessades tant l’IBANAT com ABAQUA en la pròrroga de 

l’esmentat conveni procedeixen a formalitzar el present  

ACORD 

Primer.- Es prorroga per quatre anys mes el conveni d’encomana de gestió per al 

manteniment de la finca registral 2940 (Gabel·li Petit), de data 26 d’agost de 2016. 

Segon.- L’esmentada pròrroga entrarà en vigor a partir del dia següent de la seva 

publicació en el BOIB. 

I perquè així consti, i en prova de conformitat les dues parts firmen aquesta prorroga de 

l’esmentat conveni d’encomana de gestió en dos exemplars, en el lloc i a la data més 

amunt indicats. 

Per part de l’IBANAT 

 

 

José Ramón Villalonga. 

 Per part d’ABAQUA. 

 

 

Miquel Mir Gual. 
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4.3.- Modificació del Conveni de Col·laboració 

entre els ajuntaments de Sineu, Petra, Maria 

de la Salut i Ariany i ABAQUA per a la millora 

del sistema de sanejament i depuració dels 

municipis de Sineu, Petra, Maria de la Salut i 

Ariany. 
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Proposta de modificació del Conveni de Col·laboració entre els ajuntaments de 
Sineu, Petra, Maria de la Salut, Ariany i l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental del conveni de col·laboració per la millora del sistema de sanejament i 
depuració de Sineu, Petra, Maria de la Salut i Ariany, de data 30 de desembre de 
2020. 
 
Antecedents.-  
 
En data 30 de desembre de 2020 es va signar entre els ajuntaments de Sineu, Petra, 
Maria de la Salut, Ariany i l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental el conveni 
de col·laboració per la millora del sistema de sanejament i depuració de Sineu, Petra, 
Maria de la Salut i Ariany. 
 
La clàusula cinquena de l’esmentat conveni assenyala que es crearà una comissió de 

seguiment encarregada de resoldre els problemes d’interpretació i compliment que es 

puguin plantejar en l’aplicació del present Conveni. 

A més a més, l’apartat segon de l’esmentada clàusula cinquena preveu que la Comissió 

de Seguiment estarà integrada per tres representants municipals (un per cada municipi) 

i tres per part d’ABAQUA  que seran el director gerent i el secretari general, en virtut del 

nomenament del Consell d’Administració de l’Agència de data 18 de juny de 2013, així 

com el/la director/ a general de la Direcció General de Recursos Hídrics. 

D’aquesta manera, al ésser tres els representants per cada municipi i ésser aquests 

quatre, manca la representació d’un dels municipis i per tant els representants munici-

pals han d’ésser quatre. 

En conseqüència, i per tal que ABAQUA tingui quatre representants a l’esmentada co-

missió de seguiment s’ha de afegir un representat més en la mateixa que serà el/la cap 

del Departament tècnic de coordinació de l’esmentada direcció general de Recursos 

Hídrics. 

D’aquesta manera, es voluntat dels representants dels ajuntaments de Sineu, Petra, 

Maria de la Salut, Ariany i de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, 

procedir a la modificació de l’apartat segon de la clàusula cinquena del conveni de col·la-

boració de data 30 de desembre de 2020, que es refereix a la composició de la comissió 

de seguiment d’aquest conveni. 

Normativa d’aplicació.-  

1.- Llei 7/2010, de data 21 de juliol, de sector públic instrumental de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. 
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2.- Llei 3/2003, de data 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. 

3.-Llei 40/2015, de data 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 

4.- Llei 39/2015, de data 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions Púbiques.  

5.- Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balear. 

6.- Decret 100/2015, de data 18 de desembre pel qual s'aproven els Estatuts de 
l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental. 

En atenció a què el Consell d'Administració és l'òrgan competent per acordar convenis 
amb entitats i empreses, o amb persones públiques o privades, el director gerent 
proposa al Consell d'Administració l'adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
Primer.- Modificar l’apartat segon de la clàusula cinquena del conveni de col·laboració 
signat entre els ajuntaments de Sineu, Petra, Maria de la Salut, Ariany i l’Agència Balear 
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental per a millora del sistema de sanejament i depuració 
de Sineu, Petra, Maria de la Salut i Ariany, data 30 de desembre de 2020, que passa a 
tenir la següent redacció: 
 
“la Comissió de Seguiment estarà integrada per quatre representants municipals (un 

per cada municipi) i quatre per part d’ABAQUA que seran el director gerent i el secretari 

general, en virtut del nomenament del Consell d’Administració de l’Agència de data 18 

de juny de 2013, el/la director/ a general de la direcció general de Recursos Hídrics així 

com el/la cap del Departament tècnic de coordinació de l’esmentada direcció general. 

Segon.- Notificar el present acords a les persones interessades. 

Palma, a la data de la signatura electrònica. 

Guillem Rosselló Alcina. 

 
 
Director gerent d’ABAQUA. 
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MODIFICACIÓ DEL CONVENI DEL COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AYUNTAMENT 
DE SINEU, PETRA, MARIA DE LA SALUT, ARIANY I L’AGÈNCIA BALEAR DE 
L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL DE DATA 30 DE DESEMBRE DE 2020. 
 
Palma,   de 2021. 

REUNITS, 

El senyor Miquel Mir Gual, conseller de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes 

Balears, nomenat mitjançant Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes 

Balears pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Bale-

ars; i president de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, de conformitat 

amb el que s’estableix a l’article 11 del Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual 

s’aproven els Estatuts de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental. 

El senyor Joan Ribot Mayor, batlle president de l’Ajuntament d’Ariany, en virtut de no-

menament acordat pel Ple de data 15 de juny de 2019. 

El senyor Salvador Femenías Riera, batlle president de l’Ajuntament de Petra, en virtut 

de nomenament acordat pel Ple de data 15 de juny de 2019. 

El senyor Tomeu Mulet Florit, batlle president de l’Ajuntament de Sineu, en virtut de 

nomenament acordat pel Ple de data 15 de juny de 2019. 

El senyor Bernat Quetglas Jordà, batlle president de l’Ajuntament de Maria de la Salut, 

en virtut de nomenament acordat pel Ple de data 30 d’octubre de 2020. 

INTERVENEN 

El senyor Miquel Mir Gual, en nom i representació de l’Agència Balear de l’Aigua i de la 

Qualitat Ambiental, facultat per a la signatura d’aquest conveni en virtut de les funcions 

que li són pròpies, segon l’assenyalat a l’article 12.1. d) del Decret 100/2015, de data 18 

de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qua-

litat Ambiental, i facultat expressament per a la signatura d’aquest conveni per acord del 

Consell d’Administració d’aquesta entitat de data xxx de 2021. 

El senyor Joan Ribot Mayor en nom i representació de l’Ajuntament d’Ariany, facultat 

per a la signatura d’aquest conveni en virtut de l’acord adoptat a la sessió del Ple  

d’aquest Ajuntament en data xxxx 2021. 

 

 

121

Consell d'Administració d'ABAQUA, dimecres dia 28 de juliol de 2021



 

C/ del Gremi de Corredors, 10 

(Polígon de Son Rossinyol) 

07009 Palma 

Tel. 971 17 76 58 

 

2 
 

 

 

El senyor Salvador Femenías Riera  en nom i representació de l’Ajuntament de Petra, 

facultat per a la signatura d’aquest conveni en virtut de l’acord adoptat a la sessió del 

Ple  d’aquest Ajuntament en data xxxx 2021. 

El senyor Tomeu Mulet Florit en nom i representació de l’Ajuntament de Sineu, facultat 

per a la signatura d’aquest conveni en virtut de l’acord adoptat a la sessió del Ple  

d’aquest Ajuntament en data xxxx 2021. 

El senyor Bernat Quetglas Jordà en nom i representació de l’Ajuntament de Maria de la 

Salut, facultat per a la signatura d’aquest conveni en virtut de l’acord adoptat a la sessió 

del Ple  d’aquest Ajuntament en data xxxx 2021. 

EXPOSEN  

En data 30 de desembre de 2020 es va signar entre els ajuntaments de Sineu, Petra, 
Maria de la Salut, Ariany i l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental el conveni 
de col·laboració per la millora del sistema de sanejament i depuració de Sineu, Petra, 
Maria de la Salut i Ariany. 
 
La clàusula cinquena de l’esmentat conveni assenyala que es crearà una comissió de 

seguiment encarregada de resoldre els problemes d’interpretació i compliment que es 

puguin plantejar en l’aplicació del present Conveni. 

A més a més, l’apartat segon de l’esmentada clàusula cinquena preveu que la Comissió 

de Seguiment estarà integrada per tres representants municipals (un per cada municipi) 

i tres per part d’ABAQUA  que seran el director gerent i el secretari general, en virtut del 

nomenament del Consell d’Administració de l’Agència de data 18 de juny de 2013, així 

com el/la director/ a general de la Direcció General de Recursos Hídrics. 

D’aquesta manera, al ésser tres els representants per cada municipi i ésser aquests 

quatre, manca la representació d’un dels municipis i per tant els representants munici-

pals han d’ésser quatre. 

En conseqüència, i per tal que ABAQUA tingui quatre representants a l’esmentada co-

missió de seguiment s’ha de afegir un representat més en la mateixa que serà el/la cap 

del Departament tècnic de coordinació de l’esmentada direcció general de Recursos 

Hídrics. 

D’aquesta manera, es voluntat dels representants dels ajuntaments de Sineu, Petra, 

Maria de la Salut, Ariany i de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, 

procedir a la modificació de l’apartat segon de la clàusula cinquena del conveni de col·la-

boració de data 30 de desembre de 2020, que es refereix a la composició de la comissió 

de seguiment d’aquest conveni. 

Es per això, que les parts subscriuen el present document   
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ACORDEN 

Primer.- Modificar l’apartat segon de la clàusula cinquena del conveni de col·laboració 
signat entre els ajuntaments de Sineu, Petra, Maria de la Salut, Ariany i l’Agència Balear 
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental per a millora del sistema de sanejament i depuració 
de Sineu, Petra, Maria de la Salut i Ariany, data 30 de desembre de 2020, que passa a 
tenir la següent redacció: 
 
“la Comissió de Seguiment estarà integrada per quatre representants municipals (un 

per cada municipi) i quatre per part d’ABAQUA que seran el director gerent i el secretari 

general, en virtut del nomenament del Consell d’Administració de l’Agència de data 18 

de juny de 2013, el/la director/ a general de la direcció general de Recursos Hídrics així 

com el/la cap del Departament tècnic de coordinació de l’esmentada direcció general. 

I perquè així consti, i en prova de conformitat les cinc parts firmen aquesta modificació 

del conveni de col·laboració de data 30 de desembre de 2020, en el lloc i a la data més 

amunt indicat. 

 

Per part de l’Ajuntament 
de  Petra 
 
 
 
 
Salvador Femenías Riera 

 Per part de l’Agència Ba-
lear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental. 
 
 
 
Miquel Mir Gual 

 

Per part de l’Ajuntament 
de  Sineu 
 
 
 
 
Tomeu Mulet Florit 

 Per part de l’Ajuntament de 
Maria de la Salut 
 
 
 
 
Bernat Quetglas Jordà 

  

 

 
Per part de l’Ajuntament 
d’Ariany 
 
 
Joan Ribot Mayor 
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5.- ASSUMPTES JURIDICS 
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5.1 Resolució del recurs de reposició interposat 

per l’entitat OCIBAR,SL contra l’acord del 

Consell d’Administració d’ABAQUA de 27 de 

maig de 2021  respecte a l'expedient de 

responsabilitat patrimonial pels danys i 

perjudicis presumptament provocats per 

l'abocament d'aigües fecals a la dàrsena del 

Port d'Eivissa, en data 20 d'agost de 2018. (exp. 

r.p núm. 1/2020)  
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5.2  Donar compte de les actes d’inspecció 

efectuades pel SEPRONA 
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C/ del Gremi de Corredors, 10 

(Polígon de Son Rossinyol) 

07009 Palma 

Tel. 971 17 76 58 

  

 

 
 
Donar compte de les actes d’inspecció i sol·licitud d’informació efectuades pel SEPRONA. 
 
1.- En data 1 i 2 de juny es varen aixecar actes d’inspecció per part del SEPRONA a les EDAR FONT 
DE SA CALA i POLLENÇA, respectivament. 
 
2. En data 6 i 7 de juliol es varen aixecar actes d’inspecció per part del SEPRONA a les EDAR 
d’EIVISSA i FORMENTERA, respectivament. 
 
3. Que en data 8 de juliol es va rebre dos oficis per part del SEPRONA sol·licitant informació 
sobre el funcionament de les EDAR d’EIVISSA i FORMENTERA. 
 
4. Que respecte a les EDAR FONT DE SA CALA i POLLENÇA no s’ha rebut ofici de sol·licitud  
d’informació per part del SEPRONA. 
 
ACORD: 
 
Donar-se per assabentats de les actes i sol·licituds d’informació efectuades pel SEPRONA a les 
EDAR de FONT DE SA CALA, POLLENÇA, EIVISSA i FORMENTERA. 
 
Palma, a la data de la signatura electrònica. 
 
Guillem Rosselló Alcina. 
 
 
 
Director gerent d’ABAQUA. 
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6.- TORN OBERT DE PARAULES. 
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