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Consell d’Administració
30 de setembre de 2021
El Hble. senyor president ha tingut a bé convocar una reunió del seu Consell d’Administració a
dur a terme el 30 de setembre de 2021 a les 16:00 hores en única convocatòria i a la Sala de
juntes de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, C/ Gremi Corredors, núm.10 de Palma,
d’acord amb el següent
Ordre del dia
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 28 DE JULIOL DE 2021
2.- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA:
2.1.- Inicis
2.1.-a) Iniciar expedient de contractació per a la redacció de diferents projectes en matèria de
sanejament i depuració que pertanyen als sistemes d’Algaida-Montuïri, Cales de Mallorca,
Campanet, Selva, Ciutadella Sud i Cala Sant Vicent.
2.1.-b) Inici expedient de contractació per a la redacció de diferents projectes refosos d’emissaris
marítim-terrestres i abocament a la mar de les EDAR de Cala Ferrera, Cales de Mallorca, sa
Calobra, Son Servera, Font de sa Cala, Cala en Porter, Ciutadella Sud, Sant Lluís, Sant AntoniSant Josep i Port de Sant Miquel.
.
2.2.- Aprovació de projectes
2.2.- a) Aprovació del projecte “EBAR, col·lectors i emissari terrestre de l’EDAR d’Andratx
(ampliació EDAR Andratx, FASE II), a efectes d’expropiació forçosa.
2.3.- Adjudicacions
2.3.- a) Proposta d’adjudicació del contracte de servei per a la redacció del projecte per a la
tramitació de la legalització i millora de l’emissari de la IDAM Formentera.
2.3.- b) Ratificació de la resolució de data 13 d’agost de 2021, adoptada per raons d’urgència,
respecte a l’adjudicació del contracte de servei de subscripció de tres pòlisses per a la cobertura
de danys materials, de de responsabilitat professional i mediambiental.
2.4.- Contractes tramitats pels procediments simplificat, d’emergència i menors:

2.4.-a) Donar compte dels contractes adjudicats pel procediment obert simplificat.
2.4.-b) Donar compte dels contractes adjudicats pel procediment d’emergència.
2.4.-c) Donar compte de l’adjudicació dels contracte menors.

3.- CONVENIS
3.1.- Ratificació de la resolució del president de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental de data 27 de juliol de 2021 relativa a la pròrroga del conveni de col·laboració signat
amb el Consell Insular d’Eivissa i l’Adjuntament d’Eivissa per al finançament de les obres
d’execució de la substitució de l’emissari de Talamanca.
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3.2.- Ratificació de la resolució del president de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental de data 9 de setembre de 2021 relativa a la pròrroga del conveni de col·laboració
signat amb l’Ajuntament de Deià per al subministrament d’aigua.
4.- ASSUMPTES JURIDICS

4.1.- Donar compte de la sentència núm. 473, de data 30 de juliol de 2021, dictada per la Sala
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia respecte al recurs d’apel·lació
interposat per ABAQUA contra la sentència del Jutjat contenciós administratiu de data 21
d’octubre de 2019 ( procediment ordinari 43/2013).
4.2.- Donar compte del recurs contenciós administratiu interposat per l’entitat TRAGSA contra
l’acord del Consell d’Administració d’ABAQUA de data 27 de maig de 2021.
5.- PERSONAL

5.1.- Proposta d’acord relativa a la petició de reingrés i accés a la jubilació ordinària del
treballador Bernat Salvá Alloza.
5.2.- Proposta d’acord relativa a l’inici de l’expedient per construir una borsa de treball de
personal laboral no permanent, per cobrir amb caràcter d’interinitat, places vacants de la
categoria professional de tècnic/a titulat/a de grau mitjà en l’especialitat d’enginyeria civil, per a
les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
5.3.- Proposta d’acord relativa a la cobertura temporal de la plaça vacant d’inspector de
manteniment a l’illa de Menorca (Codi RLT L02180008).
5.4.- Pla d’eficàcia i eficiència Recursos Humans 2021-2023.

6.- PATRIMONI
6.1.- Acceptació de la cessió dels terrenys realitzada per part de l’Ajuntament de Consell per
poder executar les obres de l’EDAR de Consell.

7.- ASSUMPTES GENERALS
7.1.- Donar compte del pla estratègic de transformació digital de la gestió dels recursos hídrics
de les illes balears.
8.- TORN OBERT DE PARAULES.
Palma, en la data de la signatura digital
Digitally signed
by CALVO
CUBERO JUAN 41458062X
Date: 2021.09.28
11:37:31 +02'00'

El secretari general
Juan Calvo Cubero
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1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 28 DE
JULIOL DE 2021
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NÚM. SESSIÓ

7

CARÀCTER

Ordinari

DATA

28 de juliol de 2021

HORA

16 hores

LLOC

Conselleria de Medi Ambient i
Territori

Assistents:
President:

Miquel Mir Gual, conseller de Medi Ambient i Territori

Vicepresidenta:

Joana Maria Garau Muntaner, directora general de Recursos
Hídrics

Vocals:
1- Catalina Inés Perelló Carbonell, secretaria general Conselleria
de Medi Ambient i Territori
2.- Francesc Miralles Mascaró, director general de Relacions
Institucionals i Cooperació Local de la Conselleria de Presidència,
Cultura i Igualtat ( en substitució de la directora general de
Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat)
3- Magdalena Pons Esteve, directora general de Territori i Paisatge
4.- Antoni Alorda Vilarrubias, president de la Comissió de Medi
Ambient
5- Sebastià Sansó Jaume, director general de Residus i Educació
Ambiental.

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 76 58
abaqua.cat
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6.- Llorenç Parera Mas, director general de Espais Naturals i
Biodiversitat

Director gerent

Guillem Rosselló Alcina

Secretari general

Juan Calvo Cubero

En representació de l’Advocacia

Juan Carlos Grau Jofre

Hi assisteixen com convidats:

Sofia Forcades Pons, tècnica de l’Àrea
Jurídica d’ABAQUA

A Palma de Mallorca, dia 28 de juliol 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 tècnica de l’Àrea Jurídica d’ABAQUA i, telemàtica, amb
imatge i so directe en temps reial, del conseller de Medi Ambienti i Territori, del secretari
general d’ABAQUA, de la secretaria general de la Conselleria de Medi Ambient i Territori,
de la directora general de Recursos Hídrics, de la directora general de Territori i Paisatge,
del director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local de la Conselleria de
Presidència, Cultura i Igualtat, del president de la Comissió de Medi Ambient, del director
general de Residus i Educació Ambiental i del director general de Espais Naturals i
Biodiversitat
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 23 de juny de 2021, la qual ha estat facilitada als
membres d'aquest Consell d'Administració amb suficient antelació, resultant innecessari
la seva lectura.
I no havent cap comentari al respecte, els membres assistents acorden aprovar l’acta de
la sessió del Consell d’Administració del 23 de juny de 2021 .

2
Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous 30 de setembre de 2021

7

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
El director gerent es remet a la memòria explicativa redactada per la cap de Gestió de
Sanejament en data 20 de juliol de 2021, a través del qual es proposa la substitució dels
equips més deteriorats de l’EDAR de Cales de Manacor, que permetrà millorar la qualitat
de l’efluent mentre es tramita el projecte de reforma integral de la planta.
La proposta de contractació fixa com procediment per licitar les obres l’obert simplificat,
respecte del qual el director gerent té delegades les competències; No obstant això, i
atesa la importància d’aquesta actuació, s’ha considerat convenient que sigui el Consell
d’Administració qui adopti l’acord.
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració
adopten els següents acords:
Primer.- Avocar la competència delegada pel Consell d’Administració a favor del
director gerent per exercir les funcions d’òrgan de contractació en els
procediments oberts simplificats ( BOIB 65 de 26 de maig de 2018) respecte a
l’expedient de contractació del projecte d’obres de remodelació de l’EDAR de Cales
de Manacor.
Aquesta avocació únicament desplega els efectes el dia 28 de juliol respecte a l’inici
de l’expedient de contractació.
Segon.- 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 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.
Tercer.- Nomenar a Andrés de la O Gutiérrez com a tècnic representant de l’Administració
contractant.
Quart.- Acordar la tramitació de l’expedient de contractació mitjançant el procediment
obert simplificat.
Cinquè.- Publicar la memòria justificativa en el Perfil del Contractant de l’Agència Balear
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental.
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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.
El director gerent explica als assistents que l’actual contracte de manteniment de la
dessaladora de Ciutadella finalitza el 6 de gener de 2022, motiu pel qual l’Àrea tècnica
d’Abastiment d’ABAQUA en data 21 de juliol de 2021 ha proposat licitar un nou contracte
per un període de dos anys, susceptible de pròrroga per dos anys més.
Seguidament, el director gerent comenta als assistents que s’han tingut diferents reunions
amb l’Ajuntament de Ciutadella per concretar les condicions a través de les quals es
subministrarà l’aigua al municipi, així com el preu que es fixarà per poder recuperar els
costos de manteniment de la instal·lació, la qual cosa es formalitzarà amb el corresponent
conveni de col·laboració.
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració
adopten els següents acords:
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del servei d’explotació, manteniment,
conservació i operació de la planta dessaladora d’aigua de mar de 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.
Segon.- Nomenar el 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 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.
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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
El director gerent explica als assistents que el contracte d’obres de la conducció de
Maria de la Salut – Petra ha estat objecte de dues ampliacions de termini, una
primera, a conseqüència de la modificació del contracte i, la segona, arran de la
resolució adoptada en data 21 de juliol de 2021 pel director de l’entitat. Aquestes
ampliacions afecten directament al contracte de direcció d’obra i coordinació de
seguretat i salut subscrit amb l’entitat GRUSAMAR Ingenieria Consulting, S.L, el qual,
inicialment, finalitzava el 25 de juny de 2021, per tot això planteja al Consell
d’Administració prorrogar aquest contracte en els termes proposats a l’informe
l’enginyer de l’Àrea d’Abastament de data 20 de juliol de 2021.
El director gerent, per una banda, informa de l’errada material detectada en
l’esmentat informe tècnic que ha donat lloc a una errada en la proposta d’acord
respecte a la data prevista de finalització del contracte de serveis signat amb
GRUSAMAR Ingenieria Consulting, S.L. Així, comenta que hi ha dues dates
contradictòries, per una banda, s’assenyala el 24 de febrer de 2022 i per altra el 24
de gener de 2022; No obstant això, aclareix que es tracta d’una clara errada de
transcripció ja que si s’analitzen els terminis de pròrroga sol·licitats es comprova que
la data correcta és la de 24 de febrer de 2022 i no el 24 de de gener, tal i com consta
a la proposta d’acord, motiu pel qual proposa rectificar-la en els termes exposats.
Per altra banda, comenta als assistents que la proposta d’acord, tal i com està
redactada, s’hauria de rectificar ja que actualment no es disposa de certificat
d’existència de crèdit per poder aprovar-la, motiu pel qual s’hauria de condicionar
l’aprovació de la mateixa a l’existència de crèdit.
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració
adopten els següents acords:
Primer.- Aprovar la pròrroga del 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 la conducció de Maria de la Salut-Petra, per un termini de 4 mesos. Amb
data de finalització de la pròrroga dia 24 de febrer de 2022. De conformitat amb l’establert
al quadre D de característiques del contracte del PCAP.
L’aprovació d’aquesta pròrroga suposa un augment de despesa per un import de
18.565,96 €, exclòs l’IVA, per la qual cosa aquest acord està condicionat a la prèvia
obtenció del certificat d’existència de crèdit adequat i suficient 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
5
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Segon.- Comunicar aquesta pròrroga al contractista als efectes oportuns.
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
El director gerent dóna compte als assistents de la resolució adoptada en data 21 de juliol
de 2021 respecte a l’atorgament de la segona pròrroga del contracte d’obres per a la
construcció de la conducció de Maria de la Salut a Petra, ja comentada en el punt anterior.
Una vegada analitzada la documentació, els membres assistents del Consell
d’Administració adopten el següent acord:
Primer.- Donar-se per assabentats de la resolució d’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 de data 21 de
juliol de 2021.
2.3.- Contractes tramitats pels procediments simplificat, d’emergència i
menors:
2.3-a) Donar compte dels contractes adjudicats pel procediment obert simplificat
El director gerent dóna compte dels contractes adjudicats des del 18 de juny fins dia 22
de juliol de 2021 pel procediment obert simplificat, 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 de l’adjudicació dels expedients de contractació
tramitats per procediment obert simplificat que es relaciona a continuació:

DATA
Adjudicació
(Resolució)

ADJUDICATARI

SU/2021/12

Substitució
del
decantador centrífug i SUBMINISTRAM
bomba de fangs a l’EDAR ENT
de Puigpunyent.

28/06/21

SOCIEDAD
DE
FOMENTO
AGRÍCOLA
51.591,50 €
CASTELLONENS
E, S.A.

SU/2021/06

Subministrament
i
instal·lació d’un sistema
SUBMINISTRAM
de cloració i filtració
ENT
d’aigua de serveis a la
depuradora de Llucmajor

05/07/21

ACCIONA AGUA,
38.921,67 €
S.A.

Nº

TÍTOL

TIPUS

Import
Adjudicació
(AMB IVA)
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2.3.-b) Donar compte dels contractes adjudicats pel procediment d’emergència
El director gerent dóna compte dels contractes d’emergència adjudicats des del 18 de
juny fins el 22 de juliol 2021, de conformitat amb la delegació de competències efectuada
pel Consell d’Administració el 23 de maig de 2018.
En atenció amb l’anteriorment exposat, els membres assistents adopten el següent acord:
Primer.- Donar-se per assabentats dels contractes d’emergència adjudicats que es
relacionen a continuació.

TIPUS

DATA
EMPRESA
Resolució
PROPOSADA
emergència

Import
estimat
inicial
(IVA inclòs)

Núm. exp

Actuació

EM0072021

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

28/06/2021

FACSA

89.000,00

Obres
de
reparació
del
trencament de la canonada
d’impulsió d’aigües residuals
EM0082021 que discorre des del Port de OBRA
Pollença fins al bombament
principal de Pollença al seu pas
pel carrer Joan XXIII.

06/07/2021

FACSA

25.000,00

Obres
de
reparació
del
trencament de la canonada
EM0092021 d’impulsió de l’estació de OBRA
bombament d’aigua tractada de
l’EDAR de platja de Muro.

08/07/2021

FACSA

40.000,00

2.3.-c) Donar compte de l’adjudicació dels contracte menors
El director gerent dóna compte dels contractes menors adjudicats des del 18 de juny fins
el 22 de juliol 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 dels contractes menors adjudicats que es relacionen
a continuació:
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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
reparació de
estructures
submergides
l’emissari de
dessaladora
Santa Eulària
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
instal·lació
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
CANET, S.L.

18.083,93 €

de
les
de
la
de
des

ALLES

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
El director gerent recorda als assistents que l’entitat PUNKY PUNKYTRANS,SL va
interposar un recurs contra l’adjudicació del lot 3 del servei de retirada, transport i gestió
de llots i altres residus generats a les EDAR d’ABAQIA a Eivissa davant Tribunal
Administratiu Central de Recursos Contractuals. Aquest recurs ha estat desestimat en
data 8 de juliol de 2021 pel Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, la
resolució del qual s’acompanya a la documentació que integra aquest Consell
d’Administració.
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració
adopten el següent acord:
8
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Primer. Donar-se per assabentat de la resolució del Tribunal Administratiu Central de
Recursos Contractuals de data 8 de juliol de 2021 en els termes que assenyala la pròpia
resolució.
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
El director gerent informa als assistents del procediment d’absorció de la Sociedad
General de Aguas de Barcelona, SAU., sobre l’entitat Hidrobal Gestión de Aguas de
Baleares, SAU., la qual té una sèrie de contractes subscrits amb ABAQUA.
En atenció que l’article 98 de la Llei de Contractes del Sector Públic imposa la necessitat
de comunicar als òrgans de contractació qualsevol supòsit d’absorció o fusió d’empreses,
el director gerent informa al Consell d’Administració d’aquest procés i els membres
assistents adopten el 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.
3.- ASSUMPTES ECONÒMICS
3.1 Transferència de l’expedient plurianual per realitzar les obres de millora a
l’EDAR de Formentera
El director gerent explica als assistents la memòria redactada per l’Àrea de Gestió de
Sanejament de data 19 de juliol de 2021 a través de la qual es proposa l’execució d’una
sèrie d’actuacions a l’EDAR de Formentera,. motiu pel qual es proposa sol·licitar la
corresponent transferència plurianual per poder finançar aquesta actuació.
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració
adopten el següent acord:
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Primer.- Sol·licitar la transferència plurianual de 332.969,42 euros IVA inclòs per a la
remodelació de l’EDAR de Formentera.
ANY 2021
ANY 2022
TOTAL

42.350,00
290.619,42
332.969,42

Segon.- Autoritzar el director gerent per realitzar els tràmits oportuns davant la
Conselleria de Medi Ambient i Territori.
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
El director gerent comenta als assistents que actualment s’està treballant en la fixació
d’un únic preu del cost del subministrament d’aigua per illa, la qual cosa suposarà unificar
el contingut de tots els convens de col·laboració subscrits en matèria d’abastiment.
Davant aquesta situació, proposa prorrogar per un any una sèrie de convenis de
col·laboració en matèria d’abastiment d’aigua que finalitzen en els propers mesos. Això
permetrà poder renovar-los, juntament amb la resta de municipis, quan es disposi
d’aquest únic preu per a l’illa de Mallorca.
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració
adopten els següents acords:
Primer.- Prorrogar el conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Muro per al
subministrament d’aigua per un any més des de la data de 2 de setembre de 2021,
Segon.- 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
Tercer.- 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.
Quart.- 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.
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Cinquè.- Delegar la firma de les esmentades pròrrogues en el president de l'ABAQUA i,
en el cas impossibilitat, malaltia o absència d’aquest, en el director gerent d'aquesta
entitat.
4.2 Pròrroga del conveni d’encomana de gestió entre l’Institut Balear de la Natura i
l’Agència Balear i de la Qualitat Ambiental per al manteniment de la finca registral
núm. 2940 (Gabelli Petit), de data 26 d’agost de 2016
El director gerent informa als assistents que l’actual conveni d’encomana de gestió entre
l’Institut Balear de la Natura ( IBANAT) i l’Agència Balear i de la Qualitat Ambiental,
mitjançant el qual aquell Institut realitza el manteniment de la finca anomenada Gabellí
Petit, on estan les fonts Ufanes, finalitza el proper 24 d’agost de 2021; No obstant això, la
clàusula quarta preveu la pròrroga automàtica per quatre anys més si cap de les dues
parts denuncia expressament la seva expiració.
Atesos els bons resultats derivats de l’encomana de gestió, el director gerent proposa
continuar amb aquest model de gestió acceptant la pròrroga automàtica prevista en
l’esmentat document.
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració
adopten els 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 (Gabelli Petit), de data 26 d’agost
de 2016.
L’esmentada pròrroga entrarà en vigor a partir del dia següent de la seva publicació en el
BOIB.
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.
El director gerent exposa als assistents la necessitat de modificar el 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 d’aquests municipis signat en data
30 de desembre de 2020 per tal de poder integrar en la comissió de seguiment, prevista
a la clàusula cinquena del conveni, a tots els membres que figuren al conveni, ja que
actualment només està previst, pel que fa als ajuntaments, la representació de tres
membres, el que suposa l’exclusió d’un dels ajuntaments.
D’aquesta manera, informa que el passat 17 de juny de 2021 es va reunir la comissió de
seguiment prevista en l’esmentat conveni, la qual va acordar proposar als respectius
òrgans competents de cada Administració la modificació de la clàusula cinquena del
conveni a fi i efecte de poder garantir la presència d’un representant de cada ajuntament.
Es suscita un debat entre els assistents en el que es planteja la conveniència d’estudiar
la possibilitat d’introduir una clàusula en els convenis, a través de la qual es reguli, en els
supòsits de resolució del conveni, situacions en les que els ajuntaments no vulguin
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assumir la seva competència rebutjant la recepció de les instal·lacions, i evitar, d’aquesta
manera, situacions com les esdevingudes amb els ajuntaments de Santa Margalida i
Muro.
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració
adopten els 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.

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)
El director gerent recorda als assistents que el Consell d’Administració d’ABAQUA en data
27 de maig de 2021 va acordar desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial
interposada per OCIBAR, SA., pels danys i perjudicis per l’abocament d’aigües fecals a
la dàrsena del Port d’Eivissa entre els dies 20 d’agost i 24 de 2018.
Aquest acord ha estat objecte de recurs de reposició, el qual ha estat informat pels serveis
jurídics, en base al qual es proposa desestimar-lo.
En atenció a l’informe jurídic i la proposta de resolució de la cap de l’Àrea Jurídica
d’ABAQUA de data 23 de juliol de 2021, els membres assistentes del Consell
d’Administració adopten els següents acords:
Primer.- Desestimar el recurs de reposició presentat en data 2 de juliol de 2021, pel
senyor Antonio Zaforteza Rodes, en nom i representació de l’entitat OCIBAR, SA., amb
el NIF A58838434 i confirmar l’acord del Consell d’Administració d’ABAQUA de data 27
de maig de 2021, pel qual es va desestimar la sol·licitud de responsabilitat presentada
per OCIBAR, SA., pels danys i perjudicis reclamats per l’abocament d’aigües residuals a
la dàrsena, que se estima ajustat a dret.
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Segon.- Notificar el present acord a la part interessada, informant-la que contra el mateixa
pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
en un termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de haver-ne rebut la notificació
5.2 Donar compte de les actes d’inspecció i sol·licitud d’informació efectuades pel
SEPRONA.
El director gerent informa als assistents de les inspeccions que el SEPRONA ha realitzat
a quatre depuradores d’ABAQUA, concretament, a la de sa Font de sa Cala, a la Pollença,
a la d’Eivissa i a la de Formentera.
Arran de les inspeccions efectuades a les EDAR d’Eivissa i Formentera, la Fiscalia
d’Eivissa ha obert diligències d’investigació ( expedients núm- 2021 -100371-00050 i
núm. 2021 -100371-00050 ) motiu pel qual s’ ha sol·licitat a ABAQUA l’aportació de
documentació i informació respecte a les esmentades EDAR.
El director explica la problemàtica existent a l’EDAR d’Eivissa, concretament a l’alta
concentració de salinitat que rep la instal·lació, la qual cosa afecta a la qualitat de l’aigua
de sortida.
Pren la paraula la directora general de Recursos Hídrics per comentar que s’ha dirigit a
la Direcció General de l’Aigua per informar-se sobre l’estat d’execució de la futura
depuradora d’Eivissa, obra d’interès general que està construint actualment el Ministeri
competent en matèria de medi ambient. D’aquesta manera informa que des de la
Secretaria d’Estat li han contestat que la previsió de finalització de les obres és per al
segon semestre de l’any 2023
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració
adopten el següent acord
Primer.- 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.

6.- TORN OBERT DE PARAULES.
El director gerent informa que, tal i com es va acordar en el darrer Consell d’Administració,
ha tramés als tots es membres del Consell d’Administració la proposta d’actuacions
pressupostos 2022 de les instal·lacions d’abastiment i dessalació i també de sanejament
i depuració.
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A continuació resumeix el document d’inversions previstes, entre les quals hi figuren
remodelacions importants a les depuradores d’Inca, sa Pobla i Consell
I no havent-hi altres assumptes per tractar, sent les 17,00 , 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) Iniciar expedient de contractació per a
la redacció de diferents projectes en matèria
de sanejament i depuració que pertanyen als
sistemes d’Algaida-Montuïri, Cales de Mallorca,
Campanet, Selva, Ciutadella Sud i Cala Sant
Vicent.
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MEMORIA JUSTIFICATIVA Y ORDEN DE INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
N. º expediente: SE/2021/22
Objeto: “Servicio para la redacción de distintos proyectos en materia de saneamiento y
depuración, pertenecientes a los sistemas de Algaida-Montuïri, Cales de Mallorca (t.m.
Manacor), Campanet, Selva, Ciutadella Sud y Cala Sant Vicent (t.m. Sant Joan de Labritja)”
Tipo de contrato: SERVICIO
1. ANTECEDENTES
El artículo 116 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece
que la tramitación de contratos por parte de las Administraciones públicas requerirá la previa
tramitación del correspondiente expediente que se iniciará por el órgano de contratación
motivando la necesidad del contrato en los términos previstos al artículo 28 de esta Ley y se
tendrá que publicar en el Perfil del contratante.
Así, el artículo 63.3 indica que se tendrá que publicar al perfil del contratando la memoria
justificativa del contrato, el informe de insuficiencia de medios en el caso de contratos de
servicios, la justificación del procedimiento utilizado para su adjudicación, el pliego de cláusulas
administrativas y el de prescripciones técnicas, y el documento de aprobación del expediente.
Las competencias de la Agencia Balear del agua y de la calidad ambiental, están definidas al
Arte. 1.2 de los Estatutos de la entidad aprobados por el Decreto 100/2015, de 18 de
diciembre. Se incluyen dentro de la finalidad institucional de la entidad la promoción,
construcción, explotación y mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas, incluidas las
instalaciones de captación, conducción, potabilización y distribución de aguas; las actuaciones,
obras y instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales; la conservación y
mejora del dominio público hidráulico; la mejora del patrimonio hidráulico de las Islas Baleares
y cualquier tipo de actuación hidráulica que sea competencia de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares; actuaciones relativas a calidad ambiental, residuos y litoral; así como la
captación, conducción y distribución de aguas y el saneamiento y depuración de aguas
residuales.
2. MOTIVACIÓN DE LA NECESIDAD Y OBJETO DEL CONTRATO
Con el fin de iniciar el correspondiente expediente de contratación de un servicio de redacción
de proyectos, y a petición del director ejecutivo, se redacta la presente memoria técnica.
La propuesta de programa de necesidades de la Agencia prevé un gran número de
actuaciones en las infraestructuras de saneamiento y depuración existentes y de nueva
construcción.

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 76 58
abaqua.cat
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Una vez planteadas las actuaciones necesarias y, una vez analizadas las que se encuentran
en una situación más avanzada (en cuanto a la disponibilidad de los terrenos para materializar
los proyectos descritos, y teniendo en cuenta la tramitación de proyectos similares en los
últimos años), así como renovados y actualizados los Convenios de colaboración con los
distintos Ayuntamientos, se propone acometer la redacción de un primer bloque de proyectos
asociados a las aglomeraciones urbanas que se detallan a continuación:
• Algaida-Montuïri (Convenio vigente de 30 de diciembre de 2020).
• Cales de Mallorca (Convenio vigente de 2 de octubre de 2020).
• Campanet (Convenio vigente de 2 de octubre de 2020).
• Selva (Convenios vigentes de 19 de noviembre de 2020).
• Ciutadella Sud (Convenio vigente de 30 de diciembre de 2020).
• Cala Sant Vicent (Convenio vigente de 31 de marzo de 2021).
Los proyectos específicos asociados a los distintos sistemas serían los siguientes:
A) Sistema Algaida-Montuïri.
El sistema general de saneamiento y depuración de Algaida-Montuïri da servicio a los núcleos
de Algaida, Montuïri y Pina, y está constituido por la estación depuradora de aguas residuales
urbanas (EDAR), la red de saneamiento general (formada por las estaciones de bombeo y las
conducciones que transportan el agua residual desde la red municipal hasta la EDAR) y el
sistema de restitución de los efluentes, consistente en un filtro verde en la propia parcela de la
EDAR y el vertido al torrente.
Las infraestructuras actuales tienen una antigüedad superior a los 25 años, y junto al
crecimiento poblacional de los núcleos asociados, tanto el ya existente como el previsto,
demandan una mejora integral. Adicionalmente, la tecnología actualmente existente facilitará
un mejor rendimiento y eficiencia energética.
La actuación también permitirá tratar el aumento previsto de caudal y carga contaminante,
mejorando la calidad del efluente y la garantía de funcionamiento de la instalación.
En consecuencia, para dar solución a la problemática presentada, se considera necesaria una
actuación integral en el sistema general de saneamiento y depuración de Algaida-Montuïri,
incluyendo, entre otras, las siguientes obras:
• Ampliación y mejora de tratamiento en la EDAR.
• Sustitución y/o mejora de la red de saneamiento general de Algaida-Montuïri.
B) Sistema Cales de Mallorca.
El sistema general de saneamiento y depuración de Cales de Mallorca está constituido por la
estación depuradora de aguas residuales urbanas (EDAR), la red de saneamiento general
(formada por seis estaciones de bombeo y las conducciones que transportan el agua residual
desde la red municipal hasta la EDAR), y el sistema de restitución de los efluentes, consistente
en un emisario marítimo-terrestre que conduce las aguas tratadas hasta el mar.
La mayor parte de las instalaciones tienen una antigüedad superior a los 25 años, y las
conducciones presentan averías cada vez más frecuentes.
Actualmente los equipos de bombeo y las conducciones de impulsión presentan algunas
deficiencias en cuanto a capacidad de impulsión y transporte de agua a las necesidades
futuras, y podrían trabajar por debajo de sus posibilidades y requerimientos técnicos.
La renovación de la red general de saneamiento viene motivada por la obsolescencia de la
mayoría de elementos originales (conducciones de transporte, equipos de bombeo, colectores
interiores, cuadros eléctricos e instalaciones auxiliares) y por el estado estructural de la obra
civil de las EBARs. La longitud total de la red de colectores y de la parte terrestre del emisario,
objeto de las posibles actuaciones, es de unos 5.400 metros.
La actuación también permitirá aumentar la capacidad de transporte de agua residual ante las
nuevas necesidades de caudal, optimizando así el funcionamiento del sistema de saneamiento
y aumentando la garantía de funcionamiento de las instalaciones.
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En consecuencia, para dar solución a la problemática presentada, se considera necesaria una
actuación integral en el sistema general de saneamiento de Cales de Mallorca, incluyendo,
entre otras, las siguientes obras:
• Sustitución y mejora de la red de saneamiento general de Cales de Mallorca.
C) Sistema Campanet-Búger.
El sistema general de saneamiento y depuración de Campanet-Búger da servicio a los núcleos
de Campanet y Búger, y está constituido por la estación depuradora de aguas residuales
urbanas (EDAR), la red de saneamiento general (formada por las estaciones de bombeo y las
conducciones que transportan el agua residual desde la red municipal hasta la EDAR) y el
sistema de restitución de los efluentes, consistente en una conducción hasta la acequia
próxima a la EDAR.
Las instalaciones actuales tienen una antigüedad de unos 25 años, y el crecimiento poblacional
de los núcleos asociados, tanto el ya existente como el previsto, recomiendan una mejora
integral del sistema. Adicionalmente, la tecnología actualmente existente permite un mejor
rendimiento y eficiencia energética.
La actuación también permitirá tratar el aumento previsto de caudal y carga contaminante,
mejorando la calidad del efluente y la garantía de funcionamiento de la instalación.
En consecuencia, para dar solución a la problemática presentada, se considera necesaria una
actuación integral en el sistema general de saneamiento y depuración de Campanet-Búger,
incluyendo, entre otras, las siguientes obras:
• Ampliación y mejora de tratamiento en la EDAR.
• Sustitución y/o mejora de la red de saneamiento general de Campanet-Búger
D) Sistema Selva.
El sistema general de saneamiento y depuración de Selva da servicio a los núcleos de Selva,
Caimari y Moscari, y está constituido por la estación depuradora de aguas residuales urbanas
(EDAR), la red de saneamiento general (formada por las estaciones de bombeo y las
conducciones que transportan el agua residual desde la red municipal hasta la EDAR, y el
sistema de restitución de los efluentes, consistente en el vertido al torrente próximo a la EDAR.
Las instalaciones actuales tienen una antigüedad de unos 25 años, y el crecimiento poblacional
de los núcleos asociados, tanto el ya existente como el previsto, recomiendan una mejora
integral del sistema. Adicionalmente, la tecnología actualmente existente permite un mejor
rendimiento y eficiencia energética.
La actuación también permitirá tratar el aumento previsto de caudal y carga contaminante,
mejorando la calidad del efluente y la garantía de funcionamiento de la instalación.
En consecuencia, para dar solución a la problemática presentada, se considera necesaria una
actuación integral en el sistema general de saneamiento y depuración de Selva, incluyendo,
entre otras, las siguientes obras:
• Ampliación y mejora de tratamiento en la EDAR.
• Sustitución y/o mejora de la red de saneamiento general de Selva.
E) Sistema Ciutadella-Sud
El sistema general de saneamiento y depuración de Ciutadella-Sud da servicio a los núcleos de
Ciutadella, Cap d’Artrutx, Son Blanc, Sa Caleta, Sa Cala Blanca y Santandria, y está
constituido por la estación depuradora de aguas residuales urbanas (EDAR), la red de
saneamiento general (formada por las estaciones de bombeo y las conducciones que
transportan el agua residual desde la red municipal hasta la EDAR) y el sistema de restitución
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de los efluentes, consistente en un emisario marítimo-terrestre que conduce las aguas tratadas
hasta el mar.
Las instalaciones actuales tienen una antigüedad superior a los 25 años, y el crecimiento
poblacional de los núcleos asociados, tanto el ya existente como el previsto, recomiendan una
mejora integral del sistema. Adicionalmente, la tecnología actualmente existente permite un
mejor rendimiento y eficiencia energética.
La actuación también permitirá tratar el aumento previsto de caudal y carga contaminante,
mejorando la calidad del efluente y la garantía de funcionamiento de la instalación.
En consecuencia, para dar solución a la problemática presentada, se considera necesaria una
actuación integral en el sistema general de saneamiento y depuración de Ciutadella-Sud,
incluyendo, entre otras, las siguientes obras:
• Ampliación y mejora de tratamiento en la EDAR.
• Sustitución y/o mejora de la red de saneamiento general de Ciutadella-Sud.
F) Sistema Cala Sant Vicent
El sistema general de saneamiento y depuración de Cala Sant Vicent da servicio al núcleo de
Cala Sant Vicent, y está constituido por la estación depuradora de aguas residuales urbanas
(EDAR), la red de saneamiento general (formada por una estación de bombeo y la conducción
que transporta el agua residual desde la red municipal hasta la EDAR) y el sistema de
restitución de los efluentes, consistente en pozos de infiltración en la propia parcela de la
EDAR.
Las instalaciones actuales tienen una antigüedad de unos 25 años, y el crecimiento poblacional
de los núcleos asociados, tanto el ya existente como el previsto, recomiendan una mejora
integral del sistema. Adicionalmente, la tecnología actualmente existente permite un mejor
rendimiento y eficiencia energética.
La actuación también permitirá tratar el aumento previsto de caudal y carga contaminante,
mejorando la calidad del efluente y la garantía de funcionamiento de la instalación.
En consecuencia, para dar solución a la problemática presentada, se considera necesaria una
actuación integral en el sistema general de saneamiento y depuración de Ciutadella-Sud,
incluyendo, entre otras, las siguientes obras:
• Ampliación y mejora de tratamiento en la EDAR.
• Sustitución y/o mejora de la red de saneamiento general de Cala Sant Vicent.
Los hechos expuestos anteriormente hacen recomendable la elaboración de un proyecto para
cada uno de los sistemas, a la vez que se considera una ventaja operativa para la Agencia el
hecho de juntar en un único expediente los trabajos descritos.
La tramitación del expediente de aprobación de gasto ha finalizado recientemente, por la que
ya se dispone de partida presupuestaria para proseguir con el correspondiente expediente de
contratación.
Los nuevos proyectos deberán contemplar y prever la normativa vigente, así como los
condicionantes técnicos y ambientales que permitan plantear las medidas y actuaciones más
adecuadas. En este sentido, se deberán hacer las consultas oportunas para dotar al proyecto
de un contenido suficiente para obtener las autorizaciones de todas las administraciones
afectadas.
Una vez finalizada la tramitación, en su caso, el proyectista incorporará todos los
condicionantes y consideraciones que se determinen para disponer de la versión final del
proyecto para la licitación de las obras asociadas.
En base a las características técnicas de los trabajos de campo y de gabinete descritos
anteriormente, así como los gastos complementarios de desplazamiento, visados, etc., el
precio estimado de las obras asociadas, el plazo contractual previsto, la dedicación necesaria y
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las responsabilidades propias de los trabajos encomendados, se ha estimado un presupuesto
de licitación de los trabajos asociados por un importe total de 570.000 € (IVA excluido) y de
689.700 € (IVA incluido).
A la vista de los precios unitarios del proyecto, atendiendo a las características de las obras
proyectadas y a los requisitos en cuanto a medios humanos y dedicación del personal técnico
calificado previsto en el Pliego de prescripciones técnicas particulares, se puede concluir sobre
su adecuación a los precios generales en el mercado para este tipo de actuaciones.
Por los motivos expuestos anteriormente y, al objeto del correcto desarrollo y tramitación de las
actuaciones de referencia, se propone el inicio del expediente de contratación de un “Servicio
para la redacción de distintos proyectos en materia de saneamiento y depuración,
pertenecientes a los sistemas de Algaida-Montuïri, Cales de Mallorca (t.m. Manacor),
Campanet, Selva, Ciutadella Sud y Cala Sant Vicent (t.m. Sant Joan de Labritja)” mediante un
contrato de servicios por un importe total de 570.000 € (IVA excluido) y de 689.700 € (IVA
incluido), distinguiendo 4 lotes.
En consecuencia, se hace patente que el objeto del contrato da respuesta a las necesidades
planteadas y se encuadra dentro de la finalidad institucional de la Agencia Balear del agua y de
la calidad ambiental.
Así mismo, tal y como prescribe el artículo 116.4-e) de la LCSP, queda constancia que la
relación entre las necesidades a satisfacer y el objeto del contrato es directo, clara y
proporcional.
3. CPV
El objeto de este contrato corresponde al código de la nomenclatura Vocabulario Común de
Contratos (CPV) de la Comisión Europea siguiente:
CPV – 713100004 Servicios de consultoría en ingeniería y construcción
4. DIVISIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO EN LOTES
En conformidad con el establecido a los artículos 99 y 116.4-g) de la LCSP, y atendiendo al
objeto del presente contrato, se considera que operan las circunstancias previstas al artículo
99.3 de LCSP, y se prevé la realización independiente de cada una de las partes del objeto del
contrato mediante la división en los siguientes lotes:





LOTE-1 (MALLORCA), Algaida-Montuïri y Cales de Mallorca: 180.000 € (IVA excluido)
y de 217.800 € (IVA incluido).
LOTE-2 (MALLORCA), Campanet y Selva: 180.000 € (IVA excluido) y de 217.800 €
(IVA incluido).
LOTE-3 (MENORCA), Ciutadella Sud: 120.000 € (IVA excluido) y de 145.200 € (IVA
incluido).
LOTE-4 (EIVISSA), Cala Sant Vicent: 90.000 € (IVA excluido) y de 108.900 € (IVA
incluido).

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
En conformidad con el establecido al artículo 100 de la LCSP, el presupuesto base de la
licitación se desglosa al cuadro siguiente:
Anualidad
2022
2023
2024
TOTAL

Importe sin IVA
342.000 €
57.000 €
171.000 €
570.000 €

IVA 21%
71.820 €
11.970 €
35.910 €
119.700 €

Importe IVA incluido
413.820 €
68.970 €
206.910 €
689.700 €
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Las anualidades anteriores pueden estar sujetas a posibles cambios debido a las
características propias del presente contrato, el cual incluye una fase de tramitación ante las
diferentes Administraciones y partes afectadas que podría dar lugar a una modificación de la
distribución de anualidades.
El valor estimado del contrato es de 684.000 €, que incluye el importe de las eventuales
prórrogas del contrato de 0 € y el importe máximo de las modificaciones previstas de
conformidad con el artículo 204 de la LCSP de 114.000 €.

6. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y FORMA De ADJUDICACIÓN DEL
EXPEDIENTE
Por razón de su valor estimado el presente expediente de contratación NO está sujeto a
regulación armonizada, en aplicación de los criterios y umbrales previstos a los artículos 19 y
siguientes de la LCSP.
Atendiendo a las características definidas de este expediente y a su valor estimado, este
expediente se tramitará mediante el siguiente procedimiento:
Abierto, en conformidad con el establecido a los artículos 156 y siguientes de la LCSP
Abierto simplificado, para concurrir las condiciones previstas al artículo 159 de la LCSP
Abierto simplificado abreviado, para concurrir las condiciones previstas al arte.159.6
LCSP.
7. PLAZO DE EJECUCIÓN:
Plazo de ejecución: 6,5 meses
8. LUGAR DE PRESTACIÓN.
T.M.: VARIOS
ISLA: MALLORCA, MENORCA, EIVISSA
9. JUSTIFICACIÓN INSUFICIENCIA DE MEDIOS
Dado que la Agencia Balear del agua y de la calidad ambiental no dispone de los medios
propios adecuados y suficientes para desarrollar el objeto de este expediente de contratación
de servicios y cubrir todas las necesidades que pretende satisfacer, en conformidad con el
establecido al artículo 116.4- f), se hace imprescindible la contratación de su ejecución por
parte de terceros.
10. RESPONSABLE DEL CONTRATO
Se designa al Sr. Miquel Trobat Fullana del área de Planificación y Construcción de
Saneamiento de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental.
Palma, con fecha de la firma electrónica

Firmado digitalmente por BERNAT
BERNAT HOMAR
HOMAR ANTONI - 34069925W
ANTONI - 34069925W Fecha: 2021.09.22 14:52:47 +02'00'

Fdo Antoni Bernat Homar
Jefe del área de Planificación y Construcción de Saneamiento
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PROPUESTA DE ACUERDO PARA EL INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL
“SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DE DISTINTOS PROYECTOS EN MATERIA DE
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN, PERTENECIENTES A LOS SISTEMAS DE ALGAIDAMONTUÏRI, CALES DE MALLORCA (T.M. MANACOR), CAMPANET, SELVA, CIUTADELLA
SUD Y CALA SANT VICENT (T.M. SANT JOAN DE LABRITJA)”
Vista la memoria justificativa de la necesidad de la contratación adjunta de “Servicio para la
redacción de distintos proyectos en materia de saneamiento y depuración, pertenecientes a los
sistemas de Algaida-Montuïri, Cales de Mallorca (t.m. Manacor), Campanet, Selva, Ciutadella
Sud y Cala Sant Vicent (t.m. Sant Joan de Labritja)” emitida día 22 de septiembre de 2021 por
el área de Planificación y Construcción de Saneamiento de la Agencia Balear del Agua y de la
Calidad Ambiental y dado que la necesidad surgida de la contratación propuesta se encuadra
dentro de la finalidad institucional de la Agencia Balear del agua y de la calidad ambiental,
procede proceder al inicio del expediente de contratación correspondiente en los términos
previstos al artículo 28 de la LCSP.
Dado que el artículo 14.1m) del Decreto 100/2015, de 18 de diciembre, por el cual se aprueban
los Estatutos de la Agencia Balear del agua y de la calidad ambiental dispone que corresponde
al Consejo de Administración de la Agencia ser el órgano de contratación de la entidad, el
Director gerente propone al Consejo de Administración la Adopción de los siguientes acuerdos:
RESUELVO
Primero.- Iniciar el expediente de contratación de “Servicio para la redacción de distintos
proyectos en materia de saneamiento y depuración, pertenecientes a los sistemas de AlgaidaMontuïri, Cales de Mallorca (t.m. Manacor), Campanet, Selva, Ciutadella Sud y Cala Sant
Vicent (t.m. Sant Joan de Labritja)” con un presupuesto máximo de licitación de 570.000 €, sin
IVA,( 689.700 € IVA incluido), dividido en los siguientes 4 lotes:





LOTE-1 (Mallorca), Algaida-Montuïri y Cales de Mallorca: 180.000 € (iva excluido) y de
217.800 € (iva incluido).
LOTE-2 (Mallorca) Campanet y Selva: 180.000€ (iva excluido) y 217.800€ (iva incluido).
LOTE-3 (Menorca) Ciutadella Sud: 120.000€ (iva excluido) y de 145.200€ (iva incluido).
LOTE-4 (Eivissa) Cala Sant Vicent: 90.000€ (iva excluido) y de 108.900€ (iva incluido).

Segundo.- Nombrar al Sr. Miquel Trobat Fullana como responsable del contrato.
Tercero.- Delegar la firma en el Director Gerente de la Agencia Balear del agua y de la calidad
ambiental para proceder a la tramitación del expediente de contratación en todos sus trámites,
excepto la adjudicación del contrato, mediante el procedimiento abierto.
Cuarto.- Publicar la memoria justificativa en el Perfil del Contratante de la Agencia Balear del
agua y de la calidad ambiental.
Palma, con fecha de la firma electrónica
EL DIRECTOR GERENTE

Digitally signed by ROSSELLO ALCINA
GUILLEM - DNI 34065249H
Date: 2021.09.28 12:30:14 +02'00'

Guillem Rosselló Alcina
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2.1.-b) Inici expedient de contractació per a la
redacció de diferents projectes refosos
d’emissaris marítim-terrestres i abocament a la
mar de les EDAR de Cala Ferrera, Cales de
Mallorca, sa Calobra, Son Servera, Font de sa
Cala, Cala en Porter, Ciutadella Sud, Sant Lluís,
Sant Antoni-Sant Josep i Port de Sant Miquel.
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MEMORIA JUSTIFICATIVA Y ORDEN DE INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
N. º expediente: SE/2021/23
Objeto: “Servicio para la redacción de los proyectos refundidos de emisarios marítimoterrestres y vertido al mar de las EDARs de Cala Ferrera (t.m. Felanitx), Cales de Mallorca
(t.m. Manacor), Sa Calobra (t.m. Escorca), Son Servera, Font de Sa Cala (t.m. Capdepera),
Cala En Porter (t.m. Alaior), Ciutadella Sud, Sant Lluís, Sant Antoni-Sant Josep y Port de
Sant Miquel (t.m. Sant Joan de Labritja)”
Tipo de contrato: SERVICIO
1. ANTECEDENTES
El artículo 116 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece
que la tramitación de contratos por parte de las Administraciones públicas requerirá la previa
tramitación del correspondiente expediente que se iniciará por el órgano de contratación
motivando la necesidad del contrato en los términos previstos al artículo 28 de esta Ley y se
tendrá que publicar en el Perfil del contratante.
Así, el artículo 63.3 indica que se tendrá que publicar al perfil del contratando la memoria
justificativa del contrato, el informe de insuficiencia de medios en el caso de contratos de
servicios, la justificación del procedimiento utilizado para su adjudicación, el pliego de cláusulas
administrativas y el de prescripciones técnicas, y el documento de aprobación del expediente.
Las competencias de la Agencia Balear del agua y de la calidad ambiental, están definidas al
Arte. 1.2 de los Estatutos de la entidad aprobados por el Decreto 100/2015, de 18 de
diciembre. Se incluyen dentro de la finalidad institucional de la entidad la promoción,
construcción, explotación y mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas, incluidas las
instalaciones de captación, conducción, potabilización y distribución de aguas; las actuaciones,
obras y instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales; la conservación y
mejora del dominio público hidráulico; la mejora del patrimonio hidráulico de las Islas Baleares
y cualquier tipo de actuación hidráulica que sea competencia de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares; actuaciones relativas a calidad ambiental, residuos y litoral; así como la
captación, conducción y distribución de aguas y el saneamiento y depuración de aguas
residuales.
2. MOTIVACIÓN DE LA NECESIDAD Y OBJETO DEL CONTRATO:
Con el fin de iniciar el correspondiente expediente de contratación de un servicio de redacción
de proyectos, y a petición del director ejecutivo, se redacta la presente memoria técnica.

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 76 58
abaqua.cat
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La Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental cuenta con un total de 24 Estaciones
depuradoras de agua residual (EDAR) que realizan el vertido del efluente en el mar mediante
una conducción de vertido en el mar:
• Mallorca (13): Llucmajor, Canyamel, Capdepera, Cala d’Or, Cala Ferrera, Portocolom, Cales
de Mallorca, Son Servera, Font de sa Cala, Andratx, Sant Elm, Sóller, Sa Calobra.
• Menorca (5): Cala en Porter, Ciutadella Sud, Ciutadella Nord, Maó-Es Castell, Addaia.
• Eivissa (5): Santa Eulària, Cala Tarida, Can Bossa, Eivissa, Sant Antoni-Sant Josep.
• Formentera (1): Formentera.
No se incluye en la relación anterior el emisario del EDAR de Camp de Mar, dado que
actualmente se encuentra fuera de servicio. En cualquier caso también se está tramitando
actualmente su legalización y posterior reparación/mejora.
También se pueden clasificar los diferentes emisarios distinguiendo el tipo de proyecto
asociado. De legalización y mejora en el caso de emisarios existentes, y proyectos de nueva
implantación en el caso de los nuevos emisarios:
• Legalización y mejora (20): Andratx, Cala d’Or, Cala Ferrera, Cales de Mallorca, Camp de
Mar, Canyamel, Capdepera, Font de Sa Cala, Portocolom, Sa Calobra, Sant Elm, Sóller, Son
Servera, Cala en Porter, Ciutadella Sud, Maó-Es Castell, Can Bossa, Sant Antoni-Sant Josep,
Santa Eulària y Formentera.
• Nueva implantación (10): Llucmajor, Can Picafort, Ciutadella Nord, Addaia, Binidalí, Sant
Lluís, Cala Tarida, Eivissa, Cala Llonga y Port de Sant Miquel.
También en función del estado de tramitación podemos concluir que existen un total de 11
emisarios que disponen de autorización de vertido en el mar y de ocupación del dominio
público marítimo-terrestre. Son los siguientes:
• Mallorca (6): Andratx, Cala d’Or, Canyamel, Capdepera, Llucmajor y Son Servera.
• Menorca (3): Cala en Porter, Ciutadella Nord y Addaia.
• Eivissa (2): Santa Eulària, Cala Tarida.
Por lo tanto queda pendiente culminar la tramitación de los 14 expedientes restantes:
• Mallorca (8): Cala Ferrera, Portocolom, Cales de Mallorca, Camp de Mar, Font de Sa Cala,
Sant Elm, Sóller, Sa Calobra.
• Menorca (2): Ciutadella Sud, Maó-Es Castell.
• Eivissa (3): Can Bossa, Eivissa, Sant Antoni-Sant Josep
• Formentera (1): Formentera.
Paralelamente se han redactado y se están tramitando un total de 5 proyectos adicionales de
nuevos emisarios, vinculados a depuradoras existentes o a nuevas depuradoras:
• Mallorca (1): Can Picafort.
• Menorca (2): Binidalí, Sant Lluís.
• Eivissa (2): Port de Sant Miquel, Cala Llonga.
La contratación de los proyectos de legalización y mejora de los emisarios existentes se aprobó
en el Consejo de Administración de IBASAN de febrero de 2004, con la excepción del proyecto
del emisario de Can Bossa que se había iniciado durante el año 2002. Posteriormente se
fueron redactando el resto de proyectos de nuevos emisarios.
Los proyectos de legalización y mejora se plantearon adaptando las actuales instalaciones a la
legalidad vigente y a las nuevas necesidades, con dos objetivos prioritarios:


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

Concepte
A.‐ ZONIFICACIÓ DE COSTES
DPMT

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

Concessió d'ocupació
Autorització d'obres

DPMT Ús Portuari d'Int. General

Aut. Portuària de Balears (DG Costes, MAAMA)

Concessió d'ocupació
Autorització d'obres

ZONA SERVITUD DE TRÀNSIT (ZST)

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

Concessió d'ocupació
Autorització d'obres

ZONA SERVITUD DE PROTECCIÓ (ZSP)
Concessió d'ocupació

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

Autorització d'obres

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

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

Concessió d'ocupació
Autorització d'obres

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

Servei de Costes i Litoral (DG Territori)

Autorització d'abocament a la mar

D.‐ CARRETERES

D.I. Carreteres dels Consells Insulars
Autorització per a instalꞏlacions en zones de Domini Públic.
Autorització per a instalꞏlacions en zones de Protecció.

E.‐ SÒL RÚSTIC

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

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

COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT

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

G.‐ LLICÈNCIES MUNICIPALS
LLICÈNCIES D'OBRES

Ajuntaments

Llicències d'obres



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

La tramitación asociada es la principal razón por la cual los proyectos de los emisarios
mencionados se hayan retrasado una media de unos 12 años desde su redacción inicial.
El órgano sustantivo para la tramitación asociada a los emisarios es la Direcció General de
Territori i Paisatge, a través del Servei d’Abocaments. En la última reunión mantenida entre las
dos partes, nos informaron que un total de 8 expedientes se encontraban en su fase final de
tramitación, en concreto pendientes de las condiciones del Estado (Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
De estos proyectos, hay 8 de los que es necesario elaborar un proyecto refundido para tener
en cuenta la totalidad de cambios y condicionantes acontecidos durante todos estos años de
tramitación, en concreto:






Cala Ferrera (Convenio vigente de 29 de septiembre de 2020).
Cales de Mallorca (Convenio vigente de 2 de octubre de 2020).
Sa Calobra (Convenio vigente de 2 de octubre de 2020).
Font de Sa Cala (Convenio vigente de 2 de octubre de 2020).
Ciutadella Sud (Convenio vigente de 30 de diciembre de 2020).
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 Sant Lluís (Convenio vigente de 29 de octubre de 2020).
 Sant Antoni-Sant Josep (Convenio vigente con los ayuntamientos de Sant Antoni de
Portmany y Sant Josep de 7 de mayo de 2021).
 Port de Sant Miquel (Convenio vigente de 31 de marzo de 2021).
Adicionalmente, hay 2 proyectos que cuentan con la autorización de vertido y que es necesario
actualizar antes de acometer las actuaciones de mejora en ellos incluidas:
• Son Servera (Convenio vigente con los ayuntamientos de Son Servera y Sant Llorenç
des Cardassar de 29 de julio de 2021).
• Cala en Porter (Convenio vigente con el ayuntamiento de Alaior de 5 de octubre de
2020).
Por lo tanto, se considera necesario introducir los ajustes y cambios necesarios derivados de la
tramitación realizada y del tiempo transcurrido desde la redacción inicial de estos proyectos
mediante la contratación de una asistencia técnica externa que revise y actualice los proyectos
en base a los condicionantes de las diferentes administraciones, a las alegaciones en fase de
información pública y a las adaptaciones necesarias para tener en cuenta los cambios de/por:
• Normativa.
• Servicios afectados.
• Realidad física del lugar de las obras.
• Especificaciones técnicas.
• Avances y mejoras técnicas y/o constructivas.
• Cuadros de precios y presupuesto.
Los hechos expuestos anteriormente hacen recomendable la elaboración de un Proyecto final
refundido para cada uno de los proyectos anteriores, a la vez que se considera una ventaja
operativa para la Agencia el hecho de juntar en un único expediente los trabajos descritos.
La tramitación del expediente de aprobación de gasto ha finalizado recientemente, por la que
ya se dispone de partida presupuestaria para proseguir con el correspondiente expediente de
contratación.
Los nuevos proyectos deberán contemplar y prever la normativa vigente, así como los
condicionantes técnicos y ambientales que permitan plantear las medidas y actuaciones más
adecuadas. En este sentido, se deberán hacer las consultas oportunas para dotar al proyecto
de un contenido suficiente para obtener las autorizaciones de todas las administraciones
afectadas.
Una vez finalizada la tramitación, en su caso, el proyectista incorporará todos los
condicionantes y consideraciones que se determinen para disponer de la versión final del
proyecto para la licitación de las obras asociadas.
En base a las características técnicas de los trabajos de campo y de gabinete descritos
anteriormente, así como los gastos complementarios de desplazamiento, visados, etc., el
precio estimado de las obras asociadas, el plazo contractual previsto, la dedicación necesaria y
las responsabilidades propias de los trabajos encomendados, se ha estimado un presupuesto
de licitación de los trabajos asociados por un importe total de 329.958 € (IVA excluido) y de
399.249,18 € (IVA incluido).
A la vista de los precios unitarios del proyecto, atendiendo a las características de las obras
proyectadas y a los requisitos en cuanto a medios humanos y dedicación del personal técnico
calificado previsto en el Pliego de prescripciones técnicas particulares, se puede concluir sobre
su adecuación a los precios generales en el mercado para este tipo de actuaciones.
Por los motivos expuestos anteriormente y, al objeto del correcto desarrollo y tramitación de las
actuaciones de referencia, se propone el inicio del expediente de contratación de un “Servicio
para la redacción de los proyectos refundidos de emisarios marítimo-terrestres y vertido al mar
de las EDARs de Cala Ferrera (t.m. Felanitx), Cales de Mallorca (t.m. Manacor), Sa Calobra
(t.m. Escorca), Son Servera, Font de Sa Cala (t.m. Capdepera), Cala En Porter (t.m. Alaior),
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Ciutadella Sud, Sant Lluís, Sant Antoni-Sant Josep y Port de Sant Miquel (t.m. Sant Joan de
Labritja)” mediante un contrato de servicios por un importe total de 329.958 € (IVA excluido) y
de 399.249,18 € (IVA incluido), distinguiendo 4 lotes.
En consecuencia, se hace patente que el objeto del contrato da respuesta a las necesidades
planteadas y se encuadra dentro de la finalidad institucional de la Agencia Balear del agua y de
la calidad ambiental.
Así mismo, tal y como prescribe el artículo 116.4-e) de la LCSP, queda constancia que la
relación entre las necesidades a satisfacer y el objeto del contrato es directo, clara y
proporcional.
3. CPV
El objeto de este contrato corresponde al código de la nomenclatura Vocabulario Común de
Contratos (CPV) de la Comisión Europea siguiente:
CPV – 713100004 Servicios de consultoría en ingeniería y construcción
4. DIVISIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO EN LOTES
En conformidad con el establecido a los artículos 99 y 116.4-g) de la LCSP, y atendiendo al
objeto del presente contrato, se considera que operan las circunstancias previstas al artículo
99.3 de LCSP, y se prevé la realización independiente de cada una de las partes del objeto del
contrato mediante la división en los siguientes lotes:





LOTE-1 (MALLORCA), Font de Sa Cala y Son Servera: 48.030 € (IVA excluido)
58.116,30 € (IVA incluido).
LOTE-2 (MALLORCA), Cala Ferrera, Cales de Mallorca y Sa Calobra: 72.045 €
excluido) y de 87.174,45 € (IVA incluido).
LOTE-3 (MENORCA), Cala en Porter, Ciutadella Sud y Sant Lluís: 116.949 €
excluido) y de 141.508,29 € (IVA incluido).
LOTE-4 (EIVISSA), Sant Antoni y Port de Sant Miquel: 92.934 € (IVA excluido)
112.450,14 € (IVA incluido).

y de
(IVA
(IVA
y de

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
En conformidad con el establecido al artículo 100 de la LCSP, el presupuesto base de la
licitación se desglosa al cuadro siguiente:
Anualidad
2022
2023
2024
TOTAL

Importe sin IVA
197.974,80
32.995,80
98.987,40
329.958

IVA 21%
41.574,71
6.929,12
20.787,35
69.291,18

Importe IVA incluido
239.549,51
39.924,92
119.774,75
399.249,18

Las anualidades anteriores pueden estar sujetas a posibles cambios debido a las
características propias del presente contrato, el cual incluye una fase de tramitación ante las
diferentes Administraciones y partes afectadas que podría dar lugar a una modificación de la
distribución de anualidades.
El valor estimado del contrato es de 395.949,6 €, que incluye el importe de las eventuales
prórrogas del contrato de 0 € y el importe máximo de las modificaciones previstas de
conformidad con el artículo 204 de la LCSP de 65.991,6 €.
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6. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y FORMA De ADJUDICACIÓN DEL
EXPEDIENTE
Por razón de su valor estimado el presente expediente de contratación NO está sujeto a
regulación armonizada, en aplicación de los criterios y umbrales previstos a los artículos 19 y
siguientes de la LCSP.
Atendiendo a las características definidas de este expediente y a su valor estimado, este
expediente se tramitará mediante el siguiente procedimiento:
Abierto, en conformidad con el establecido a los artículos 156 y siguientes de la LCSP
Abierto simplificado, para concurrir las condiciones previstas al artículo 159 de la LCSP
Abierto simplificado abreviado, para concurrir las condiciones previstas al arte.159.6
LCSP.
7. PLAZO DE EJECUCIÓN:
Plazo de ejecución:

6,5 meses

8. LUGAR DE PRESTACIÓN.
T.M.: VARIOS
ISLA: MALLORCA, MENORCA, EIVISSA
9. JUSTIFICACIÓN INSUFICIENCIA DE MEDIOS
Dado que la Agencia Balear del agua y de la calidad ambiental no dispone de los medios
propios adecuados y suficientes para desarrollar el objeto de este expediente de contratación
de servicios y cubrir todas las necesidades que pretende satisfacer, en conformidad con el
establecido al artículo 116.4- f), se hace imprescindible la contratación de su ejecución por
parte de terceros.
10. RESPONSABLE DEL CONTRATO
Se designa al Sr. Miquel Trobat Fullana del área de Planificación y Construcción de
Saneamiento de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental.

Palma, con fecha de la firma electrónica

BERNAT HOMAR
ANTONI 34069925W

Firmado digitalmente por BERNAT
HOMAR ANTONI - 34069925W
Fecha: 2021.09.22 14:53:21 +02'00'

Fdo: Antoni Bernat Homar
Jefe del área de Planificación y Construcción de Saneamiento
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PROPUESTA DE ACUERDO PARA EL INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL
“SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS REFUNDIDOS DE EMISARIOS
MARÍTIMO-TERRESTRES Y VERTIDO AL MAR DE LAS EDARS DE CALA FERRERA (T.M.
FELANITX), CALES DE MALLORCA (T.M. MANACOR), SA CALOBRA (T.M. ESCORCA),
SON SERVERA, FONT DE SA CALA (T.M. CAPDEPERA), CALA EN PORTER (T.M.
ALAIOR), CIUTADELLA SUD, SANT LLUÍS, SANT ANTONI-SANT JOSEP Y PORT DE
SANT MIQUEL (T.M. SANT JOAN DE LABRITJA)”
Vista la memoria justificativa de la necesidad de la contratación adjunta de “Servicio para la
redacción de los proyectos refundidos de emisarios marítimo-terrestres y vertido al mar de las
EDARs de Cala Ferrera (t.m. Felanitx), Cales de Mallorca (t.m. Manacor), Sa Calobra (t.m.
Escorca), Son Servera, Font de Sa Cala (t.m. Capdepera), Cala En Porter (t.m. Alaior),
Ciutadella Sud, Sant Lluís, Sant Antoni-Sant Josep y Port de Sant Miquel (t.m. Sant Joan de
Labritja)” emitida día 22 de septiembre de 2021 por el área de Planificación y Construcción de
Saneamiento de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental y dado que la necesidad
surgida de la contratación propuesta se encuadra dentro de la finalidad institucional de la
Agencia Balear del agua y de la calidad ambiental, procede proceder al inicio del expediente de
contratación correspondiente en los términos previstos al artículo 28 de la LCSP.
Dado que el artículo 14.1m) del Decreto 100/2015, de 18 de diciembre, por el cual se aprueban
los Estatutos de la Agencia Balear del agua y de la calidad ambiental dispone que corresponde
al Consejo de Administración de la Agencia ser el órgano de contratación de la entidad, el
Director gerente propone al Consejo de Administración la Adopción de los siguientes acuerdos:
RESUELVE
Primero.- Iniciar el expediente de contratación de “Servicio para la redacción de los proyectos
refundidos de emisarios marítimo-terrestres y vertido al mar de las EDARs de Cala Ferrera (t.m.
Felanitx), Cales de Mallorca (t.m. Manacor), Sa Calobra (t.m. Escorca), Son Servera, Font de
Sa Cala (t.m. Capdepera), Cala En Porter (t.m. Alaior), Ciutadella Sud, Sant Lluís, Sant AntoniSant Josep y Port de Sant Miquel (t.m. Sant Joan de Labritja)” mediante un contrato de
servicios por un importe total de 329.958 € (IVA excluido) y de 399.249,18 € (IVA incluido) ,
dividido en los siguientes 4 lotes:





LOTE-1 (MALLORCA), Font de Sa Cala y Son Servera: 48.030 € (IVA excluido)
58.116,30 € (IVA incluido).
LOTE-2 (MALLORCA), Cala Ferrera, Cales de Mallorca y Sa Calobra: 72.045 €
excluido) y de 87.174,45 € (IVA incluido).
LOTE-3 (MENORCA), Cala en Porter, Ciutadella Sud y Sant Lluís: 116.949 €
excluido) y de 141.508,29 € (IVA incluido).
LOTE-4 (EIVISSA), Sant Antoni y Port de Sant Miquel: 92.934 € (IVA excluido)
112.450,14 € (IVA incluido).

y de
(IVA
(IVA
y de

Segundo.- Nombrar al Sr. Miquel Trobat Fullana como responsable del contrato.
Tercero.- Delegar la firma en el Director Gerente de la Agencia Balear del agua y de la calidad
ambiental para proceder a la tramitación del expediente de contratación en todos sus trámites, ,
excepto la adjudicación del contrato, mediante el procedimiento abierto.
Cuarto.- Publicar la memoria justificativa en el Perfil del Contratante de la Agencia Balear del
agua y de la calidad ambiental.
Palma, con fecha de la firma electrónica
EL DIRECTOR GERENTE
Digitally signed by ROSSELLO ALCINA GUILLEM DNI 34065249H
Date: 2021.09.28 12:29:38 +02'00'

Guillem Rosselló Alcina
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2.2.- Aprovació de projectes

2.2.- a) Aprovació del projecte “EBAR,
col·lectors i emissari terrestre de l’EDAR
d’Andratx (ampliació EDAR Andratx, FASE II),
a efectes d’expropiació forçosa.

El projecte al que es fa referència es troba
amb un link en el correu on es va enviar la
documentació del Consell d’Administració.
http://cdn.lagencia.cat/conselladministracio/20210930/p-2018-015-visado-fdo-andratx.pdf
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Aprovació del projecte “EBAR, col·lectors i emissari terrestre de l’EDRA d’Andratx
(ampliació EDAR Andratx, FASE II), a efectes d’expropiació forçosa
En data 8 de maig de 2020, l’Ajuntament d’Andratx i ABAQUA varen signar un nou
conveni de col·laboració per a la millora del sistema de sanejament i depuració
d’Andratx.
Arran del contingut de l’esmentat conveni, ABAQUA està tramitant administrativament
el projecte d’EBAR, col·lectors i emissari terrestre de l’EDAR d’Andratx (ampliació
EDAR Andratx, FASE II)”, Aquest projecte contempla la necessitat de disposar d’una
sèrie de terrenys respecte dels quals ABAQUA no és titular.
Segons consta a la clàusula segona del conveni subscrit entre l’Ajuntament d’Andratx i
ABAQUA, l’Administració local està obligada a facilitar la disponibilitat dels terrenys que
puguin resultar afectats per al correcte execució del servei de sanejament i depuració
de l’EDAR d’Andratx, així com de les futures ampliacions o reformes que s’executin com
a conseqüència de les obligacions assumides en aquest conveni.
En alguns dels terrenys afectats per l’esmentat projecte, no s’ha pogut arribar a acords
amb els seus propietaris, davant aquesta situació, l’Ajuntament d’Andratx ha d’iniciar el
corresponent expedient d’expropiació per tal de poder posar en disposició d’ABAQUA
tots els terrenys necessaris per executar l’obra.
L’apartat segon de l’article 17 de la Llei d’Expropiació Forçosa de data 16 de desembre
de 1954 disposa que quan el projecte d’obres i serveis comprengui la descripció material
detallada de tots els béns o drets que es considerin necessaris expropiar, la necessitat
d’ocupació s’entendrà implícita en l’aprovació del projecte.
Per tot l’anteriorment exposat, el director gerent d’ABAQUA, a petició de l’Ajuntament
d’Andratx, proposa al Consell d’Administració d’aquesta entitat l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar inicialment el projecte anomenat “EBAR, col·lectors i emissari terrestre
de l’EDAR d’Andratx (ampliació EDAR Andratx, FASE II), redactat per l’enginyer de
camins canals i ports el senyor Manuel Messeguer Ramírez (núm. de col. 8125), amb el
visat del col·legi oficial d’enginyers de camins, canals i ports de Balears
(2019/03562/01), de data19 de setembre de 2019, a efectes d’expropiació forçosa.

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 76 58
abaqua.cat
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Segon.- Remetre aquest acord juntament amb el projecte EBAR, col·lectors i emissari
terrestre de l’EDAR d’Andratx (ampliació EDAR Andratx, FASE II a l’Ajuntament
d’Andratx perquè iniciï l’expropiació forçosa respecte dels terrenys necessaris per
executar l’obra.
Palma, a la data de la signatura electrònica.
Guillem Rosselló Alcina.

Digitally signed by ROSSELLO
ALCINA GUILLEM - DNI
34065249H
Date: 2021.09.28 12:28:23 +02'00'
Director gerent d’Abaqua.

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 76 58
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2.3.- Adjudicacions
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2.3.- a) Proposta d’adjudicació del contracte de
servei per a la redacció del projecte per a la
tramitació de la legalització i millora de
l’emissari de la IDAM Formentera.

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous 30 de setembre de 2021

41

PROPOSTA D’ACORD PER A LA PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE PER A LA TRAMITACIÓ DE LA LEGALITZACIÓ I LA
MILLORA DE L’EMISSARI DE LA IDAM DE FOMENTERA. ILLES BALEARS.
Exp. Núm.: SE/2021/15
En data 31 d’octubre de 2019, el Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental, va aprovar l’inici de l’expedient de contractació del servei de redacció de projecte per a la
tramitació de la legalització i la millora de l’emissari de la IDAM de Formentera, amb un pressupost màxim
de licitació de 100.000,00 € iva exclòs.
Obtingut el certificat de crèdit suficient i dut a terme totes les aprovacions previstes per Llei, el Director
gerent en data 22 de juny de 2021, en virtut de la delegació de firma acordada pel Consell d’Administració
de data 31 d’octubre de 2019, va aprovar la despesa de 100.000,00 € sense iva, el plec de bases particulars
i els plecs de prescripcions tècniques que regiran el contracte, ordenat la tramitació de l’expedient
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.
Es va donar publicitat a la licitació en el perfil del contractant per al seu coneixement. El termini de
presentació d’ofertes, via electrònica, va finalitzar dia 13 de juliol de 2021 a les 19:00 hores.
Una vegada finalitzat el termini de presentació d’ofertes, la Mesa va comprovar, mitjançant la Plataforma de
contractació del sector públic, que les empreses que havien presentat oferta en temps i forma a la licitació
de referència eren les següents:

1

CONSOMAR, S.A.

DATA I HORA DE
PRESENTACIÓ OFERTA
12/07/2021 a les 14:59 h

2

ASESORIA TÉCNICA Y PROYECTOS SIGLO XXI, S.L.

12/07/2021 a les 16:02 h

NÚM.

EMPRESA

En data 20 de juliol de 2021 es va reunir al Mesa de contractació per analitzar la documentació aportada
pels licitadors i es va acordar admetre a l’empresa Consomar, S.A. i va admetre provisionalment a l’empresa
Asesoria Técnica y Proyectos Siglo XXI, S.L. per haver presentat deficiències a la documentació general
(sobre núm. 1).
La Mesa de Contractació es va reunir novament en data 30 de juliol de 2021 i va acordar admetre al licitador
Asesoria Técnica y Proyectos Siglo XXI, S.L. per haver esmenat correctament, en temps i forma, les
deficiències detectades en el sobre núm. 1., i es va requerir a l’àrea tècnica responsable del contracte
informe sobre l’avaluació de l’oferta tècnica presentada pels licitadors inclosa dins el sobre núm. 3.
En data 15 de setembre de 2021, es va convocar a la Mesa, per dur a terme l’obertura de les proposicions
presentades i admeses a la licitació, en concret les corresponents a les ofertes econòmiques i tècniques
avaluables mitjançant fórmula, presentades en el sobre núm. 2, de conformitat amb allò que preveuen les
bases que regeixen la present licitació.
Abans de l’obertura de les ofertes, es va procedir a informar als assistents dels resultat de l’estudi, avaluació
i puntuació prèvia de la documentació tècnica presentada pels licitadors, corresponent a criteris no
C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 76 58
abaqua.cat
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avaluables mitjançant fórmula (sobre nº 3), una vegada obtingut l’informe tècnic signat pel Cap de l’àrea de
construcció i gestió d’abastiment i dessaladores d’Abaqua, sol·licitat prèviament per la Mesa de
Contractació. De conformitat amb l’informe tècnic el resultat en puntuació de l’aplicació dels criteris
avaluables mitjançant judici de valor va ser el següent:
NÚM.
1
2

LICITADORS ADMÈSOS

PUNTUACIÓ JUDICI DE VALOR
(màx. 45 punts)

CONSOMAR, S.A.
ASESORIA TÉCNICA Y PROYECTOS SIGLO XXI, S.L.

37,20
36,00

Seguidament es va procedir a la lectura de les ofertes econòmiques i de les ofertes tècniques avaluables
mitjançant fórmula presentades pels licitadors, que varen esser les següents:
NÚM.

LICITADORS

1
2

CONSOMAR, S.A.
ASESORIA TÉCNICA Y PROYECTOS SIGLO XXI,
S.L.

Oferta econòmica
(iva exclòs)
75.000,00
84.500,00

Criteri social
hores formatives
15
21

La vocal del Àrea Econòmica va procedir a realitzar els càlculs pertinents de presumpció de valors anormals
o desproporcionats en aplicació dels criteris establerts en el quadre K de característiques del contracte del
plec de bases de la licitació, comprovant que no es trobaven incurses en valors anormals o
desproporcionats.
En la mateixa sessió, la Mesa de contractació va procedir a la valoració de les ofertes i a l’assignació de la
puntuació en funció dels criteris d’adjudicació del contracte i a la seva forma d’avaluació prevists al quadre
de criteris d’adjudicació del contracte i a la clàusula 15 del PCAP que regeix la present licitació, obtenint els
resultats en puntuació que es reflexen a continuació:
LICITADORS

Puntuació
informe
tècnic
(0-45)

Puntuació
oferta
econòmica
(0-50)

Puntuació
criteri
social

TOTAL
(0-100)

(0-5)

CONSOMAR, S.A.

37,20

50,00

4,00

91,20

ASESORIA TÉCNICA Y PROYECTOS SIGLO XXI, S.L.

36,00

48,37

5,00

89,37

Ates la puntuació obtinguda, al Mesa de Contractació va acordar elevar a l’òrgan de contractació la proposta
d’adjudicació del contracte a favor de l’empresa CONSOMAR, S.A., per un import de 75.000,00 €, sense
l’IVA, per ser l’oferta econòmicament més avantatjosa, d’acord amb els criteris d’adjudicació del contracte i
no incorre en baixa temeria de conformitat amb l’establert al plec de bases que regeixen la licitació.
L’article 14.1.m) del Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, disposa que correspon al Consell d’Administració de l’Agència “
ser l’òrgan de contractació de l’entitat “.

C/ del Gremi de Corredors, 10
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Per això, vista la proposta de la Mesa de contractació, el Director gerent proposa al Consell d’Administració
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Proposar com a adjudicatari del contracte del servei per dur a terme la redacció del projecte per a
la tramitació de la legalització i la millora de l’emissari de la IDAM de Formentera. Illes Balears, a favor de
l’empresa CONSOMAR, S.A., per un import de 75.000,00 € sense IVA, per ser l’oferta més avantatjosa
d’acord amb els criteris de valoració que regeixen la present licitació i no incorre en valors anormals o
desproporcionats.
Segon.- Delegar la firma al Director gerent de l’Agència per adjudicar l’expedient de contractació del servei
per dur a terme la redacció del projecte per a la tramitació de la legalització i la millora de l’emissari de la
IDAM de Formentera. Illes Balears, una vegada hagi acreditat correctament la documentació requerida al
articles 19 i 20 del PCAP al proposat com adjudicatari, 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 la firma del corresponent contracte i per a la
continuació de l’expedient de contractació en tots els seus tràmits, sempre que no suposin augment de
despesa.

Palma, en la data de la signatura digital
Director gerent de l’Agència Balear
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental

Digitally signed by ROSSELLO
ALCINA GUILLEM - DNI 34065249H
Date: 2021.09.28 12:26:26 +02'00'
Guillem Rosselló Alcina
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EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ: SE/2021/15
TIPUS DE CONTRACTE: SERVEIS
PROCEDIMENT: Obert
OBJECTE: SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE PER A LA TRAMITACIÓ DE LA
LEGALITZACIÓ I LA MILLORA DE L’EMISSARI DE LA IDAM DE FORMENTERA. ILLES
BALEARS.
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
MESA 3 – OBERTURA I VALORACIÓ DE LES OFERTES AVALUABLES
MITJANÇANT FÓRMULA I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
Data i hora de celebració: 15 de setembre de 2021 a les 10:00h
Mitjà: Mitjançant vídeo cridada. Licitació electrònica. Plataforma de Contractació del Sector
Públic

Assistents:
President:
Juan Calvo Cubero, Secretari general de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental
Secretària :
Catalina Bernat Homar, Cap de la Unitat de gestió de Contractació de l’Agència Balear de
l’aigua i de la qualitat ambiental
Vocals:
Santiago del Rio Matute, Cap de l’Àrea de construcció i gestió d’abastament i dessaladores de
l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental
Asunción Moscardó Covo, Cap de l’Àrea Econòmica Financera de l’Agència Balear de l’aigua i
de la qualitat ambiental
Sofia Forcades Pons, tècnica superior de l’Àrea Jurídica de l’Agència Balear de l’aigua i de la
qualitat ambiental

Ordre del dia:
1) Valoració de les ofertes avaluables mitjançant judici de valor
2) Obertura de les ofertes avaluables mitjançant fórmula
3) Valoració de les ofertes avaluables mitjançant fórmula
4) Proposta d’adjudicació
5) Aprovació de l’acta de la sessió d’avui.

Sessió:
El President pren la paraula i informa als assistents que la reunió té per objecte la valoració de
les ofertes avaluables mitjançant judici de valor i l’obertura i valoració de les ofertes presentades
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electrònicament pels licitadors incloses al sobre núm. 2 relatives als criteris d’adjudicació
avaluables mitjançant fórmula,
Seguidament, abans de l’obertura del sobre núm. 2, es procedeix a informar als assistents dels
resultats de l’estudi, avaluació i puntuació prèvia de la documentació tècnica presentada pels
licitadors dins el sobre núm. 3, corresponent a criteris avaluables mitjançant judici de valor.
La Secretària exposa que s’ha posat a disposició de tots els membres de la Mesa l’informe tècnic
de valoració de les ofertes tècniques, elaborat per l’Àrea de construcció i gestió d’abastament i
dessaladores de data 13 de setembre de 2021 sol·licitat prèviament per la Mesa de Contractació
i que s’adjunta a la present acta.
Els resultats en puntuació de l’aplicació dels criteris avaluables mitjançant judici de valor són els
següents:
Puntuació Judici de
valor
(màxim 45 punts)

LICITADORS
1

CONSOMAR S.A.

37,20

2

ASESORIA TÉCNICA Y PROYECTOS SIGLO XXI S.L.

36,00

A continuació, la Secretària procedeix a l’obertura via Plataforma dels sobres electrònics núm. 2
de la documentació presentada pels licitadors relativa als criteris avaluables mitjançant fórmula,
i el President dona lectura a les ofertes econòmiques i a les ofertes relatives als criteris avaluables
mitjançant fórmula previstes al PCAP presentades pels licitadors.
Les ofertes presentades son les següents:

LICITADORS

Oferta
Econòmica
(Iva exclòs)

Criteri social
Hores
formació

1

CONSOMAR S.A.

75.000,00

15

2

ASESORIA TÉCNICA Y PROYECTOS SIGLO XXI S.L.

84.500,00

21

A continuació la vocal de l’Àrea Econòmica procedeix a realitzar els càlculs pertinents de
presumpció de valors anormals o desproporcionats en aplicació dels criteris establerts al quadre
K de característiques del contracte del PCAP. Realitzats els càlculs pertinents, la Mesa considera
que les ofertes no es troben incurses en valors anormals o desproporcionats, aplicant els criteris
d’apreciació establerts al plec de bases de la licitació.
Seguidament la Mesa procedeix a la valoració de les ofertes i a l’assignació de la puntuació en
funció dels criteris d’adjudicació del contracte i a la seva forma d’avaluació prevists al Quadre
de criteris d’adjudicació del contracte i a la clàusula 15 del PCAP que regeix la present licitació,
obtenint els resultats en puntuació que es reflexen a continuació:
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LICITADORS

Puntuació
oferta Tècnica
(0-45)

Puntuació
Oferta
econòmica
(0-50)

Puntuació
Criteri
social
(0-5)

PUNTUACIÓ
TOTAL
(0-100)

1

CONSOMAR S.A.

37,20

50,00

4,00

91,20

2

ASESORIA TÉCNICA Y
PROYECTOS SIGLO XXI S.L.

36,00

48,37

5,00

89,37

Revisada la documentació i verificada la presentació electrònica sense cap incidència, es
prenen els següents acords:
Primer.- Elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte SERVEI DE
REDACCIÓ DEL PROJECTE PER A LA TRAMITACIÓ DE LA LEGALITZACIÓ I LA MILLORA
DE L’EMISSARI DE LA IDAM DE FORMENTERA. ILLES BALEARS a favor de l’entitat
CONSOMAR S.A., per un import de 75.000,00 € 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.- Aprovar per unanimitat l’acta de la Mesa de contractació de la sessió celebrada avui i
ordenar la seva publicació al perfil del contractant.

Essent les 10:15h hores el President aixeca la sessió, de la que com a Secretària, estenc la
present acta que, signen electrònicament tots els membres de la Mesa.

El President
Juan Calvo Cubero

La Secretaria
Catalina Bernat Homar

Vocal
Asunción Moscardó Covo

Vocal
Sofia Forcades Pons

Vocal
Santiago del Rio Matute

**Aquest document ha estat signat electrònicament i, per donar compliment a les obligacions vigents en
matèria de transparència i protecció de dades personals, el fitxer de signatura electrònica es troba a la base
de dades de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental i pot ésser verificat.**
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VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES CON JUICIO DE VALOR:

SERVICIO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO PARA LA TRAMITACIÓN DE LA
LEGALIZACIÓN Y LA MEJORA DEL EMISARIO DE LA IDAM DE FORMENTERA.
(SE/2021/15).
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1.- ANTECEDENTES

El objeto del contrato es el SERVICIO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO PARA LA
TRAMITACIÓN DE LA LEGALIZACIÓN Y LA MEJORA DEL EMISARIO DE LA IDAM DE
FORMENTERA. (SE/2021/15).
El 23 de junio de 2021 se publicó en la Plataforma de contratación del sector público la licitación
por procedimiento abierto del expediente de referencia. El plazo de presentación de ofertas
finalizó el 13/07/2021 a las 19:00 horas. El presupuesto de licitación es de 100.000,00 € (IVA
excluido) y el plazo de ejecución de seis meses.
La Mesa de Contratación trasladó a los servicios técnicos del Área de Construcción y Gestión de
Abastecimiento y Desaladoras, la oferta técnica presentada con la documentación relativa a los
criterios evaluables con juicio de valor, para su estudio y valoración. Los licitadores que
presentaron oferta fueron los siguientes:
CONSOMAR, S.A.
ASESORÍA TÉCNICA Y PROYECTOS SIGLO XXI, S.L.

2.-

CRITERIOS EVALUABLES CON JUICIO DE VALOR.

De conformidad con lo expuesto en el Pliego de Bases de Licitación del contrato de servicio, los
criterios evaluables mediante juicio de valor se han valorado hasta un máximo de 45 puntos en
base a los criterios que se exponen a continuación:
B.1.OFERTA TÉCNICA
a) Metodología de trabajo (se valorará hasta un máximo de 25 puntos)
1. Justificación de la metodología de Trabajo para la redacción del proyecto de referencia, en
función del orden y organización de la información, adecuación/especificidad técnica, grado de
detalle y coherencia de la documentación presentada, en los términos expuestos en este
apartado.
Los subcriterios considerados y las puntuaciones para cada uno de ellos son:
• Organigrama y cuadro resumen del equipo técnico propuesto para la redacción del
proyecto (se valorará hasta un máximo de 5 puntos)
• Metodología de Trabajo para la redacción del proyecto, indicando las acciones para
resolver los aspectos críticos de cada una de las fases de redacción del proyecto. (se
valorará hasta un máximo de 15 puntos)
• Programa de trabajo, indicando las diferentes fases de redacción y el desglose de
actividades. (se valorará hasta un máximo de 3 puntos)
• Protocolo de comunicación con la dirección del contrato/proyecto (se valorará hasta un
máximo de 2 puntos)
Para cada criterio, subcriterio o puntuación parcial máxima indicada se asignará la puntuación
de cada ofertante de acuerdo a las siguientes calificaciones:
− Deficiente: 0 puntos
− Insuficiente: más de 0 y hasta 1/5 de la máxima puntuación
− Suficiente: más de 1/5 y hasta 2/5 de la máxima puntuación
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−
−
−

Buena: más de 2/5 y hasta 3/5 de la máxima puntuación
Muy buena: más de 3/5 y hasta 4/5 de la máxima puntuación
Excelente: más de 4/5 y hasta máxima puntuación

b) Tramitación final del proyecto (se valorará hasta un máximo de 15 puntos)
1) Justificación de la tramitación final del proyecto para la obtención de la totalidad de permisos,
pruebas, recopilación y organización de la documentación, licencias, autorizaciones y
concesiones preceptivas para la puesta en funcionamiento de las instalaciones y memoria
cronológica de las consultas y tramites a realizar, en función del orden y organización de la
información, adecuación/especificidad técnica, grado de detalle y coherencia de la
documentación presentada, en los términos expuestos en este apartado.
Para cada criterio, subcriterio o puntuación parcial máxima indicada se asignará la puntuación
de cada ofertante de acuerdo a las siguientes calificaciones:
− Deficiente: 0 puntos
− Insuficiente: más de 0 y hasta 1/5 de la máxima puntuación
− Suficiente: más de 1/5 y hasta 2/5 de la máxima puntuación
− Buena: más de 2/5 y hasta 3/5 de la máxima puntuación
− Muy buena: más de 3/5 y hasta 4/5 de la máxima puntuación
− Excelente: más de 4/5 y hasta máxima puntuación
c) Plan de aseguramiento de la calidad (se valorará hasta un máximo de 5 puntos)
1) Propuesta de aseguramiento de la calidad para la redacción del proyecto, adaptada a su objeto
concreto, teniendo en cuenta la particularización de los protocolos de verificación, de las
correspondientes listas de verificación adecuadas al caso concreto, y de la metodología descrita
de la elaboración del objeto del contrato, en función del orden y organización de la información,
adecuación/especificidad técnica, grado de detalle y coherencia de la documentación
presentada, en los términos expuestos en este apartado.
Para cada criterio, subcriterio o puntuación parcial máxima indicada se asignará la puntuación
de cada ofertante de acuerdo a las siguientes calificaciones:
− Deficiente: 0 puntos
− Insuficiente: más de 0 y hasta 1/5 de la máxima puntuación
− Suficiente: más de 1/5 y hasta 2/5 de la máxima puntuación
− Buena: más de 2/5 y hasta 3/5 de la máxima puntuación
− Muy buena: más de 3/5 y hasta 4/5 de la máxima puntuación
− Excelente: más de 4/5 y hasta máxima puntuación

3.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS.
Se presenta la valoración de cada uno de los criterios enumerados en el apartado anterior:

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous 30 de setembre de 2021

50

Licitador:

CONSOMAR, S.A.

5,00

Pts.Obtenidos

B.1.a.1) ORGANIGRAMA Y CUADRO RESUMEN DEL EQUIPO
TÉCNICO PROPUESTO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO.

Pts.Máxim

B.1.a.) METODOLOGÍA DE TRABAJO.

5,00

Comentario: La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse
como EXCELENTE debido a que:
1) Recoge de manera muy detallada y específica el organigrama y el cuadro
resumen del equipo técnico propuesto para la redacción del proyecto.
2) Recoge cuadro detallado con % de dedicación de cada integrante del
equipo
3) Recoge la amplia experiencia del autor del proyecto, reflejando la
realización de actuaciones en 43 emisarios submarinos, entre las que se
encuentran, proyectos de construcción, de adecución, memorias o
proyectos de reparación, direcciones de obra, dirección ambiental y
proragramas de vigilancia ambiental y estructural.
4) Recoge la experiencia del responsable de evaluación ambiental, en el
seguimiento ambiental de desaladoras y en la reducción de sus impactos
ambientales.
B.1.a.2) METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA REDACCIÓN DEL
15,00
12,00
PROYECTO, INDICANDO LAS ACCIONES PARA RESOLVER LOS
ASPECTOS CRÍTICOS DE CADA UNA DE LAS FASES DE
REDACCIÓN DEL PROYECTO.
Comentario: La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse
como MUY BUENA debido a que:
1) Recoge de manera detallada y específica la metodología de trabajo para
la redacción del proyecto.
2) Se desarrollan los apartados de trabajos y estudios previos, estudio de
alternativas, proyecto básico, documentación ambiental, redacción del
proyecto de construcción y metodología BIM.
3) Incluye la captura de datos de la realidad existente y su modelado con las
herramientas BIM.
4) Incluye el levantamiento topográfico de las zonas de emplazamiento de
nuevas infraestructuras, el levantamiento batimétrico en un área de 3 Ha y
cartografía de la distribución de la posidonia en un área de 50 Ha, así como
la implantación de una red de diez estaciones de muestreo mediante
cuadros geoposicionados para caracterizar el estado de conservación de la
posidonia oceánica.
5) Incuye la caracterización geotécnica mediante catas, sondeos y
penetraciones dinámicas en tierra, y la medición de sedimentos no
consolidados mediante lanza de aire/agua y campaña de tomografía
eléctrica marina para nuevas obras en el mar.
6) recoge el diseño ambiental del vertido, estudio de dilución y dispersión de
la salmuera en el medio receptor mediante el software UPLUME para

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous 30 de setembre de 2021

51

dilución en campo cercano y modelos DHI, concretamente el MIKE 1 y MIKE
3 para dispersión en campo lejano.

B.1.a.3) PROGRAMA DE TRABAJO, INDICANDO LAS DIFERENTES
FASES DE REDACCIÓN Y EL DESGLOSE DE ACTIVIDADES.

3,00

3,00

Comentario: La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse
como EXCELENTE debido a que:
1) Recoge de manera muy detallada y específica el programa de trabajo.
2) Incluye el estudio de las diferentes fases de actuación.
3) Recoge diagrama de Gant, con la duración estimada para cada una de
las tareas, diferenciando los períodos de los trabajos a realizar por
CONSOMAR, los de tramitación, los de supervisión por el Director de
Servicio, así como las entregas. También se identifica el camino crítico en el
diagrama.
4) se recoge el porcentaje de dedicación de cada miembro del equipo a los
diferentes trabajos de manera exahustiva, igualmente se recoge el número
de horas que cada miembro del equipo dedicará a cada trabajo.
B.1.a.4) PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN CON LA DIRECCIÓN
2,00
1,20
DEL CONTRATO/ PROYECTO.
Comentario: La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse
como BUENA debido a que:
1) Recoge de manera adecuada el protocolo de comunicación con la
dirección del contrato/proyecto.
2) Incluye diagrama con los diferentes flujos de información.
3) Recoge la presentación de informes mensuales con el avance de la
actividad, medidas de reestructuración y actuaciones previtas.
4) Contempla principalmente mediante correo electrónico, recurriendo para
aclaraciones a via telefónica, videoconferencias.
5) Plantea aclarar con el Director del servicio, un programa de reuniones
presenciales o por videoconferencia.
TOTAL PUNTUACIÓN APARTADO B.1.a.)
21,20
METODOLOGÍA DE TRABAJO

Pts.Obtenidos

Pts.Máxim

B.1.b) TRAMITACIÓN FINAL DEL PROYECTO.

B.1.b.1) JUSTIFICACIÓN DE LA TRAMITACIÓN FINAL DEL
15,00
11,00
PROYECTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA TOTALIDAD DE
PERMISOS, PRUEBAS, RECOPILACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN, LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y
CONCESIONES PRECEPTIVAS PARA LA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y MEMORIA
CRONOLÓGICA DE LAS CONSULTAS Y TRÁMITES A REALIZAR.
Comentario: La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse
como MUY BUENA debido a que:
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1) Recoge de manera detallada y específica la justificación de la tramitación
final del proyecto.
2) Recoge la tramitación de la consulta al órgano ambiental, a fin de que
este facilite el Documento de Alcance del Estudio de Impacto Ambiental, y el
resto de trámites hasta la obtención de la Declaración de Impacto
Ambiental.
3) Incluye la tramitación de la solicitud de vertido al DPMT y la solicitud de
concesión de ocupación del DPMT, además de la solicitiud de uso de la
zona de servidumbre de protección fuera del DPMT.
4) Todo el proceso de tramitación, se recoge en un diagrama de flujos
detallado.
TOTAL PUNTUACIÓN APARTADO B.1.b.)
11,00
TRAMITACIÓN FINAL DEL PROYECTO

Pts.Obtenidos

Pts.Máxim

B.1.c) PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

B.1.c.1) PROPUESTA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA
5,00
5,00
LA REDACCIÓN DEL PROYECTO, ADAPTADA A SU OBJETO
CONCRETO, TENIENDO EN CUENTA LA PARTICULARIZACIÓN DE
LOS PROTOCOLOS DE VERIFICACIÓN, DE LAS
CORRESPONDIENTES LISTAS DE VERIFICACIÓN ADECUADAS AL
CASO CONCRETO, Y DE LA METODOLOGÍA DESCRITA DE LA
ELABORACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO.
Comentario: La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse
como EXCELENTE debido a que:
1) Recoge de manera muy detallada y específica la propuesta de
aseguramiento de la calidad para la redacción del proyecto.
2) Incluye la metodología a seguir en el desarrollo de las diferentes etapas
del proyecto, Inicio y planificación, ejecución y control.
3)Recoge tablas muy detalladas con ls actividades correspondientes a la
redacción del proyecto y de sus princpales items o puntos de control.
4) Propone una serie de procedimientos de actuación y revisión interna,
incluyendo procedimientos generales del sistema de calidad,
procedimientos organizativos de los trabajos, codificación de la
documentación, control y distribución de documentos, etc.
5) Contempla la realización de auditorías internas, así como las externas de
acuerdo a su sistema de calidad.
6) Incluye los certificados del Sistema Integrado de Gestión de Calidad que
tiene implantado la empresa.
TOTAL PUNTUACIÓN APARTADO B.1.c.) PLAN DE
5,00
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
TOTAL PUNTUACIÓN OFERTA TÉCNICA
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ASESORIA TÉCNICA Y PROYECTOS SIGLO XXI,
S.L.
B.1.a.) METODOLOGÍA DE TRABAJO.

5,00

Pts.Obtenidos

B.1.a.1) ORGANIGRAMA Y CUADRO RESUMEN DEL EQUIPO TÉCNICO
PROPUESTO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO.

Pts.Máxim

Licitador:

3,00

Comentario: La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como
BUENA debido a que:
1) Recoge de manera adecuada el organigrama y el cuadro resumen del equipo
técnico propuesto para la redacción del proyecto.
2) Recoge la experiencia y formación de los diferentes integrantes del equipo
redactor del proyecto, en el cuadro resumen.
B.1.a.2) METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA REDACCIÓN DEL
15,00 12,00
PROYECTO, INDICANDO LAS ACCIONES PARA RESOLVER LOS
ASPECTOS CRÍTICOS DE CADA UNA DE LAS FASES DE REDACCIÓN DEL
PROYECTO.
Comentario: La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como
MUY BUENA debido a que:
1) Recoge de manera detallada y específica la metodología de trabajo para la
redacción del proyecto.
2) Desarrolla de manera amplia un apartado específico de BIM, en el que
contempla en caso necesario la realización de escaneo por nube depuntos de
las naves, al objeto de desarrollar el modelo.
3) Recoge la metodología para la redacción del proyecto incluyendo, recopilación
de la información existente referente al emisario, recopilación de información
ambiental y datos hidrodinámicos y análisis de cumplimiento de normativa.
4) Plantea en caso de incumplimiento de la normativa la realización de un
estudio de alternativas, y derivado de este definir la actución a llevar a cabo,
nuevo emisario, mejora del actual, prolongación o legalización del actual.
5) recoge los trabajos necesarios para la realización del proyecto, entre los que
se encuentran: La caracterización del efluente, los estudios de dilución y
dispersión, mediante modelo CORMIX, caracterización del medio marino,
cartografía de posidonia,etc.
3,00
2,00
Comentario: La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como
MUY BUENA debido a que:
1) Recoge de manera detallada y específica el programa de trabajo.
2) Realiza un estudio de las diferentes fases del proyecto, adecuandose a las
indicaciones recogidas en los pliegos.
3) Recoge diagrama de Gantt con los principales trabajos a realizar y su
duración en días.
B.1.a.4) PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN CON LA DIRECCIÓN DEL
2,00
2,00
CONTRATO/ PROYECTO.
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Comentario: La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como
EXCELENTE debido a que:
1) Recoge de manera muy detallada y específica el protocolo de comunicación
con la dirección del contrato/proyecto.
2) Incluye la entrega de informes mensuales de avance con reflejo en la
documentación gráfica desarrollada en BIM.
3) Propone el uso de sistemas cloud con protocolos establecidos y contrastados
que permita el trabajo colaborativo simultaneo, así como el uso de herramientas
de trabajo colaborativo, con MS Teams, Slack o ASANA.
4) Recoge la presentación de calendario de reuniones al inicio del contrato.
TOTAL PUNTUACIÓN APARTADO B.1.a.) METODOLOGÍA
19,00
DE TRABAJO

Pts.Obtenidos

Pts.Máxim

B.1.b) TRAMITACIÓN FINAL DEL PROYECTO.

B.1.b.1) JUSTIFICACIÓN DE LA TRAMITACIÓN FINAL DEL PROYECTO
15,00 12,00
PARA LA OBTENCIÓN DE LA TOTALIDAD DE PERMISOS, PRUEBAS,
RECOPILACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, LICENCIAS,
AUTORIZACIONES Y CONCESIONES PRECEPTIVAS PARA LA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y MEMORIA CRONOLÓGICA
DE LAS CONSULTAS Y TRÁMITES A REALIZAR.
Comentario: La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como
MUY BUENA debido a que:
1) Recoge de manera detallada y específica la justificación de la tramitación final
del proyecto.
2) Contempla los principales condicionantes como son: las praderas de
posidonia, zonas ANEI, RED Natura, LIC, ZEPA, acuífero de Formentera.
3) Desarrolla con detalle la tramitación ambiental.
4) Desarrolla con detalle la autorización de vertido y concesión de ocupación del
Dominio Público Marítimo Terrestre
5) Recoge otros tramites, como los necesarios por trabajos en el mar ante
Capitanía Marítima de la Dirección General de Marina Mercante y el Instituto
Hidrográfico de la Marina, así como la licencia de obras
TOTAL PUNTUACIÓN APARTADO B.1.b.) TRAMITACIÓN
12,00
FINAL DEL PROYECTO
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Pts.Obtenidos

Pts.Máxim

B.1.c) PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

B.1.c.1) PROPUESTA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA LA
5,00
5,00
REDACCIÓN DEL PROYECTO, ADAPTADA A SU OBJETO CONCRETO,
TENIENDO EN CUENTA LA PARTICULARIZACIÓN DE LOS PROTOCOLOS
DE VERIFICACIÓN, DE LAS CORRESPONDIENTES LISTAS DE
VERIFICACIÓN ADECUADAS AL CASO CONCRETO, Y DE LA
METODOLOGÍA DESCRITA DE LA ELABORACIÓN DEL OBJETO DEL
CONTRATO.
Comentario: La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como
EXCELENTE debido a que:
1) Recoge de manera muy detallada y específica la propuesta de aseguramiento
de la calidad para la redacción del proyecto.
2) Recoge que ATP es empresa certificada en ISO 9001
3) Incluye los aspectos a analizar para el aseguramiento de la calidad, como son:
requisitos del cliente, diseño, control de la documentación, no conformidades y
actualización de la normativa vigente y requisitos lgales.
4) Se recogen en anexos, las fichas de control y planificación del proyecto e
informes para el registro y tratamiento de las no conformidades.
TOTAL PUNTUACIÓN APARTADO B.1.c.) PLAN DE
5,00
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
TOTAL PUNTUACIÓN OFERTA TÉCNICA
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2.3.- b) Ratificació de la resolució de data 13
d’agost de 2021, adoptada per raons
d’urgència, respecte a l’adjudicació del
contracte de servei de subscripció de tres
pòlisses per a la cobertura de danys materials,
de
responsabilitat
professional
i
mediambiental.
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PROPOSTA D’ACORD PER A LA RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ EN MATÈRIA DE
CONTRACTACIÓ ADOPTADA PER RAONS D’URGÉNCIA PEL PRESIDENT DE L’AGÈNCIA
BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL.
Des del mes de juliol en el que es va produir la darrera reunió del Consell d’Administració de
l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental, el President de l’entitat ha adoptat una
resolució, per raons d’urgència, per afrontar la necessària continuació de la tramitació dels
expedients de contractació. S’adjunta còpia de la resolució amb la justificació corresponent.
L’article 14.1 m) del Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat ambiental, disposa que correspon al Consell
d’Administració de l’Agència “ser l’òrgan de contractació de l’entitat”. No obstant això, quan les
circumstàncies requereixin una actuació urgent, l’article 12.1.f) del citat Decret, estableix que
entre les funcions del President de l’entitat s’inclou, “exercitar, per raons d’urgència, qualsevol
facultat que correspongui al Consell d’Administració, donant compte al mateix als efectes de la
seva ratificació”.
És per això, que als efectes de la seva ratificació, el Director gerent de l’Agència proposa al
Consell d’Administració l’adopció del següent acord:
Primer.- Ratificar la Resolució adoptada per raons d’urgència pel President de l’Agència Balear
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental dia 13 d’agost de 2021, de la proposta d’adjudicació 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 responsabilitat
mediambiental de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental (3 lots).

Palma, a la data de firma electrònica visible al document
El Director gerent

Digitally signed by ROSSELLO
ALCINA GUILLEM - DNI 34065249H
Date: 2021.09.28 12:25:43 +02'00'
Guillem Rosselló Alcina

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 76 58
abaqua.cat
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EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ: SE/2021/11
TIPUS DE CONTRACTE: SERVEIS
PROCEDIMENT: Obert
OBJECTE: SUBSCRIPCIÓN DE 3 PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LA COBERTURA DE
SAÑOS
MATERIALES
,
DE
RESPONSABILIDAD
CIVIL
PROFESIONAL
Y
RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA BALEAR DEL AGUA Y DE LA
CALIDAD AMBIENTAL
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
MESA 2 – OBERTURA I VALORACIÓ DE LES OFERTES AVALUABLES
MITJANÇANT FÓRMULA I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
Data i hora de celebració: 4 d’agost de 2021 a les 12:45h
Mitjà: Mitjançant vídeo cridada. Licitació electrònica.
Plataforma de Contractació del Sector Públic

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

Ordre del dia:
1) Obertura de les ofertes avaluables mitjançant fórmula
2) Valoració de les ofertes avaluables mitjançant fórmula
3) Proposta d’adjudicació
4) Aprovació de l’acta de la sessió d’avui.

Sessió:
El President pren la paraula i informa als assistents que la reunió té per objecte l’obertura i
valoració de les ofertes incloses al sobre núm. 2 relatives als criteris d’adjudicació avaluables
mitjançant fórmula, presentades electrònicament pels licitadors admesos.

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
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Abans de l’obertura el President exposa que s’ha pogut constatar que no consta la presentació
de cap oferta referida al LOT 1 de l’expedient licitat, i per tant s’haurà de declarar desert.
Seguidament, la Secretària procedeix a l’obertura via Plataforma dels sobres electrònics núm. 2
de la documentació presentada pels licitadors relativa als criteris avaluables mitjançant fórmula,
i el President dona lectura a les ofertes econòmiques i a les ofertes presentades pels licitadors
relatives als criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmula prevists al quadre de criteris del
PCAP. Les ofertes presentades son les següents:
OFERTES LOT 2 - (Pressupost licitació 60.000,00)
Oferta
Econòmica
(Iva exclòs)

LICITADORS

1

CASER SEGUROS S.A.

45.098,55

Criteri social
Millora
Pla
de
conciliació cobertura
(trams)
SI

NO

Supressió
franquícia

SI

OFERTES LOTE 3- (Pressupost licitació 60.000,00)
Oferta
Econòmica
(Iva exclòs)

LICITADORS

Criteri social
Millora
Pla
de
conciliació cobertura
(trams)

Supressió
franquícia

1

AIG EUROPE S.A

42.841,46

NO

NO

NO

2

LIBERTY MUTUAL INSURANCE

38.000,00

SI

1 tram
1mil

NO

A continuació la vocal de l’Àrea Econòmica procedeix a realitzar els càlculs pertinents de
presumpció de valors anormals o desproporcionats en aplicació dels criteris establerts al quadre
K de característiques del contracte del PCAP. Realitzats els càlculs pertinents, la Mesa considera
que l’oferta no es troba incursa en valors anormals o desproporcionats, aplicant els criteris
d’apreciació establerts al plec de bases de la licitació.
Seguidament la Mesa procedeix a la valoració de les ofertes i a l’assignació de la puntuació en
funció dels criteris d’adjudicació del contracte i a la seva forma d’avaluació prevists al Quadre
de criteris d’adjudicació del contracte i a la clàusula 15 del PCAP que regeix la present licitació,
obtenint els resultats en puntuació que es reflexen a continuació:
PUNTUACIONS LOT 2

LICITADORS

1

CASER SEGUROS S.A.

Puntuació
Oferta
econòmica
(0-80)

Puntuació
Criteri social
(0-5)

Puntuació
Millora
cobertura
(0-10)

80,00

5,00

0

Puntuació
Supressió
franquícia
(0-5)

5,00

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
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TOTAL
(0-100)

90,00
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PUNTUACIONS LOT 3

LICITADORS

Puntuació
Oferta
econòmica
(0-80)

Puntuació
Criteri social
(0-5)

Puntuació
Millora
cobertura
(0-10)

Puntuació
Supressió
franquícia
(0-5)

PUNTUACIÓ
TOTAL
(0-100)

1

AIG EUROPE S.A

62,39

0

0

0

62,39

2

LIBERTY MUTUAL INSURANCE

80,00

5,00

2,50

0

87,50

Revisada la documentació i verificada la presentació electrònica sense cap incidència, es
prenen els següents acords:
Primer.- Elevar a l’òrgan de contractació la proposta de declarar deserta la licitació respecte al
LOT 1- PÒLISSA ASSEGURANÇA DE DANYS MATERIALS PER A L’AGÈNCIA BALEAR DE
L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL, per no haver-se presentat cap oferta a la licitació.
Segon.- Elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte del LOT 2
SUBSCRIPCIÓ D’UNA PÒLISSA DD’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL
PROFESSIONAL PER A L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL
a favor de l’entitat CASER SEGUROS S.A., per un import de 45.098,55 € no subjecte a 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.
Tercer.- Elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del LOT 3 SUBSCRIPCIÓ
D’UNA PÒLISSA DE RESPONSABILITAT MEDIAMBIENTAL PER A L’AGÈNCIA BALEAR DE
L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL a favor de l’entitat LIBERTY MUTUAL INSURANCE
per un import de 38.000,00 € no subjecte a 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.
Quart.- Aprovar per unanimitat l’acta de la Mesa de contractació de la sessió celebrada avui i
ordenar la seva publicació al perfil del contractant.

Essent les 13:15 hores el President aixeca la sessió, de la que com a Secretària, estenc la
present acta que, signen electrònicament tots els membres de la Mesa.

El President
Juan Calvo Cubero

La Secretaria
Catalina Bernat Homar

Vocal
Asunción Moscardó Covo

Vocal
Sofia Forcades Pons

**Aquest document ha estat signat electrònicament i, per donar compliment a les obligacions vigents en
matèria de transparència i protecció de dades personals, el fitxer de signatura electrònica es troba a la base
de dades de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental i pot ésser verificat.**
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2.4.Contractes
tramitats
pels
procediments simplificat, d’emergència i
menors:
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2.4.-a)
Donar compte dels contractes
adjudicats pel procediment obert simplificat.
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Donar compte dels CONTRACTES SIMPLIFICATS adjudicats
des del 23/07/21 al 23/09/21

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)

SE/2021/13

Servei de suport al manteniment
dels equips informàtics d’ABAQUA.

SERVEIS

13/08/21

UP7 BALEAR, S.L.

57.600,00 €

Palma, en la data de la signatura digital
El Director gerent de l’Agència Balear
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental

Digitally signed by ROSSELLO
ALCINA GUILLEM - DNI 34065249H
Date: 2021.09.28 12:26:57 +02'00'
Guillem Rosselló Alcina

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
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2.4.-b)
Donar compte dels contractes
adjudicats pel procediment d’emergència.
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Donar compte dels contractes d’emergència adjudicats des del 23/07/21 al 23/09/21
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.

TIPUS

DATA
Resolució
emergència

EMPRESA
PROPOSADA

Import
estimat
inicial
(IVA inclòs)

Obres de reparació de la impulsió
d’aigües residuals entre l’EBAR
EM0102021
núm. 5 i l’EDAR de Cales de
Mallorca.

OBRA

26/07/2021

MELCHOR
MASCARÓ, S.A.U.

15.000,00

Obres de reparació de l’emissari de
Cala Ferrera.

OBRA

03/08/2021

ONA I MAR SERVEIS
MARÍTIMS, S.L.

10.000,00

Obres de reparació de l’emissari de
EM0122021 l’EDAR de Can Bossa en el seu
tram terrestre.

OBRA

25/06/2021

CADAGUA, S.A.

15.000,00

Obres de reparació de la impulsió
EM0132021 de l’EBAR de la Savina en
Formentera.

OBRA

13/08/2021

CADAGUA, S.A.

20.000,00

Obres de reparació de la impulsió
que uneix l’EBAR del Port d’Andratx
amb l’EBAR, en la llera del torrent
de s’Aluet.

OBRA

24/08/21

FACSA

20.000,00

Núm. exp

EM0112021

EM0142021

Actuació

Palma, en la data de la signatura digital
El Director gerent de l’Agència Balear
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental

Digitally signed by ROSSELLO ALCINA GUILLEM DNI 34065249H
Date: 2021.09.28 12:22:23 +02'00'
Guillem Rosselló Alcina

C/ del Gremi de Corredors, 10
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2.4.-c) Donar compte de l’adjudicació dels
contracte menors.
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Donar compte dels contractes menors adjudicats des del 23-07-21 al 23-09-21

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)

CM21019

Subministrament i transport de
condensadors de 6 kv IDAM
Ciutadella.

Subministrament

16/08/2021

Aguas Canalizadas de Alcudia, S.A.
(ACASA)

16.248,41 €

CM21020

Redacció projectes reparació i
coordinació seguretat i salut IDAMs
de Formentera i Santa Eulària des
Riu.

Serveis

26/08/2021

PABLO QUESADA SALCEDO

17.303,00 €

CM21021

Poliza de seguro de responsabilidad
civil de altos cargos de la Agencia
Balear del Agua y de la Calidad
Ambiental.

Serveis

11/08/2021

AIG EUROPE SA SUCURSAL EN
ESPAÑA

14.383,95 €

CM21022

Servicio de planteamiento de
encuestas y tratamientos de datos
campaña de inicio (verano 2021) del
proyecto
Europeo
LIFE19
GIE/FR/001013
sensibilización
sector turístico sobre el ahorro y la
reutilización de agua (WAT’S
SAVEREUSE).

Serveis

23/08/2021

PREVERISK ESP GESTIÓN DE
RIESGOS AMBIENTALES, S.L.

8.260,67 €

C/ del Gremi de Corredors, 10
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CM21023

Reparación del muro perimetral de la
depuradora de Lluc i annexos al
torrente TM Escorca.

Obres

02/09/2021

EXCAVACIONES GUIEM, S.L.

14.278,00 €

CM21025

Obra de renovació de la climatització
de la IDAM de Ciutadella.

Obres

06/09/2021

BENEJAM REFRIGERACION, S.L.

20.733,51 €

CM21024

Transport
i
adequació
de
transformador de 66 kv de Sóller a
la IDAM Badia de Palma.

Serveis

16/09/2021

CABOT ASOCIADOS, S.L.

14.302,67 €

Palma, en la data de la signatura digital
El Director gerent de l’Agència Balear
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental

Digitally signed by ROSSELLO
ALCINA GUILLEM - DNI 34065249H
Date: 2021.09.28 12:31:40 +02'00'
Guillem Rosselló Alcina
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3.- CONVENIS
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3.1.- Ratificació de la resolució del president de
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental de data 27 de juliol de 2021 relativa
a la pròrroga del conveni de col·laboració
signat amb el Consell Insular d’Eivissa i
l’Adjuntament d’Eivissa per al finançament de
les obres d’execució de la substitució de
l’emissari de Talamanca.
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Ratificació de la resolució del president de l’Agència Balear de l’Aigua i de la
Qualitat Ambiental de data 27 de juliol de 2021 relativa a la pròrroga del conveni
de col·laboració signat amb el Consell Insular d’Eivissa i l’Adjuntament d’Eivissa
per al finançament de les obres d’execució de la substitució de l’emissari de
Talamanca

Antecedents.En data 27 de juliol de 2017, el Consell Insular d’Eivissa ( CIE), l’Ajuntament d’Eivissa i
ABAQUA varen signar un conveni de col·laboració per al finançament de les obres
d’execució de la substitució de l’emissari de Talamanca (Eivissa.)
La clàusula primera de l’esmentat conveni assenyala que l’objecte del mateix és regular
les aportacions reintegrables del CIE i de l’Ajuntament d’Eivissa a favor d’ABAQUA per
coadjuvar a sufragar les despeses per les obres d’execució per part d’aquesta entitat
respecte de l’emissari de Talamanca (Edar d’Eivissa-capital),.
Segons consta a la clàusula segona de l’esmentat conveni, ABAQUA havia de reintegrar
les quantitats aportades pel CIE i Ajuntament d’Eivissa entre els anys 2019 i 2023. No
obstant això, la vigència d’aquest conveni finalitzava el 27 de juliol de 2021 , això és,
dos anys abans del finalitzar les obligacions d’ABAQUA respecte al reintegraments a
realitzar al CIE i a l’Ajuntament d’Eivissa.
Vista la necessitat de garantir el compliment de les obligacions d’ABAQUA respecte al
CIE i Ajuntament d’Eivissa, i atesa la possibilitat de prorrogar aquest conveni, prevista
al clàusula sisena del mateix, es va considerar convenient prorrogar-lo.
L’article 14, apartat primer de la lletra f) del Decret 100/2015, de data 18 de desembre,
pel qual s’aproven els Estatus d’ABAQUA estableix que l’òrgan competent per aprovar
el continguts del convenis és el Consell d’Administració; No obstant això, vist que la
vigència del conveni finalitzava el 21 de juliol de 2021, això és, abans de la reunió
establerta per al Consell d’Administració del mes de juliol, el president de l’entitat, fent ús
de les de les facultats previstes a la lletra f de l’apartat primer de l’article 12 de l’esmentat Decret
115/2015, en data 20 de juliol de 2021 va resoldre prorrogar l’esmentat conveni fins l’any 2023.
Per l’anteriorment exposat, el director gerent d’ABAQUA, als efectes de la seva
ratificació, proposa al Consell d’Administració d’aquesta entitat, l’adopció del següent
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ACORD
Primer.- Ratificar la resolució d’urgència del president d’ABAQUA de data 20 de juliol
de 2021 de prorrogar el Conveni de Col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa,
l’Ajuntament d’Eivissa i ABAQUA per al finançament de les obres d’execució de la
substitució de l’emissari de Talamanca signat en data 27 de juliol de 2017.

Palma, a la data de la signatura electrònica.
Guillem Rosselló Alcina.

Digitally signed by ROSSELLO ALCINA
GUILLEM - DNI 34065249H
Date: 2021.09.28 12:36:48 +02'00'
Director gerent d’ABAQUA.
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3.2.- Ratificació de la resolució del president de
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental de data 9 de setembre de 2021
relativa a la pròrroga del conveni de
col·laboració signat amb l’Ajuntament de Deià
per al subministrament d’aigua.
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Ratificació de la resolució del president de l’Agència Balear de l’Aigua i de la
Qualitat Ambiental de data 9 de setembre de 2021 relativa a la pròrroga del conveni
de col·laboració signat amb l’Ajuntament de Deià per al subministrament d’aigua
En data 18 de setembre de 2017 l’Ajuntament de Deià i l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat
Ambiental ( 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 al municipi
de Deià.
La clàusula sisena de l’esmentat conveni estableix un termini de vigència de quatre anys; No
obstant això, l’esmentada clàusula preveu també, previ acord de les parts, la possibilitat de
prorrogar aquest conveni quatre anys més.
El 9 de setembre 2021 es va reunir la comissió de seguiment prevista al conveni de col·laboració.
En aquell acte, atesos els bons resultats d’aquest acord de cooperació, es va pactar proposar
als respectius òrgans de govern de cada administració prorrogar aquest conveni per un any més.
En atenció que el conveni de col·laboració finalitzava el 18 de setembre de 2021 i vist que l’òrgan
competent d’ABAQUA per acordar la pròrroga és el Consell d’Administració de l’entitat, el qual
estava previst per al 30 de setembre de 2021, es va considerar necessari adoptar una resolució
d’urgència acordant la pròrroga abans de la data d’expiració del conveni.
Es per això, que el president d’ABAQUA en data 9 de setembre de 2021 va resoldre prorrogar
l’esmentat conveni fins el dia 18 de setembre de 2022, de conformitat amb les facultats atorgades
per l’article 12 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
Per tot l’anteriorment exposat, el director gerent d’ABAQUA, als efectes de la seva ratificació,
proposa al Consell d’Administració d’aquesta entitat, l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Ratificar la resolució d’urgència del president d’ABAQUA de data 9 de setembre de 2021
de prorrogar un any més, això és, fins el 18 de setembre de 2022, del conveni de col·laboració
signat el 18 de setembre de 2017 entre l’Ajuntament de Deià i ABAQUA per al subministrament
d’aigua.
Palma, a la data de la signatura electrònica,
Guillem Rosselló Alcina.

Digitally signed by ROSSELLO ALCINA
GUILLEM - DNI 34065249H
Date: 2021.09.28 12:36:01 +02'00'
Director gerent d’ABAQUA.
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4.- ASSUMPTES JURIDICS
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4.1.- Donar compte de la sentència núm. 473,
de data 30 de juliol de 2021, dictada per la Sala
contenciosa administrativa del Tribunal
Superior de Justícia respecte al recurs
d’apel·lació interposat per ABAQUA contra la
sentència del Jutjat contenciós administratiu
de data 21 d’octubre de 2019 ( procediment
ordinari 43/2013).
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Donar compte de la sentència núm. 473, de data 30 de juliol de 2021, dictada per
la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia respecte al
recurs d’apel·lació interposat per ABAQUA contra la sentència del Jutjat
contenciós administratiu de data 21 d’octubre de 2019 (procediment ordinari
43/2013)
En data 20 de març de 2013 la “UTE AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA , SA.,
i ACCIONA AGUA, SA.”, va interposar recurs contenciós administratiu per la
desestimació presumpta de la reclamació econòmica administrativa relativa als treballs
realitzats fora del contracte de manteniment, conservació i explotació de la IDAM de
Sant Antoni de Portmany pels imports de de 419.851, 24 euros més la quantitat de
103.530, 63 euros en concepte d’interès legal, més indemnització per despeses de
cobrament, presentada davant d’ABAQUA, en data 13 de maig de 2011.
En data 21 d’octubre de 2019 el Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Palma de
Mallorca va dictar la Sentència núm. 299/2019, en virtut de la qual es condemnava a
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental al pagament de 419.851,24 euros,
més els interessos de demora des de la data de la reclamació fins a la data del pagament
efectiu de la mateixa, i a una indemnització per despeses de cobrament de 20.992, amb
la imposició de les costes a la part demandada.
Contra l’esmentada sentència ABAQUA va interposar recurs d’apel·lació, respecte del
qual la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears ha resolt estimar-lo parcialment en el sentit de confirmar la condemna a
ABAQUA al pagament del principal i interessos reclamats però revocant la quantitat
fixada per concepte de despeses de cobrament i suprimint la imposició de costes
judicials.
L’esmentada sentència podia esser objecte de recurs de cassació; No obstant això, la
Direcció de l’Advocacia va recomanar la no interposició de recurs per no concorre els
requisits processal prevists als article 86 a 88 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Per aquest motiu, i en compliment de l’article
14.2 del Decret 74/2016, de 23 de desembre, que regula l’Advocacia de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, el director gerent va comunicar a aquesta la seva
conformitat de no interposar l’esmentat recurs.
Per tot l’anteriorment exposat, el director gerent proposa al Consell d’Administració
d’ABAQUA l’adopció del següent
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ACORD
Primer .- Donar-se per assabentat de la Sentència de la sala contenciosa administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears de data 30 de juliol de 2021, que
estima parcialment el recurs d’apel·lació interposar per la defensa d’ABAQUA contra la
Sentència núm. 299/2019, de data 21 d’octubre de 2017, així com de la comunicació
efectuada pel director gerent a la Direcció d’Advocacia confirmant la no interposició de
cap recurs contra la mateixa.
Segon.- Ordenar la tramitació del corresponent expedient de despesa derivat de
l’execució de la sentència.
Tercer.- Delegar la firma al director gerent per autoritzar la despesa i signar tots els
documents derivats l’execució de la sentència.
Palma, a la data de la signatura electrònica

Guillem Rosselló Alcina.
Digitally signed by ROSSELLO ALCINA GUILLEM - DNI
34065249H
Date: 2021.09.28 12:37:21 +02'00'

Director gerent d’ABAQUA.

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

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous 30 de setembre de 2021

2

97

T.S.J.ILLES BALEARS
PALMA DE MALLORCA

SALA CON/AD

SENTENCIA: 00473/2021
N.I.G: 07040 45 3 2013 0000304
Procedimiento: AP RECURSO DE APELACION 0000312 /2020
Sobre PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
De AGENCIA BALEAR DEL AGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL (ABAQUA)
Abogado: LETRADO DE LA COMUNIDAD
Contra AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA SA, ACCIONA AGUA SA
Abogado: MIGUEL LÓPEZ ANDRÉS, MIGUEL LÓPEZ ANDRÉS
Procurador: ONOFRE PERELLO ALORDA, ONOFRE PERELLO ALORDA

SENTENCIA Nº 473

En Palma de Mallorca a 30 de julio de 2021
ILMOS. SRES.
PRESIDENTE
D. Gabriel Fiol Gomila
MAGISTRADOS
D. Pablo Delfont Maza
Dª: Carmen Frigola Castillón
VISTOS por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de les Illes Balears los autos seguidos en el Juzgado de los ContenciosoAdministrativo nº 2 de Palma, con el número de autos P.O. nº 43/2013 y nº de rollo de
apelación de esta Sala 312/2020. Actúa como parte apelante la empresa pública AGENCIA
BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL (ABAQUA), representada y
defendida por Letrado de la CAIB. Son partes apeladas las mercantiles AQUALIA GESTIÓN
INTEGRAL DE AGUAS S.A. y ACCIONA AGUA, S.A., representadas ambas por el
Procurador Sr. D. Onofre Perelló Alorda y defendidas por el Letrado Sr. D. Miguel López
Ándrés.
Constituye el objeto del recurso contencioso la desestimación presunta de la
reclamación económico administrativa presentada el 13 de mayo de 2011 por los trabajos

Firmado por: MARIA CARMEN FRIGOLA
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realizados fuera de contrato en la cuantía de 419.851’24 euros más intereses de demora y
20.992’56 euros de gastos de cobro
La Sentencia número 299/2019 de 21 de octubre de 2019 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 2 de Palma estima el recurso contencioso.
Ha sido Magistrada Ponente la Ilma. Sra. Dña. Carmen Frigola Castillón, quien
expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO: La sentencia nº 299/2019 dictada por la Ilma. Sr. Magistrado Juez del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Palma en los autos seguidos por los
trámites de procedimiento abreviado y de los que trae causa el presente rollo de apelación
decía literalmente en su fallo:
“Estimo

íntegramente

el

recurso

contencioso-administrativo

interpuesto

por

AQUALIA GESTIÓN ÍNTEGRAL DEL AGUA, SA, contra la desestimación presunta de la
reclamación del pago de la cantidad de 419.851,24 euros por trabajos realizados fuera de
contrato y expresamente administrados por la administración, y 103.530,63 euros por el
interés legal del dinero más indemnización por los gastos de cobro, siendo parte demandada la
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO BALEAR, declaro la nulidad de
la resolución recurrida, condenando a la administración al pago de 419.851,24 euros, más los
intereses de demora desde la fecha de la reclamación hasta el día del pago efectivo de la
misma. Y una indemnización por gastos de cobro de 20.992,56 euros, con imposición de
costas a la parte demandada.”.
Esa sentencia fue objeto de aclaración por auto de 24 de enero de 2020 en el sentido de
sustituir tanto en los fundamentos como en el fallo notificado cualquier referencia a la
Consejería de Medio Ambiente por Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental
(ABAQUA).
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SEGUNDO: Contra la anterior resolución interpuso la defensa de Abaqua recurso de
apelación en tiempo y forma siendo admitida en ambos efectos.
Se opusieron las representaciones de las mercantiles recurrentes que solicitaron la
desestimación y la confirmación de la sentencia de instancia.
TERCERO: No se solicita práctica de prueba ni trámite de vista o conclusiones.
CUARTO: Se ha seguido el recurso con arreglo a los trámites de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso administrativa, quedando los autos conclusos para dictar
sentencia, señalando para la votación y fallo el día 28 de junio de 2021.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
PRIMERO: Se aceptan los de la sentencia apelada.
El debate de autos versa sobre la reclamación presentada por las recurrentes ante
Abaqua el 13 de mayo de 2011 por trabajos realizados fuera de contrato y por lo tanto
reclamando el pago de esas obras. La demandada denegó por silencio esa petición. Instalada
la controversia en sede jurisdiccional las reclamantes solicitan se condene a Abaqua al pago
de la suma de 419.851’24 euros, más los intereses resultante de lo previsto en el artículo 7-2
de la ley 3/2004 de 29 de diciembre desde la fecha de la reclamación hasta el día del pago
efectivo de la misma y una indemnización por gastos de cobro de 20.992’56 euros con
imposición de costas a la demandada.
La demandada se opuso al recurso y alegó inadmisibilidad del recurso por falta de
legitimación ad causam de la recurrentes y defecto de postulación. Ambas fueron
desestimadas por la sentencia, y tras ello, entró en el fondo del asunto y estimó el recurso
contencioso al considerar que las obras reclamadas no incluidas en el contrato se ejecutaron, y
han sido aceptadas por la demandada refiriendo que el testigo que depuso en autos que fue
interventor por parte de la Administración declaró ante judicial presencia que esas obras eran
necesarias para la buena marcha del propio contrato.
Y la sentencia concluye;
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“Es decir acreditados los trabajos, como realizados, como conocidos y aceptados por la
Administración y como necesarios, solo resta determinar su cuantía y a este efecto existe
prueba pericial de parte, que no ha sido contradicha, ni criticada ni destruida por la
administración.
Se estima la pretensión de la demanda relativa a la cantidad solicitada como principal.”
Igualmente concede los intereses moratorios y gastos de cobro
Disconforme con la sentencia se alza en apelación la defensa de Abaqua impugnando la
argumentación de la sentencia sobre varios argumentos, siendo el primer de ellos crítico con
la desestimación de la inadmisibilidad del recurso contencioso denunciada por esa parte.
Empezaremos el análisis por ese punto. La sentencia resuelve esa cuestión en el
fundamento jurídico que es del tenor literal siguiente:
CUARTO.- En primer lugar hay que resolver la alegación realizada por la
administración sobre la falta de legitimación activa de la entidad recurrente yla indebida
postulación en este procedimiento de las UTES recurrentes.
Por medio de escrito fechado el dia 27 de mayo de 2015, la parte actora alega que la
UTE OSMOBI fue disuelta mercantilmente antes de la interposición de este recurso. De
hecho, fue la UTE FILCOSUR la que, con aquiescencia de la administración terminó las
sobras del contrato. FILCOSUR era parte de INFILCO ESPANOLA A; igual que su
predecesora OSMOBI. actualmente INFILCO se llama ACCIONA AGUA SA. En este sentido,
se aportan escrituras que apoyan lo manifestado. De las cuales se deduce, que las dos
empresas que demandan en este pleito formaban parte de las UTES iniciales finales que
prestaron el contrato, por lo que no se podría hablar de falta de intereses de las mismas en el
pleito de falta de legitimación activa.
Sin embargo, existe otra alegación de la administración, en relación con la
interposición del recurso directamente por dos empresas que forman parte de dos UTES,
pero no se interpuso por las dos UTES por lo que, según la parte demandada, se infringe lo
previsto en los artículos 435 de la LEC 61.2 de la LJCA. En este sentido, habiéndose
admitido, en el párrafo anterior, que ACCIONA era la sucesora de INFILCO, que
FILCOSUR quien sucedió a OSMOBI, era parte de INFILCO, se concluye que ACCIONA es
sucesora de las UTES, por tanto, puede ejercitar íntegramente la acción de reclamación de la
cantidad objeto de este pleito.
Se desestiman las alegaciones de falta de legitimación representación de la actora.

La parte apelante reitera en su escrito de apelación la existencia de los tres contratos
que en su día las UTES firmaron con el Consorcio de Aguas de Sant Antoni de Portmany y
después con el Instituto Balear del Agua y la Energía (IBAEN) hoy ya desaparecido y

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous 30 de setembre de 2021

101

sustituido por ABAQUA. Hace un relato histórico de las mercantiles que componían y
conformaban esas UTES, y las empresas que sucedieron a las que en su día formaron esas
UTES, y después de ello plantea el debate de si las entidades que han instado el recurso, o sea,
Aqualia Gestión Integral del Agua SA y Acciona Agua SA, sociedades que formaron parte de
las UTES Idam Sant Antoni I e IDAM Sant Antoni II, tienen legitimación individual para
recurrir y para interponer la acción al margen de la propia UTE de la que formaron parte,
“que desde su constitución tiene identidad y actúa en el tráfico jurídico y en el ámbito de la
contratación pública como entidad propia”. En relación al primero de los contratos suscritos
en el año 1997 entre UTE Osmobi y el Consorcio de Aguas de Sant Antoni la apelante niega
esa legitimación activa, y ello porque las recurrentes no formaron parte de esa UTE.
A la pregunta de si las entidades que han instado el recurso, o sea, Aqualia Gestión
Integral del Agua SA y Acciona Agua SA, sociedades que formaban parte de las UTES Idam
Sant Antoni I e IDAM Sant Antoni II, tienen legitimación individual para recurrir y para
interponer la acción al margen de la propia UTE de la que formaron parte, responderemos que
sí la tienen. A tal efecto nos remitimos a la reciente sentencia del TS nº702 de 19 de mayo de
2021 ( ECLI:ES:TS:2021:2014 RC 7441/2019) que da respuesta a esta cuestión. Dice la
sentencia:
SEGUNDO.La cuestión en que el auto de admisión aprecia interés casacional objetivo para la formación
de jurisprudencia.
Tal como se ha reflejado en los antecedentes, el auto de la Sección Primera de 17 de
septiembre de 2020 que admitió a trámite, este recurso apreció interés casacional objetivo
para la formación de jurisprudencia en resolver:
"si cada uno de los integrantes de una unión temporal de empresas (UTE) está legitimado
para actuar individualmente en defensa de sus derechos para impugnar actuaciones
administrativas adoptadas en las fases de efectos y extinción de un contrato administrativo
del que ha resultado previamente adjudicatario como UTE".
Los preceptos cuya interpretación nos encomienda son los artículos 24.1 de la Constitución,
47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y 19.1 de la Ley de la
Jurisdicción.
En sus razonamientos jurídicos este auto recuerda que la sentencia de 8 de octubre de 2019
(casación n.º 5824/2017) denegó la legitimación sobre las cuestiones derivadas de la
ejecución de un contrato pero, por la singularidad del caso, reconoció interés legítimo a una
empresa integrante de una unión temporal para impugnar el acto de incautación de las
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garantías y evitar el perjuicio jurídico que implicaría una eventual repetición contra ella
como obligada solidaria. Recuerda igualmente, que la cuestión de interés casacional fue la
misma que ahora nos plantea. Además, la Sección Primera se hace eco de su auto de 25 de
junio de 2018 (casación 36/2018) y de nuestra sentencia n.º 216/2020, de 19 de noviembre
que estimó ese recurso y reconoció a la mercantil recurrente su interés legítimo para
impugnar el acto de adjudicación de la concesión indirecta del servicio público de un
mercado gourmet. Igualmente, señala que el auto de 25 de febrero de 2020 (casación n.º
1749/2019) plantea la legitimación de las entidades que conforman una unión temporal de
empresas para interponer el recurso especial en materia de contratación.
TERCERO: (…)
CUARTO.El juicio de la Sala. La estimación del recurso de casación y la devolución de las actuaciones
a la instancia.
Efectivamente, como ya indicaba el auto de admisión, la Sala se ha pronunciado
recientemente sobre legitimación de las empresas integrantes de una unión temporal
constituida para concurrir a la adjudicación de un contrato administrativo para impugnar
individualmente la actuación de la Administración consistente en la incautación de garantías
definitivas o la adjudicación del contrato. La última vez, antes de redactar esta sentencia, lo
ha hecho en la n.º 456/2021, de 26 de marzo ( casación n.º 1749/2019) y previamente en las
sentencias invocadas por el escrito de interposición: la n.º 216/2020, de 17 de
febrero (casación n.º 36/2018), la n.º 1327/2019, de 8 de octubre (casación n.º 5824/2017),
esta última, precisamente, en relación con la legitimación de una de las empresas integrantes
de una unión temporal para reaccionar individualmente contra la incautación de las
garantías.
En todas ellas hemos considerado legitimadas activamente a las empresas recurrentes. Por
tanto, ahora hemos de resolver de igual modo pues la controversia gira sustancialmente en
torno a los mismos problemas ya examinados antes y no advertimos razones para seguir aquí
una solución distinta. No llevan, ciertamente, a variar la decisión las consideraciones del
escrito de oposición sobre las diferencias que median entre el asunto afrontado en la
sentencia n.º 216/2020, ya que no afectan al aspecto clave, que no es otro que el de si cabe
identificar o no un interés legítimo específico, propio de la empresa que recurre por sí sola,
que se vea satisfecho por la estimación del recurso contencioso-administrativo. Y tampoco
sirven para justificar una respuesta distinta las observaciones sobre los estatutos de la unión
temporal de empresas o sobre la utilidad práctica del recurso contencioso-administrativo.
Así, pues, por exigencia de los principios de igualdad en la aplicación de la Ley y
seguridad jurídica, estimaremos el recurso de casación y devolveremos las actuaciones a la
instancia para que por la Sala de Oviedo, reconocida por esta sentencia la legitimación
activa de Asturservicios La Productora, S.A.L., resuelva la controversia.
Las razones por las que hemos entendido que en supuestos como el de autos ha de
reconocerse legitimación a las empresas integrantes de una unión temporal, son las que
recogemos a continuación de la sentencia n.º 216/2020, de 17 de febrero (casación n.º
36/2018).
A) La jurisprudencia previa.
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En ella nos referíamos a la jurisprudencia emanada al respecto en sentido contrario al
reconocimiento de esa legitimación. En particular, a la sentencia de 18 de febrero de 2015
(casación n.º 1440/2013), justamente de la que parte la de Oviedo, la cual se apoya en otra
anterior que también aludía a pronunciamientos previos que negaron legitimación a los
integrantes de una unión temporal de empresas para recurrir individualmente la
adjudicación de una concesión [ sentencias de 26 de junio de 2014 (casación n.º
1828/2013), y de 27 de septiembre de 2006 (casación n.º 5070/2002)]. La razón de decidir
de aquella, apuntábamos, era la ofrecida por esta última.
Consistía en apreciar en estos casos un supuesto de litisconsorcio activo necesario a partir
de la relación jurídica material entablada entre las empresas que concurren bajo la forma de
unión temporal. Aun reconociendo que la estimación del recurso de una sola de ellas afecta a
sus intereses, no tenía por suficiente esa afectación para reconocerles legitimación por
derivar tales intereses del común de la agrupación única que participó en el concurso, la
directamente afectada por la adjudicación. También tenía presente que la acción individual
no sólo pretendía beneficios para quien recurría, sino obligaciones y riesgo económico para
quienes no lo habían hecho. En fin, tenía por irrelevante la actitud de estos últimos de no
oponerse y citaba la sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de septiembre de 2005 (asunto
C-129/04).
A esa sentencia de 18 de febrero de 2015 acompañaba un voto particular que hacía
referencia a sentencias anteriores de signo contrario [ 28 de febrero de 2005 (casación n.º
161/2002), 11 de julio de 2006 (casación n.º 410/2004), 23 de enero de 2012 (casación n.º
1429/2009)] y a la sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de mayo de 2010 ( asuntos
acumulados C-145 y 149/08). A propósito de esta última, explicaba que el Derecho de la
Unión Europea se opone a una normativa nacional que se interprete en el sentido de que los
miembros de una unión temporal de empresas licitadora en un procedimiento de
adjudicación de un contrato público se ven privados de la posibilidad de solicitar a título
individual la reparación del perjuicio que hayan sufrido de forma individual a raíz de una
resolución, adoptada por una autoridad distinta de la entidad adjudicadora que intervenga
en dicho procedimiento de conformidad con las normas nacionales. Asimismo, destacaba el
voto particular de esa sentencia europea que la exigencia de que litiguen juntos
necesariamente los integrantes de una unión temporal lleva, no sólo a que no puedan obtener
la anulación del acto que les perjudica, sino a que tampoco puedan acudir al tribunal
competente para pedir la reparación del perjuicio sufrido individualmente.
También mencionaba el voto particular que anteriormente las sentencias de 13 de mayo de
2008 ( casación n.º 1827/2006), de 23 de julio de 2008 ( casación n.º 1826/2006), de 28 de
febrero de 2005 ( casación n.º 161/2002), de 11 de julio de 2006 ( casación 410/2004), así
como la de 13 de marzo de 2007 ( casación 7406/2004), reconocieron legitimación a
empresas que accionaron por separado contra la adjudicación de una concesión a otra, pese
a haber concurrido a la licitación en una agrupación.
Añadía que la sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de junio de 2011 (asunto C-401/09),
admite la legitimación del recurrente que formaba parte de un consorcio sin contar con el
poder del otro integrante.
Y, en el mismo sentido, indicaba nuestra sentencia 216/2020 que la Sala Primera de este
Tribunal Supremo ha reconocido legitimación activa y pasiva a los integrantes de una unión
temporal de empresas, en razón de que esta última carece de personalidad jurídica y quienes
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la componen responden solidariamente de sus actos, todo ello conforme a la Ley 18/1982, de
26 de mayo, [ sentencias n.º 141/2018, de 14 de marzo ; n.º 688/2007, de 12 de
junio ; 58/2002, de 28 de enero ].
B) La sentencia n.º 1327/2019, de 8 de octubre (casación n.º 5824/2017).
Confirma la dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco que corrigió en apelación la decisión de inadmisión del recurso
contencioso-administrativo del Juzgado que lo conoció en primera instancia. Tuvo, pues, por
legitimada a una empresa que impugnó individualmente una actuación administrativa que
suponía la incautación de la garantía prestada por la unión temporal de empresas
adjudicataria de un contrato de suministro e instalación de equipamiento audiovisual y
acogió sus pretensiones.
El recurso de casación de la Universidad del País Vasco descansaba en las razones dadas
por las sentencias de esta Sala contrarias a reconocer legitimación en estos casos y en
el artículo 48.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y la cuestión en que la Sección
Primera de esta Sala advirtió interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia
era exactamente la misma que aquí.
Pues bien, interesa recordar que en los fundamentos de nuestra sentencia n.º 1327/2019
señalamos, a propósito de la legitimación, que el artículo 48.2 de la Ley de Contratos del
Sector Público no impedía reconocerla a la litigante, ya que se refiere a las cuestiones que
surjan en la vida del contrato. Y que la idea que llevó al fallo de la sentencia de apelación
era la de que, desde la perspectiva de la legitimación, la recurrente a título individual tenía
interés por el beneficio jurídico deducible de la eliminación del acto impugnado. De ahí que
concluyéramos:
"3º En consecuencia, desde la interpretación del artículo 19.1.a) de la LJCA conjugado
con el principio pro actione que cita la sentencia, a la vista de lo específico del caso, hay que
concluir que, en efecto, BIENVENIDO GIL, S.L. tenía un interés legítimo en impugnar el acto
de incautación de las garantías y evitar el perjuicio jurídico que para tal mercantil implicaría
la eventual repetición contra las empresas integrantes de la UTE como obligadas solidarias.
Cosa distinta habría sido adentrarse en la procedencia de esa incautación, pero sobre tal
cuestión la parte recurrente, la Universidad, no ha planteado que la sentencia incurra en
infracción alguna al ceñir su pretensión casacional a que se desestime el recurso de
apelación y se confirme la sentencia de inadmisión dictada en primera instancia".
C) Conclusiones que resultan de lo anterior según la sentencia n.º 216/2020.
Es claro que el asunto presenta múltiples facetas y que, por la singularidad que representa
cada caso, en las distintas sentencias aparecen los rasgos específicos del litigio
correspondiente. Así, se ha destacado que no es lo mismo pretender un resarcimiento o evitar
la incautación de las garantías presentadas en su día que instar la adjudicación del contrato
o concesión. Se ha valorado si hay o no oposición de los demás integrantes de la proyectada
unión temporal de empresas o si la que actúa en el pleito a resolver tenía o no la condición
de representante único de la misma. Esos son los matices que aparecen en las sentencias
invocadas.
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Por otro lado, conviene precisar que la sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de septiembre
de 2005 (asunto C-129/04), no tiene carácter dirimente en lo que ahora se discute ya que,
lejos de decir que el Derecho de la Unión Europea niega la legitimación de las empresas
integrantes de una unión temporal, se limita a afirmar que "no se opone" a una normativa
nacional que establezca esa restricción, que es algo muy diferente y sitúa la cuestión en el
ámbito del ordenamiento interno de España.
En este panorama jurisprudencial aparentemente indefinido se aprecia que las sentencias que
han fallado a favor del reconocimiento de la legitimación individual de la que hablamos,
tanto en la Sala Tercera cuanto en la Primera, atienden al principio pro actione y razonan
desde la perspectiva propia de la identificación de un concreto interés legítimo en la empresa
actuante. Es decir, atienden al elemento material que subyace al concepto de interés legítimo.
En cambio, las que han negado la legitimación individual, en vez de preguntarse si beneficia
o evita perjuicios a quien pretende la estimación de su recurso, acuden a una construcción
formal que les lleva a negar el interés individual y admitir sólo el colectivo en virtud de la
oferta común; o, pese a aceptar que ese interés individual existe, lo consideran insuficiente
porque atribuyen a la previa actuación conjunta el efecto de desplazarlo por el de la unión
temporal.
Al razonar de este modo, en vez de detenerse en la constatación de la concurrencia del
sustrato material de la legitimación de la recurrente, anticipan un juicio sobre
acontecimientos futuros e inciertos, como son los que puedan seguir a la estimación, si es que
se acordara.
Esta argumentación contrasta, por un lado, con los términos incondicionados en que
el artículo 42 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre [ artículo 48 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público], se manifiesta sobre quienes pueden
interponer el recurso especial en materia de contratación y, por el otro, con la orientación
decididamente favorable al reconocimiento de la legitimación activa de los integrantes de las
uniones temporales presente en las resoluciones de los tribunales administrativos de recursos
contractuales y de los órganos consultivos en materia de contratación administrativa que
subraya la recurrente.
Tampoco tiene en cuenta que las uniones temporales de empresas carecen de personalidad
jurídica ni que sus miembros responden solidariamente frente a terceros, de acuerdo con
los artículos 7 y 8 de la Ley 18/1982 . E, igualmente, no repara en que la Ley de
Enjuiciamiento Civil no impone el litisconsorcio activo necesario en supuestos como el
presente (artículo 12.1).
D) La aplicación al caso de las conclusiones.
Asturservicios La Productora. S.A.L. posee un interés legítimo para recurrir contra la
incautación de las garantías definitivas y la sentencia de instancia, al negarle legitimación
activa para ello infringe el artículo 19.1 a) de la Ley de la Jurisdicción.
Este precepto anuda la legitimación para ser parte en el proceso contencioso-administrativo
a la titularidad de un derecho o de un interés legítimo. En este litigio, se discute si a la
recurrente en la instancia y en casación, le asiste, no un derecho, sino el interés legítimo al
que se refiere este precepto.
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Es conocida --tanto que no requiere de cita de sentencias-- la reiterada y constante
jurisprudencia que identifica este interés legítimo con el consistente en obtener con el fallo
estimatorio un beneficio o una ventaja o en evitar gracias a él un perjuicio o una desventaja.
Apreciar su concurrencia es cuestión, hemos dicho, que se debe resolver caso por caso,
atendiendo a las circunstancias concretas de cada litigio. Así, pues, se trata de ver si, de
acoger sus pretensiones, Asturservicios La Productora, S.A. lograría un beneficio o ventaja o
evitaría un perjuicio o desventaja, de prosperar su recurso.
Desde esta perspectiva, no es, en principio, relevante la actitud extraprocesal de la otra
empresa que formaba parte de la unión temporal y, mucho menos, la presunción de cuál
pudiera ser en el escenario de la hipotética estimación. Debe contar solamente la relación de
la recurrente con el objeto del litigio y, en particular, la que se producirá de prosperar sus
tesis.
Pues bien, no hay duda de que la eventual anulación de la incautación de las garantías
definitivas sí supondría un beneficio o ventaja para la recurrente. Por tanto, es igual de claro
que le asiste el interés legítimo que requiere el artículo 19.1 a) de la Ley de la Jurisdicción.
Es decir, la estimación sí supondría un beneficio para Asturservicios La Productora, S.A.L. y
en obtenerlo, precisamente, reside su interés, que es legítimo, concreto, material, no un mero
interés por la legalidad. Este es un motivo suficiente para fundamentar su legitimación
activa.
Al pronunciarnos de este modo, no sólo seguimos la consolidada jurisprudencia sobre el
sentido del interés legítimo del artículo 19.1 a) de la Ley de la Jurisdicción, sino también el
criterio más favorable al acceso al proceso, a su vez, manifestación del derecho fundamental
a la tutela judicial. Criterio que observan, además, las sentencias favorables al
reconocimiento de la legitimación que hemos citado ya.
Así, pues, tal como hemos anticipado, procede estimar el recurso de casación, anular la
sentencia de instancia y devolver las actuaciones a la Sala de Oviedo para que, una vez que
hemos tenido por legitimada activamente a Asturservicios La Productora, S.A.L., resuelva su
recurso contencioso- administrativo.
QUINTO.La respuesta a la cuestión planteada por el auto de admisión.
Falta solamente dar respuesta a la cuestión que nos ha sometido el auto de la Sección
Primera de 23 de junio de 2018 y, tras los razonamientos que hemos expuesto, ha de ser
coincidente con la que establecimos en las sentencias n.º 216/2020, de 17 de febrero
(casación n.º 36/2018), n.º 456/2021, de 26 de marzo (casación n.º 1749/2019) y n.º
1327/2019, de 8 de octubre (casación n.º 5824/2017).
Es decir, la interpretación del artículo 19.1.a) de la Ley de la Jurisdicción en relación con el
principio pro actione , en las particulares circunstancias del caso, lleva a concluir que
Asturservicios La Productora, S.A.L. tenía un interés legítimo en impugnar la incautación de
las garantías definitivas acordada por la resolución de la Consejería de Derechos y Servicios
Sociales de 26 de septiembre de 2018.
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En el presente caso se trata de reclamar unos trabajos efectivamente realizados y
recibidos por la Administración que no estaban incluidos en los contratos suscritos el 15 de
abril de 2004 entre el IBAEN y la UTE IDAM Sant Antoni I, compuesta por Aqualia Gestión
Integral del Agua SA e Infilco Española y el contrato suscrito el 16 de junio de 2007 entre el
IBAEN y la UTE IDAM Sant Antoni II integrada por esas dos mismas empresas mercantiles.
Hay que señalar que Infilco Española SA fue absorbida por Pridesa Proyectos y
Servicios en virtud de la escritura de fusión otorgada ante el Notario de Madrid D. Manuel
Rodríguez Marín el 27 de junio de 2007 con el nº 2.169 de su protocolo. Y posteriormente
Pridesa Proyectos y Servicios SA cambio de denominación social y pasó a llamarse
ACCIONA AGUA S.A. en virtud de escritura pública otorgada ante el Notario de Madrid
Manuel Rodríguez Marín el 7 de junio de 2007 con nº 2.282 de su protocolo.
Por lo tanto es claro que con arreglo a lo indicado en la anterior sentencia, las
mercantiles recurrentes, Aqualia Gestión Integral del Agua SA y Acciona Agua SA como
sucesora de Infilco Española, tienen interés directo y manifiesto con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 19-1 de la Ley jurisdiccional.
En relación a la falta de legitimación activa defendida por la defensa del IDI respecto a
las obras realizadas fuera de contrato correspondientes al contrato suscrito por la UTE
OSMOBI el 11 de agosto de 1997, tampoco mejor suerte ha de correr ese argumento.
UTE Osmobi estaba integrada por las siguientes sociedades: INFILCO ESPAÑOLA
S.A., y ENTRECANALES Y TAVORA S.A..
La UTE Osmobi fue disuelta por escritura pública de 13 de octubre de 2009. Ute
Osmobi subcontrató a UTE FILCOSUR para ejecución de obras. Ute Filcosur estaba
compuesta por Sogesur y por Infilco Española SA. Sogesur ha sido sucedida por Aqualia
Gestión Integral del Agua, que es una de las mercantiles recurrentes y que actualmente tiene
el nombre de FCC Aqualia.
Ya hemos dicho que Infilco Española SA actualmente es Acciona Agua SA.
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La mercantil Entrecanales y Tavora SA actualmente es ACCIONA S.A.. De todo ello
hay constancia en autos que lo justifica.
Así las cosas, Infilco Española SA, además de ser miembro de la UTE Osmobi,
también formaba parte de la UTE FILCOSUR subcontratada por la UTE Osmobi para
ejecución de obras que aquí se reclaman. Y hemos dicho también que cuando la UTE Osmobi
se disolvió en el año 2009 fue sucedida por la UTE Filcosur transmitiéndole su posición en la
ejecución del contrato de 1997 y ello con pleno conocimiento de la Administración
Autonómica.
Por lo tanto las mercantiles recurrentes en autos, Aqualia Gestión Integral del Agua
como sucesora de Sogesur y Acciona Agua SA sucesora de Infilco Española SA, ambas
integrantes de UTE Filcosur que sucedió a UTE Osmobi una vez disuelta y liquidada esta,
tienen plena legitimación activa para reclamar también aquellas obras ejecutadas fuera del
contrato suscrito por la Administración y la UTE Osmobi en el año 1997.
SEGUNDO: La apelante se muestra también disconforme con la sentencia que
desestima el argumento de la prescripción parcial de las cantidades reclamadas y del ejercicio
de la acción de las recurrentes.
La sentencia de instancia resuelve ese punto con base a lo siguiente:
QUINTO: Por otro lado, hay que rechazar las alegaciones de la administración,
relativas la prescripción de la acción, al declararla como acción de naturaleza de
responsabilidad patrimonial, no poder encajarla en los requisitos descritos en los artículos
139 siguientes de la antigua ley de procedimiento administrativo común. hay que rechazarla
de plano, al estar las pare discutiendo, desde el inicio del expediente administrativo, de una
liquidación de un contrato, por lo que estamos ante una reclamación de cantidades que
derivan de la aplicación de la regulación contractual que había existido entre las partes,
De modo, que se desestiman las alegaciones de la administración de no aplicar la ley
de contratos estos excesos de contrato, al no haber documentado plasmado por escrito en un
contrato independiente, de conformidad con lo establecido en la sentencia del Tribunal
Supremo, Tribunal Supremo de fecha 18 junio de 2004 que dice que en un contrato de obras
es irrelevante la no formalización de un contrato independiente para las obras extras
ejecutadas, el abono de ese exceso es procedente.
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Se desestima la pretensión de la administración de tener por prescrita la acción de
reclamación de las cantidades objeto de este pleito.
La parte apelante admite que no es de aplicación al caso el plazo de un año propio de
la responsabilidad patrimonial, pero insiste que se aplique el plazo prescriptivo de cinco años
con arreglo a lo dispuesto en la legislación presupuestaria conforme a lo dispuesto en el
artículo 27 del TR de la Ley de finanzas de la CAIB aprobado por Decreto Legislativo 1/2005
de 24 de junio, de forma que no cabría reclamar obligaciones y deudas anteriores al 13 de
mayo de 2006, porque la reclamación formulada ante el IDI lo fue el 13 de mayo de 2011. Ese
planteamiento significa como esa parte admite que únicamente estaría viva la acción para
reclamar las cantidades respecto a los trabajos realizados fuera de convenio de los dos últimos
contratos, o sea, los celebrados en el año 2004 y 2007, pero estaría prescrita la acción para
reclamar el pago de las obras fuera de contrato del suscrito en el año 1997 por UTE Osmobi,
lo cual significa detraer de la reclamación planteada en el debate la suma de 132.132’36
euros.

No aceptamos tampoco ese argumento en tanto que se trata de obras ejecutadas
efectivamente y recibidas por la Administración con plena aquiescencia pero ejecutadas fuera
de los contratos suscritos, de forma que la base para reclamación del cobro de esos trabajo no
está en los contratos suscritos en su día, porque no previeron la ejecución de esas obras que
finalmente se hicieron en beneficio del interés general. Sino en el enriquecimiento injusto que
sufre la parte que ha realizado esas obras, la cual sufre un empobrecimiento en beneficio de
otra parte pues aquella no ha obtenido contraprestación alguna por las obras realizadas, de las
que se beneficia la Administración.
Así las cosas y al apreciarse ese enriquecimiento injusto hay que estar al plazo
prescriptivo previsto en el artículo 1964 del Código Civil porque en definitiva estamos en
presencia de una obligación surgida entre esas partes o de un cuasicontrato.
Como sea que la petición de cobro tuvo lugar en julio de 2010, y por lo tanto antes de
la modificación del artículo 1964 del Código Civil efectuada por ley 42/2015 que entró en
vigor el 7 de octubre de 2015, es claro que no le afecta la modificación y el plazo prescriptivo
es el de quince años. Y ese periodo no ha transcurrido desde la terminación de las obras, hasta
el momento en que se reclamó su cobro, por lo que no ha operado la prescripción.
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TERCERO: En cuanto al enriquecimiento injusto, las cantidades reclamadas en autos
y la valoración de la prueba efectuada por la Juzgadora.
La apelante que acepta la realidad de las obras ejecutadas, sin embargo, niega que las
UTEs actuaran de buena fe en la ejecución de aquellas, afirmando que se han aprovechado de
una actuación administrativa no ajustada a la normativa de contratación.
Hay que señalar que las obras por las que aquí se reclama su pago son obras de mejora
de la planta desaladora de Sant Antoni. Que esas obras fueron ejecutadas por las UTEs a
petición de la Administración se acredita tanto en el expediente administrativo, donde consta
el informe emitido por el Sr. Novoa Jefe del Area de Desalación de Abaqua fechado a 26 de
mayo de 2010, (folios 82 a 87 del EA) donde se valora el montante de esas obras en la suma
de 419.851’23 euros, como de su declaración ante judicial presencia en fase probatoria,
reconociendo que efectivamente había encargado esas concretas obras, que se ejecutaron a
satisfacción de la Administración, y que tal y como consta en el expediente se valoraron en su
día en la suma de 419.851’23 euros. También se acredita todo ello a través del informe
pericial del Ingeniero Sr. Rosselló Tur.
Por lo tanto la tesis de la apelante de existir mala fe en la actuación de las UTEs no
queda probada, sino todo lo contrario.

CUARTO: Argumenta la parte apelante error de la Juzgadora en la valoración de la
prueba y defiende una quantum del coste de esas obras distinto del que declara la sentencia de
instancia y por la que la Administración resulta condenada.
La finalidad de la valoración de la prueba es alcanzar el Juzgador un convencimiento
sobre la certeza o falsedad de los hechos probados .
El sistema de libre valoración de la prueba que impera en nuestro ordenamiento
jurídico, lejos de identificarse con una valoración arbitraria de la prueba, obliga al juzgador a
formar su convicción tomando en consideración los criterios del razonamiento común, las
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reglas científicas y técnicas y todo ello conjugado con arreglo a la sana critica. El Juzgador
valora libremente el resultado de la prueba, pero debe reflejar en su sentencia los motivos de
su valoración. Es esa motivación la que justifica y da sentido a la conclusión que se alcanza
en la sentencia.
En fase de apelación, cuando el apelante fundamenta la crítica en que la sentencia
incide en error en la valoración de la prueba, la Sala debe examinar si la valoración efectuada
por el Juez expuesta en su motivación, resulta ilógica o incoherente a tenor del acervo
probatorio existente en los autos. Y concluimos que la conclusión no resulta desacertada, ni es
ilógica ni irracional.
La Juzgadora señala que:
“(…) En ese sentido, la administración no niega las obras, el Sr. Novoa, quien compareció al
acto de la vista como testigo, quien fue interventor de la Administración, redactó el informe
del año 2010 sobre el que la actora basa su reclamación dice que se produjeron múltiples
reuniones, dijo que en aquella fecha los conceptos reclamables estaban claros, fallaba el
acuerdo en las cantidades. Dijo que los trabajos realizados fuera del contrato eran
necesarios para la buena marcha del propio contrato.
Es decir, acreditados los trabajos, como realizados, como conocidos aceptados por la
administración, como necesarios, solo resta determinar su cuantía, este efecto existe prueba
pericial de parte, que no ha sido contradicha, ni criticada, ni destruida por la
administración.”
Concordamos esa conclusión a la vista de la prueba practicada en el debate rechazando
la exposición de la apelante que parte de un análisis subjetivo e interesado de esa prueba. El
análisis particularizado que la apelante hace de la declaración del Sr. Novoa ante judicial
presencia, en absoluto desvirtúa la conclusión alcanzada por la Juez en la sentencia en una
valoración global del acervo probatorio. Porque lo que cuenta e importa es la valoración
global de la totalidad de la prueba practicada en el debate con arreglo a la sana crítica y no
una referencia particularizada a concretos momentos en la declaración de un testigo, como
pretende la apelante.
Respecto al quantum del coste de esas obras, recordemos que en el expediente
administrativo hay varios informes emitidos por la Administración suscritos por el técnico Sr.
Novoa, que cuantificaron esos costes. En el de 26 de mayo de 2010 se valoraron esas obras en
419.851’23 euros que es el importe que aquí reclaman las recurrentes. Posteriormente ese
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mismo técnico rebajó esa suma señalando en un segundo informe una valoración global de
313.546’15 euros. Y posteriormente aun hace una tercera valoración en la que en esa ocasión
cuantifica las obras en la suma de 170.129’90 euros.
Pues bien, a la parte actora le incumbe acreditar que esas obras tienen el valor que en
autos reclama, o sea el de 419.851’23 euros, cantidad que en el principio admitió el informe
de 2010 de la Administración suscrito por el técnico Sr. Novoa. Y ello lo consigue con la
prueba pericial de parte aportada a los autos emitida por el Ingeniero Sr. Rosselló Tur que
avala todas las partidas que en ella se incluyen. Así, la Juzgadora, ante la actuación de la
Administración plasmada en el expediente administrativo a través de los distintos informes
emitidos sobre la valoración de las obras, la testifical del propio Sr. Novoa y la pericial de
ingeniero, no desvirtuada en autos por la demandada, considera probado en autos el valor
inicialmente aceptado por la Administración por importe de 419.851’23. Y la conclusión es
correcta y no es ilógica ni irracional.
QUINTO: Por último, la defensa de la demandada y apelante cuestiona las cantidades
reclamadas en concepto de intereses demora y los gastos de cobro.
La actora en su demanda reclamó el devengo de intereses moratorios conforme a las
disposiciones contenidas en la ley 3/2004 de 29 de diciembre. En el momento de la demanda
los calculó fijó los devengados hasta ese momento en la suma de 103.530’63 euros, pues fijó
el dies a quo en el día en que formuló la reclamación con la solicitud del contrato, esto es, el 7
de julio de 2010. Y todo ello sin perjuicio de los intereses de demora que correspondieran
desde la fecha de la reclamación hasta el efectivo pago de la misma.
La sentencia estima la pretensión y cita las STS nº 1223/2019 de 24 de septiembre y la
nº 621/2017 de 5 de abril.
La apelante considera que no procede el abono de intereses poniendo en tela de juicio
la buena fe contractual de las UTE y en último caso considera que solamente tendría derecho
al devengo de los intereses legales al tipo del interés legal desde la interposición de la
reclamación judicial conforme a los artículos 1.108 y 1.109 del Código Civil.
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Efectivamente

la

sentencia

del

TS

1223/2019

de

24

de

septiembre

(ECLI:ES:TS:2019:3090) que recuerda la STS de 31 de enero de 2003 ésta última dictada en
casación para la unificación de doctrina, , permite aplicar en supuestos de enriquecimiento
injusto de la Administración el régimen de intereses de demora previstos en la normativa de
contratación. Así en la sentencia dictada en el recurso de casación paa la unificación de
doctrina nº 166/2002 se dice:
SEXTO
Debiéndose aceptar la realidad de la obra, el derecho reclamado por razón de ella también
debe ser reconocido. Y su contenido económico merece igualmente ser estimado con la
extensión y los términos como la parte actora lo ha venido reclamando.
Una reiterada doctrina de esta Sala ha venido justificando en la doctrina del enriquecimiento
injusto la procedencia de reclamaciones de la naturaleza de la que aquí se analiza, cuya idea
principal, como es bien sabido, consiste en evitar que cualquiera de los interesados pueda
obtener una ganancia patrimonial o una pérdida del mismo carácter sin causa que pueda
justificarlas.
Esta finalidad no se lograría si, tal y como pretende la Administración demandada, se
accediera a que la contraprestación económica que debe abonar por la obra de que se ha
beneficiado tuviera que regirse por unos criterios de cálculo y de intereses moratorios
distintos a los que han de ser observados cuando la obras se adquieren regularmente
respetando los cauces procedimentales establecidos.
Y sin que lo anterior sea óbice para que la Administración demandada pueda exigir las
responsabilidades disciplinarias que pudieran resultar procedentes.
Y el mismo posicionamiento se reitera en la STS 1223 de 24 de septiembre de 2019.
Por todo ello, desestimamos la apelación y confirmamos la sentencia que estima la pretensión
de intereses moratorios formulada por las mercantiles recurrentes.
No ocurre igual en cuanto a los gastos de cobro que la sentencia concede. La apelante
considera que sólo ha lugar a su percepción cuando se acreditare un quebranto patrimonial por
la reclamación de la deuda en vía administrativa, señalando también que no se habían
reclamado tales costes en vía administrativa.
Empezando por este último diremos que las recurrentes sí reclamaron en vía
administrativa los gastos de cobro. Así se observa en el expediente administrativo en los
folios 314 y 315.
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Ahora bien, no se acompañó justificación documental que acreditara dicha cuantía, y
ello porque esa suma resulta del cálculo del 5% del importe del principal que reclaman las
recurrentes. Así lo explica esa parte en su escrito de oposición a la apelación.
En la sentencia de la Sala nº 229/2019 de 7 de mayo (ECLI:ES:TSJBAL:2019:369 PO
13/2018) con la misma composición de Magistrados decíamos:
En cuanto a la reclamación correspondiente a los costes de cobro, ha de tenerse en cuenta
que el artículo 8.1 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre dispone que:
1. Cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor una
cantidad fija de 40 euros, que se añadirá en todo caso y sin necesidad de petición expresa a
la deuda principal. Además, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una
indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a
causa de la mora de éste y que superen la cantidad indicada en el párrafo anterior."
Al respecto, cabe señalar que el propósito de la Ley es resarcir al acreedor por los perjuicios
que le ha podido causar la mora del deudor, para lo que, en aras de la seguridad jurídica, se
establece una cantidad fija.
Esa cantidad fija actúa como mínimo, de tal modo que, si se acredita un perjuicio mayor,
habrá de atenderse al perjuicio realmente producido.
En el caso de la ahora demandante, ISS Facility Services, S.A, la suma que se reclama es
precisamente la mínima, bien que la demandante la extiende a las 21 facturas, debiendo
quedar reducida a las cinco a las que venimos aludiendo, con lo que la indemnización a
reconocer es de 200,00 euros.
El carácter de mínimo al que veníamos aludiendo es señalado también en la Directiva
2011/7/UE , con lo que puede completarse, entre otros, con los gastos que el acreedor haya
debido sufragar para la contratación de un abogado o una agencia de gestión de cobro”.
En el caso de autos, no existe justificación alguna del quantum reclamado por gastos
de cobro porque es sólo un cálculo porcentual del principal. No lo aceptamos. A falta de
justificación de gastos de cobro, y no pudiendo incluir en ellos el coste de la reclamación
judicial que debe satisface a través de las costas judiciales, solamente hay que admitir las
cantidades aceptadas por la Directiva 2011/7/UE.
Tratándose de tres contratos y tres liquidaciones fijamos por este concepto la suma de
120 euros.
Cumple estimar la apelación exclusivamente en este punto.
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SEXTO: En materia de costas la estimación parcial de la apelación concluye en que
no hagamos imposición de costas en esta instancia. Y al revocarse la sentencia de instancia
estimándose parcialmente el recurso contencioso, tampoco procede hacer especial
pronunciamiento de las costas devengadas en el Juzgado.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general aplicación

FALLAMOS:

1º) ESTIMAMOS PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto contra la
Sentencia nº 299/2019 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº
2rectificada por auto de 24 de enero de 2020, la cual REVOCAMOS, pero únicamente en
cuanto que, al haber estimado íntegramente y no solo parcialmente el recurso contenciosoadministrativo, ha declarado el derecho al abono de la cuantía integra reclamada por el
concepto de gastos de cobro y ha impuesto también a la parte demandada las costas del
juicio.

2º). DESESTIMAMOS las restantes pretensiones del recurso de apelación.

3º) RECONOCEMOS el derecho de las entidades recurrentes-apeladas a ser
indemnizadas por el concepto de gastos de cobro en la suma de CIENTO VEINTE EUROS
(120 € ).
4º) Sin pronunciamiento de costas, ni en primera ni en segunda instancia.
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Contra esta sentencia y de acuerdo con la modificación introducida por la Ley 7/2015
en la Ley 29/1998, caben los siguientes recursos:
1.- Recurso de casación a preparar ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears y para la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
según lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 29/1998, en el plazo de 30 días a partir de la
notificación, si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o de
la Unión Europea. Téngase en cuenta el Acuerdo de 19 de mayo de 2016, del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la Sala
de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones
extrínsecas de los escritos procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala Tercera
del Tribunal Supremo -BOE nº 162 de 6 de julio de 2016-, y/o
2.- Recurso de casación a preparar ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears y para la Sección de casación esta misma
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears,
según lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 29/1998, en el plazo de 30 días a partir de la
notificación, si el recurso pretende fundarse en infracción de normas emanadas de la
Comunidad Autónoma de Illes Balears. Se tendrá en cuenta también el Acuerdo de 19 de
mayo de 2016, del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 20
de abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y
otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al Recurso de Casación
-BOE nº 162 de 6 de julio de 2016-.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.-Leída y publicada que ha sido la anterior sentencia por la Magistrada de
esta Sala Ilma. Sra. Dña. Carmen Frigola Castillón, que ha sido Ponente en este trámite de
Audiencia Pública, doy fe. El Letrado de la Administración de Justicia, rubricado.
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4.2.- Donar compte del recurs contenciós
administratiu interposat per l’entitat TRAGSA
contra l’acord del Consell d’Administració
d’ABAQUA de data 27 de maig de 2021.
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Donar compte del recurs contenciós administratiu interposat per l’entitat TRAGSA
contra l’acord del Consell d’Administració d’ABAQUA de data 27 de maig de 2021
En data 28 de juny de 2016 el Consell d’Administració d’ABAQUA va declarar
l’emergència de les obres de substitució de l’emissari de l’EDAR d’Eivissa, així com va
encarregar la immediata execució de les obres a l’entitat Transformación Agraria,S.A.,
S.M.E.,M.P. ( TRAGSA)
Mitjançant escrit de data 4 de març de 2019 l’empresa TRAGSA va reclamar a ABAQUA
el reconeixement de les obres realment executades, així com la recuperació dels costos
suportats per a la seva realització per un import de 1.188.423 euros ( IVA exclòs).
En data 22 de gener de 2021 el director gerent d’ABAQUA va resoldre desestimar
parcialment la reclamació plantejada per TRAGSA.
En data 21 de febrer de 2021 l’entitat TRAGSA va interposar recurs d’alçada contra la
resolució de data 22 de gener de 2021, el qual va ser desestimat parcialment per acord
del Consell d’Administració d’ABAQUA de data 27 de maig de 2021
En data 7 de setembre de 2021 ha tingut entrada ofici del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 3 de Palma de Mallorca a través del qual es comunica la interposició per part de
TRAGSA del recurs contenciós administratiu contra l’acord del Consell d’Administratiu
d’ABAQUA de data 27 de maig 2021.
Per tot l’anteriorment exposat, el director gerent d’ABAQUA proposa al Consell
d’Administració d’aquesta entitat l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Donar-se per assabentat del recurs contenciós administratiu interposat per
TRAGSA davant Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca contra
l’acord del Consell d’Administratiu d’ABAQUA de data 27 de maig de 2021,
Palma, a la data de la signatura electrònica.
Guillem Rosselló Alcina.

Digitally signed by ROSSELLO
ALCINA GUILLEM - DNI 34065249H
Date: 2021.09.28 12:35:32 +02'00'
Director gerent d’ABAQUA.

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 76 58
abaqua.cat
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5.- PERSONAL
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5.1.- Proposta d’acord relativa a la petició de
reingrés i accés a la jubilació ordinària del
treballador Bernat Salvá Alloza.
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PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA PETICIÓ DE REINGRÉS I ACCÉS A
LA JUBILACIÓ ORDINÀRIA DEL TREBALLADOR BERNAT SALVÀ ALLOZA
El Sr. Bernat Salvà Alloza és treballador de l’Agència des del dia 18 de juliol 1991,
el qual es troba en situació d’excedència forçosa per exercir el càrrec de Síndic de
Comptes des del dia 18 de març de 2009, en virtut de la Resolució de la directora
executiva de l’Agència de data 17 de març de 2009.
En data 8 de juny de 2021 el Sr. Bernat Salvà Alloza, presentà escrit a l’Agència
manifestant la seva voluntat de sol·licitar el reingrés al seu lloc de feina de Cap
d’Àrea de Costos i accedir a la jubilació ordinària una vegada que finalitzi el seu
mandat com a Síndic de Comptes, donat que compleix els requisits establerts a la
legislació vigent per poder accedir a la jubilació.
En el mateix escrit el Sr. Salvà manifesta que no disposa d’una data concreta per
tal de fer efectiva la seva sol·licitud de reingrés i posterior accés a la jubilació,
donat fins a la pressa de possessió de la persona que l’ha de succeir, el Sr. Salvà
ha de continuar exercint les funcions de Síndic de Comptes.
En data 23 de setembre de 2021, el Sr. Salvà, presentà un nou escrit a l’Agència,
manifestant que, els nous Síndics de Comptes prengueren possessió dels seus
càrrecs davant la mesa del Parlament de les Illes Balears en data 22 de setembre
de 2021, i que una vegada finalitzat el seu mandat, sol·licita el reingrés a l’Agència
en data 23 de setembre de 2021 i el pas a la jubilació ordinària de manera
immediata.
L’article 57 del V Conveni Col·lectiu del personal laboral al servei de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, el qual s’aplica a l’Agència en virtut de l’acord
d’adhesió publicat al BOIB num 15 de 17 d’abril de 2021,estableix que: “ de
conformitat amb la disposició addicional desena de l’Estatut dels Treballadors,
l’accés a la jubilació té caràcter voluntari, de manera que, amb caràcter general,
el personal laboral de l’Administració autonòmica, un cop hagi complit l’edat
ordinària de jubilació, podrà optar per jubilar-se o continuar prestant serveis.”
L’article 49 del Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors preveu com a
causa d’extinció del contracte laboral la jubilació del treballador en els casos
prevists al règim de la Seguretat Social.

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 76 58
abaqua.cat
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L’article 205 del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova
el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, estableix que per accedir a
la pensió de jubilació als 65 anys han d’acreditar un període de cotització de 38
anys i sis mesos.
Vista la sol·licitud presentada pel treballador i atenent a la normativa d’aplicació,
el Director proposa al Consell d’Administració l’adopció dels següents acords:
1.- Acceptar la petició feta pel Sr. Bernat Salvà Alloza, plantejada mitjançant escrit
de data 23 de setembre de 2021, amb efectes de l’esmentada data.
2.- Donar per extingida la relació laboral amb el Sr. Salvà Alloza amb efectes del
dia 23 de setembre de 2021, abonant-li la retribució corresponent per un dia de
treball.
3.- Notificar aquest acord al Sr. Bernat Salvà Alloza i al Comitè d’empresa i al
Registre Central de Personal al servei del sector públic instrumental de la CAIB.

Palma, a la data de signatura electrònica

Digitally signed by ROSSELLO ALCINA GUILLEM
- DNI 34065249H
Date: 2021.09.28 12:34:52 +02'00'
El Director gerent
Guillem Rosselló Alcina

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 76 58
abaqua.cat
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5.2.- Proposta d’acord relativa a l’inici de
l’expedient per construir una borsa de treball
de personal laboral no permanent, per cobrir
amb caràcter d’interinitat, places vacants de la
categoria professional de tècnic/a titulat/a de
grau mitjà en l’especialitat d’enginyeria civil,
per a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera.
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PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’INICI DE L’EXPEDIENT DE PER
CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL NO
PERMANENT, PER COBRIR AMB CARÀCTER D’INTERINITAT, PLACES
VACANTS DE LA CATEGORIA PROFESSIONAL DE TÈCNIC/A
TITULAT/TITULADA DE GRAU MITJÀ EN L’ESPECIALITAT D’ENGINYERIA
TÈCNICA D’OBRES PÚBLIQUES O GRAU EN ENGINYERIA CIVIL, PER A LES
ILLES DE MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA
Fets
1. En data 1 de juliol de 2021, la plaça de Cap d’Àrea de construcció i gestió de
proveïment quedà vacant per l’atorgament d’una excedència per incompatibilitat
al treballador que ocupava la plaça.
2. En data 21 de juliol de 2021, per resolució del director gerent de l’Agència Balear
de l’Aigua i la Qualitat Ambiental, es va atorgar l’adscripció temporal voluntària al
treballador Santiago del Rio Matute al lloc de treball vacant de Cap d’Àrea de
construcció i gestió de proveïment.
3. Aquest fet implica que la plaça d’inspector/a d’obra (codi RLT L0217000J) que
estava ocupant el Sr. Del Rio Matute hagi quedat vacant, suposant un greu
perjudici pel bon funcionament del servei, afegit a la manca de recursos humans
que pateix des de fa temps l’àrea de construcció i gestió de proveïment i
dessalació, quedant amb un treballador menys.
4. El requisits de titulació d’accés a la plaça d’inspector/a d d’obra (codi RLT
L0217000J), establerts a la Relació de Llocs de Treball de l’Agència Balear de
l’Aigua són: enginyeria tècnica d’obres públiques o grau en enginyeria civil.
5. En data 20 de setembre de 2021 el cap d’àrea de planificació i construcció de
sanejament i depuració, emet informe sobre la necessitat urgent e inajornable de
cobrir la plaça vacant d’inspector/a d’obra (codi RLT L0217000J).
6. En data 27 de setembre de 2021 es va reunir el comitè d’empresa amb
l’empresa, on es va acordar la necessitat de constituir una borsa de treball de
personal laboral no permanent, per cobrir amb règim d’interinitat, places vacants
en la categoria professional Tècnic/a titulat/titulada de grau mitjà en l’especialitat
d’enginyeria tècnica d’obres públiques o grau en Enginyeria Civil.

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 76 58
abaqua.cat
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7. L’article 29 del V Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de
l’Administració de la Comunitat autònoma de les Illes Balears publicat al BOIB
núm. 174 de 19 de desembre, conveni en el qual està adherit el personal de
l’Agència, en virtut de l’acord d’adhesió publicat al BOIB núm. 51 de 17 d’abril de
2021, estableix que:
“Per dur a terme treballs ocasionals o urgents, o be per interinitat, es pot contractar
personal laboral mitjançant la modalitat de durada determinada, subjecta a la
legislació laboral vigent. La selecció d’aquest personal laboral s’ha de dur a terme
d’acord amb l’ordre de prelació següent:
1.Borses de treball “
Atès tot l’exposat anteriorment, i atès que, l’article 14.1 j) 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 Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental aprovar la plantilla de
personal de l’entitat, com també els criteris de selecció, admissió i retribució, el
director gerent proposa al Consell d’Administració l’adopció dels següents acords:
1.- Iniciar l’expedient per constituir una borsa de treball de personal laboral no
permanent, per cobrir amb règim d’interinitat, places vacants en la categoria
professional de tècnic/a titulat/titulada de grau mitjà en l’especialitat d’enginyeria
tècnica d’obres públiques o grau en enginyeria civil.
2.- Facultar al director executiu per iniciar i tramitar l’expedient, en la seva totalitat,
inclosa la contractació.

Palma, a la data de la signatura electrònica

Digitally signed by ROSSELLO
ALCINA GUILLEM - DNI 34065249H
Date: 2021.09.28 12:34:17 +02'00'
El director gerent
Guillem Rosselló Alcina
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(Polígon de Son Rossinyol)
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Tel. 971 17 76 58
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5.3.- Proposta d’acord relativa a la cobertura
temporal de la plaça vacant d’inspector de
manteniment a l’illa de Menorca (Codi RLT
L02180008).
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PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA COBERTURA TEMPORAL DE LA
PLAÇA VACANT D’INSPECTOR DE MANTENIMENT A L’ILLA DE MENORCA
(CODI RLT L02180008)
Fets
1. El consell d’administració de l’Agència, en la sessió celebrada en data 26 de
setembre de 2019, va adoptar, entre d’altres, el següent acord:
1. Tramitar l’expedient per a la cobertura temporal de les dues places
vacants d’inspector de manteniment, una a l’illa de Menorca (codi RLT
L02180008), i l’altre a l’illa d’Eivissa (codi RLT L02180007), d’acord amb
les bases i barem de mèrits que s’adjunten com annex.
2.Facultar al director gerent per tramitar l’expedient en la seva totalitat,
inclosa la contractació.
2. Per resolució del director gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat
Ambiental de data 10 de desembre de 2019, es va contractar amb efectes del
dia 1 de gener de 2020, al Sr. Joan Sales Villalonga amb DNI núm 41506402G
per ocupar el lloc de treball vacant L02180008 d’inspector de manteniment amb
destinació a l’illa de Menorca, amb la categoria professional de Facultatiu Tècnic,
mitjançant un contracte d’interinitat per substitució del treballador Esteve Barceló
Marquès mentre es trobi en situació d’excedència forçosa..
3. En data 11 d’agost de 2021, el treballador Joan Sales Villalonga, presentà
escrit de renúncia voluntària al contracte de treball que mantenia amb l’empresa
des del dia 1 de gener de 2020, amb efectes del dia 12 de setembre de 2021.
4. El fet esmentat en el punt tercer, ha fet que la plaça d’inspector de
manteniment a l’illa de Menorca (codi RLT L02180008) hagi quedat vacant a
partir de dia 13 de setembre de 2021.
5. L’article 29 del V Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de
l’Administració de la Comunitat autònoma de les Illes Balears publicat al BOIB
núm. 174 de 19 de desembre, conveni en el qual està adherit el personal de
l’Agència, en virtut de l’acord d’adhesió publicat al BOIB núm. 51 de 17 d’abril de
2021, estableix que:
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“Per dur a terme treballs ocasionals o urgents, o be per interinitat, es pot contractar
personal laboral mitjançant la modalitat de durada determinada, subjecta a la
legislació laboral vigent. La selecció d’aquest personal laboral s’ha de dur a terme
d’acord amb l’ordre de prelació següent:
1. Borses de treball
2. Oferta genèrica
En cas d’exhauriment o d’inexistència d’una borsa de treball es pot contractar
mitjançant oferta genèrica del Servei Públic d’Ocupació, amb la participació del
Comitè d’Empresa. A aquests efectes, es posarà a disposició de l’òrgan de
selecció tota la documentació relativa a l’oferta genèrica en qüestió.”
Atès tot l’exposat anteriorment, i atès que, l’article 14.1 j) 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 Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental aprovar la plantilla de
personal de l’entitat, com també els criteris de selecció, admissió i retribució, el
director gerent proposa al Consell d’Administració l’adopció dels següents acords:
1.Tramitar l’expedient per a la cobertura temporal de la plaça vacant d’inspector
de manteniment, una a l’illa de Menorca (codi RLT L02180008), mitjançant el
procediment d’oferta genèrica al SOIB.
2. Facultar al director gerent per tramitar l’expedient en la seva totalitat, inclosa la
contractació.

Palma, a la data de la signatura electrònica

El director gerent
Digitally signed by ROSSELLO ALCINA
GUILLEM - DNI 34065249H
Date: 2021.09.28 12:33:08 +02'00'

Guillem Rosselló Alcina

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
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5.4.Pla d’eficàcia i eficiència Recursos
Humans 2021-2023.
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PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL PLA D’EFICÀCIA I
EFICIÈNCIA PER ALS ANYS 2021-2023 DE L’ÀREA DE RECURSOS HUMANS
DE L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL
Fets
1. El Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental,
en la sessió celebrada el de dia 28 de setembre de 2016 va acordar “Aprovar la
proposta de Pla d’eficàcia i eficiència per als anys 2016-2017 a l’àrea de recursos
humans”.
2. El Pla d’eficàcia i eficiència per als anys 2016-2017, preveia una sèrie
d’actuacions en matèria de recursos humans per dotar de mitjans suficients i
adequats a cada àrea per a que pugui complir amb les tasques encomanades de
manera eficaç i eficient, concretament 12 actuacions. De les 12 actuacions
previstes, en queden, a dia d’avui, 6 per executar.
La implementació parcial del Pla de eficàcia i eficiència 2016-2019 ha millorat, en
part, la gestió de l’Agència Balear de l’Aigua pel que fa als processos de
contractació, la millora de la infraestructura i funcionament informàtic possibilitant
una millora del tractament de la informació i la transparència. També amb la
incorporació de dos inspectors d’obres i un enginyer a l’illa d’Eivissa s’ha reforçat
mínimament les àrees de Planificació i construcció de sanejament i Construcció i
gestió d’e proveïment i dessalació.
Les necessitats actuals, que s’expliquen al Pla d’eficàcia i eficiència per als anys
2021-2023, fan necessari la redacció d’aquest nou Pla, per tal d’executar les
actuacions pendents del pla anterior, i per seguir avançant en la millora de
l’eficàcia i l’eficiència dels seus processos de gestió i actuació per garantir un
adequat compliment d‘un servei públic essencial com es la gestió del cicle integral
de l’aigua.
3. D’acord amb el que estableix l’article 37 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de
30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic, l’empresa s’ha reunit amb el Comitè d’empresa per tal de negociar la
corresponent modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Agència,
contemplada en el Pla d’eficàcia i eficiència per als anys 2021-2023.
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Atès tot l’exposat anteriorment, i atès que, l’article 14.1 j) 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 Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental aprovar la plantilla de
personal, el director gerent proposa al Consell d’Administració l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar la proposta de Pla d’eficàcia i eficiència per als anys 2021 a 2023
a l’àrea de recursos humans.

Segon.- Facultar al director gerent per a fer els tràmits necessaris per tal de donar
compliment al Pla d’eficàcia i eficiència per als anys 2021-2023 a l’àrea de
recursos humans, inclosos els següents:
•

Modificar la Relació de Llocs de Treball de l’Agència, pel que fa a la
modificació de places ja creades i dotades.

•

Iniciar i tramitar, en la seva totalitat, els expedients de contractació de
personal per a la cobertura de les places vacants i dotades, una vegada
que la Direcció general de Pressuposts hagi informat favorablement les
actuacions previstes en el Pla.

Palma, a la data de la signatura electrònica

El director gerent
Digitally signed by ROSSELLO ALCINA
GUILLEM - DNI 34065249H
Date: 2021.09.28 12:33:38 +02'00'

Guillem Rosselló Alcina

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 76 58
abaqua.cat
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INTRODUCCIÓ
1.1 L’Agència
L’Agència Balear de l’Aigua és una empresa pública adscrita a la Direcció General de
Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes
Balears. La seva funció principal és la gestió de les infraestructures hidràuliques
d’abastament i sanejament, des de la planificació i construcció fins la explotació i
manteniment, basant-se en els principis de protecció dels ecosistemes, la recuperació
de costos així com la participació social e institucional. Així, l’Agència Balear de l’Aigua
es va crear a l’any 2005 amb la unió de dos ens autonòmics anteriors (Institut Balear de
Sanejament i Institut Balear de l’Aigua i del Litoral) i així optimitzar els recursos materials
i personals.
Els seus objectius són oferir la garantia, disponibilitat i qualitat de l’aigua potable als
municipis de les illes Balears, així com l’adequada depuració de les aigües residuals
urbanes per garantir la preservació dels ecosistemes aquàtics. Aquests objectius es
deriven de la política i planificació hidrològica de les Illes Balears, basada en la Directiva
Marc de l’Aigua (DMA) de la Unió Europea. A més desenvolupa tasques de neteja
marítima del litoral mitjançant una flota d’embarcacions que realitzen la recollida de
residus marins durant el període estival.

1.2 Missió, visió i valors
Missió
La missió de l’Agència Balear de l’Aigua és garantir la sostenibilitat del cicle integral de
l’aigua de les Illes Balears mitjançant la planificació, construcció i gestió de les
infraestructures hidràuliques d’abastament i depuració, així com les actuacions relatives
a la millora de la qualitat ambiental i el litoral.
Visió
La visió de l’Agència Balear de l’Aigua és ser un referent a l’àmbit autonòmic i estatal
per la gestió eficient i innovadora de les infraestructures hidràuliques d’abastament i
depuració de les Illes Balears, així com en la implementació de solucions innovadores
per garantir la millora de la qualitat ambiental i el litoral.
Valors
Els valors de l’Agència Balear de l’Aigua són els fonaments de les nostres línies
d’actuació:
•

El compromís de garantir les necessitats d’abastament, depuració i millora de
la qualitat ambiental a les Illes Balears, facilitant el diàleg i la corresponsabilitat.

•

La responsabilitat econòmica, social i ambiental per dur a terme el nostre servei
públic.

•

L’excel·lència en el desenvolupament de les nostres tasques.
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•

La innovació tecnològica orientada a la millora continua de la nostra planificació,
execució i gestió de les infraestructures hidràuliques i solucions per la millora de
la qualitat ambiental i el litoral.

•

El capital humà d’un equip de treball amb persones motivades, capacitades, i
grau d’especialització compromeses amb el servei públic que s’ofereix.

1.3 Competències
L’Agència Balear de l’Aigua te competències per executar les polítiques públiques de la
Conselleria de Medi Ambient i Territori en matèria hidràulica, qualitat ambiental i litoral.
En particular, l’Agència Balear de l’Aigua desenvolupa les següents competències:
1.3.1

Competències en abastament i dessalació d’aigua

L’Agència Balear de l’Aigua desenvolupa les següents competències en matèria
hidràulica i de la qualitat ambiental de les aigües:
•

La planificació, redacció de projectes i la construcció d’obres de captació
d’aigües i dessalació per garantir l’abastament a les poblacions, així com les
obres, les instal·lacions i els serveis comuns, incloent les relatives a la seva
conducció, potabilització i distribució.

•

L’explotació, la conservació, el manteniment i la gestió de les infraestructures,
obres, conduccions, instal·lacions i actuacions d’abastament i dessalació.

•

L’estudi, investigació, redacció, proposta d’aprovació i realització de plans,
programes i actuacions relatives a la captació, conducció i distribució d’aigües
per a qualsevol ús, torrents i cursos fluvials i en general, de qualsevol acció en
matèria hidrològica o que estigui vinculada amb la consecució del bon estat de
les masses d’aigües o amb la gestió sostenible del recurs hídric.

•

L’assessorament a qualsevol entitat, pública o privada, així com la promoció i la
posada en marxa de campanyes d’educació i informació pública relacionades
amb el foment de l’estalvi i la gestió sostenible de les aigües. S’inclouen la
posada en marxa de programes de formació i capacitació professional en
col·laboració, si escau, amb altres centres o col·lectius especialitzats, així com
la publicació de llibres, fullets, programes informàtics i tot tipus de material de
difusió i divulgació, i la participació en exposicions, fires i congressos.

1.3.2

Competències en sanejament i depuració

L’Agència Balear de l’Aigua desenvolupa les següents competències en matèria de
sanejament, depuració i de la qualitat ambiental de les aigües depurades:
•

•

La planificació, redacció de projectes i la construcció d’obres i instal·lacions de
sanejament i depuració d’aigües residuals, incloses les relatives a la conducció
de les mateixes fins al seu lloc de depuració i al seu punt de vessament.
La gestió, conservació, explotació i manteniment de les infraestructures, obres,
conduccions, instal·lacions i actuacions previstes de sanejament i depuració.
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•

•

1.3.3

L’estudi, investigació, redacció, proposta d’aprovació i realització de plans,
programes i actuacions relatives al sanejament i depuració de les aigües
residuals i, en general, de qualsevol acció en matèria hidrològica o que estigui
vinculada amb la consecució del bon estat de les masses d’aigües o amb la
gestió sostenible del recurs hídric.
La col·laboració amb el Servei de Costes i Litoral de la Conselleria de Medi
Ambient i Territori i la resta de les administracions públiques competents, en el
control efectiu i la vigilància dels vessaments d’aigües residuals als col·lectors
generals, estacions depuradores i demés infraestructures o instal·lacions que
hagin estat encomanades o gestió de la qual correspongui a l’Agència, a les
xarxes de clavegueram o a qualsevol altra infraestructura hidràulica, en els casos
en què aquests vessaments puguin afectar el normal funcionament dels
esmentats sistemes de depuració.
Competències en neteja de litoral i qualitat ambiental

L’Agència Balear de l’Aigua desenvolupa les següents competències en matèria de
litoral i qualitat ambiental:
•

Desenvolupament del servei de neteja del litoral marítim mitjançant una xarxa de
barques de neteja. Encara que la neteja del litoral és una competència municipal
(zona terrestre) i estatal (zona marina), l’Agència Balear de l’Aigua desenvolupa
anualment aquest servei a la franja marítima de les Illes Balears, des de la línia
de costa fins 3 milles nàutiques.

•

Assessorament a qualsevol entitat, pública o privada, en matèria de qualitat
ambiental, residus i litoral, especialment en relació amb les directrius i programes
comunitaris; així com en la redacció i la implementació de plans empresarials de
prevenció i minimització de residus.

Promoció i la posada en marxa de campanyes d'educació i informació social
relacionades amb la qualitat ambiental, residus i litoral, incloent la posada en marxa de
programes de formació i capacitació professional, en col·laboració, si escau, amb altres
centres o col·lectius especialitzats; així com la publicació de llibres, fullets, programes
informàtics i tot tipus de material de difusió i divulgació, i la participació en exposicions,
fires i congressos.
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1.4 Necessitat del pla
L’any 2016 l’Agència Balear de l’Aigua va aprovar el pla d’eficàcia i eficiència de RRHH
amb la finalitat d’augmentar la nostra capacitat per resoldre les problemàtiques en
abastament i sanejament i, al mateix temps, millorar l’eficàcia econòmica de l’empresa.
En aquest sentit, es varen definir un conjunt d’actuacions per garantir l’adequat
funcionament de les àrees tècniques, jurídiques i administratives de la Agència.
Cadascuna de les actuacions requeria la creació d’estructures organitzatives o
incorporació dels recursos humans necessaris. Així, durant el període 2016-2019 es
varen posar en marxa part de les actuacions previstes en el Pla en quant a la creació i
dotació de noves places que foren autoritzades per part de la Direcció general de
Pressuposts de la CAIB.
De les actuacions previstes en el Pla d’eficàcia i eficiència 2016-2019 i autoritzades per
la direcció general de Pressuposts, queden pendent d’executar les següents:

SEGUIMENT ACTUACIONS PREVISTES AL
PLA D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA DE L'AGÈNCIA BALEAR DE
L'AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL PER AL ANYS 2016 I 2017
NUM
ACT. AL
PLA E&E

NUM
PLAÇA

ACT-E

PLAÇA 8

ACT-E

ACT C

ACT C

ACT-E

ACTUACIÓNS
PLANIFICADES

ENGINYER
SUPERIOR CCIP
ENGINYER
PLAÇA 7
SUPERIOR CCIP
ENGINYER
SUPERIOR
PLAÇA 3
ESPECIALITAT
ENERGÈTICA
ENGINYER
SUPERIOR
ESPECIALITAT
PLAÇA 4
AUTOMOTITZACI
ÓO
ROBOTITZACIÓ
SUPERVISOR
EQUIPS
PLAÇA 9
ELECTROMECÀNI
CS

TRAMITS FETS A DIA
01/09/2021

TRAMITS
PENDENTS

PLAÇA CREADA I DOTADA

PENDENT
COBERTURA
PENDENT
COBERTURA
PENDENT
INCLOURE A LA RLT
PER TEMA
REQUISITS +
COBERTURA

PLAÇA CREADA I DOTADA

PENDENT
INCLOURE A LA RLT
PER TEMA
REQUISITS +
COBERTURA

PLAÇA CREADA I DOTADA

PENDENT
COBERTURA

PLAÇA CREADA I DOTADA
PLAÇA CREADA I DOTADA
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D’aquesta manera, la implementació parcial del Pla de eficàcia i eficiència 2016-2019
ha millorat en part la gestió de l’Agència Balear de l’Aigua els processos de contractació,
la millora de la infraestructura i funcionament informàtic, possibilitant una millora del
tractament de la informació i la transparència; també s’ha apuntalat la planificació,
construcció i explotació de les infraestructures hidràuliques d’abastament i sanejament.
Ara bé, aquest pla del 2016-2019 no es va executar en la seva totalitat, tan sols es va
arribar al 44,44% que suposa la incorporació de 4 persones de sobre un total de 9, la
qual cosa suposa que és imperiosament necessari seguir implementant el pla però
adaptant-lo a la realitat actual, introduint canvis en funció de la nova realitat que l’anterior
pla no abordava. L’Agència Balear de l’Aigua va adquirint una progressiva importància
a les Illes Balears com gestor d’abastament d’aigua dessalada per garantir aigua apta
de consum humà als municipis. La històrica sobreexplotació i contaminació dels aqüífers
així com l’actual context de canvi climàtic, amb sequeres més freqüents e intenses, està
causant un increment de la demanda d’aigua dessalada per part dels municipis illencs.
Per altra banda l’elevat número d’infraestructures hidràuliques que gestiona l’Agència
per donar resposta a aquest abastament així com la gestió del sanejament i depuració
a 78 depuradores ocasiona un elevat número de procediments jurídics-administratius,
de gestió del patrimoni i dels convenis amb els ajuntaments de les Illes. A més, s’ha
produït un augment dels serveis de l’àrea jurídica per la defensa en procediments
judicials, Com a conseqüència de la conflictivitat provinent de denuncies o l’augment de
la legislació mediambiental i dels condicionants que això pot suposar en la tramitació i
contestació dels assumptes disminuint l’efectivitat per falta de temps que es dediquen a
cada un d’ells.
La incorporació d’un tècnic superior informàtic ha possibilitat posar en marxa la
renovació de la infraestructura informàtica de les oficines de la Agència així com el
disseny d’un sistema de gestió informàtic, ara bé, cal implementar-ho i mantenir-ho en
el temps. També s’ha redactat un Pla de Transformació Digital que implicarà una
elevada càrrega de feina per integrar totes les infraestructures i sistemes informàtics
associats a les infraestructures hidràuliques gestionades per l’Agència així com la
instal·lació de nous sensors de control de les aigües depurades. Sense la implementació
d’aquest sistema és impossible obtenir i gestionar les dades per valorar de forma eficient
si les infraestructures compleixen amb la normativa, saber el nivell de reposició d’equips
per tal de tenir una major eficiència en els recursos, obtenir dades fiables i en menor
temps per tenir seguretat jurídica davant denúncies o contenciosos, etc.
Finalment, l’increment de noves infraestructures hidràuliques a gestionar ocasiona un
increment de les tasques d’avaluació i vigilància ambiental. Així mateix, es produeix una
elevada demanda d’informació ambiental per part de la societat civil i organismes
públics. Una elevada càrrega de petició d’informació (AMAs, SEPRONA, Ministeri Fiscal,
preguntes parlamentàries, peticions d’ONG i centres de recerca, etc.) que requereixen
una millora en la recopilació, i resposta d’informació per garantir la transparència de la
gestió de l’Agència I evitar responsabilitats penals o patrimonials, tant per l’ens com pel
seu personal, així com una menor afectació al medi i un deficient servei públic.
En conclusió, l’Agència necessita la millora de l’eficàcia i eficiència dels seus processos
de gestió i actuació degut a que queden reptes pendents per garantir un adequat
compliment d‘un servei essencial com es la gestió del cicle integral de l’aigua.
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1.5 Desenvolupament del pla
Aquest pla s’estructura en dues fases, ordenades per nivell d’urgència, per dur a terme
les actuacions:
•

Fase 1. Actuacions a les àrees de gestió de abastament i dessalació i l’àrea
jurídica. Termini d’execució: des d’octubre 2021 fins 31 de desembre 2022.

•

Fase 2. Actuacions als àmbits de gestió de tecnologies de la informació i
telecomunicacions així com de litoral i qualitat ambiental Termini d’execució: des
d’octubre 2022 fins 31 de desembre 2023.

A continuació es descriu la situació actual a cada un dels àmbits de gestió objecte del
present pla, es defineixen les actuacions per garantir el compliment de les competències
i funcions d’aquests àmbits de gestió de l’Agència.

ÀREA DE CONSTRUCCIÓ I GESTIÓ DE PROVEÏMENT I
DESSALADORES
2.1 Situació actual
A Illes Balears hi ha escassetat hídrica i pot haver problemes per satisfer els
proveïments urbans en anys de sequera o durant els mesos d'estiu. Les zones de les
illes properes a la costa i amb un desenvolupament turístic són les que presenten una
demanda més elevada. Així actualment, 5 de les 10 unitats de demanda hídrica de les
Illes Balears es troben en situació de prealerta de sequera, incloent tota l’illa d’Eivissa i
l’illa de Formentera.
Aquesta situació es produeix per la històrica sobreexplotació del aqüífers de les Illes
Balears com principal recurs hídric natural. En aquest sentit, el Pla Hidrològic de les Illes
Balears, actualment en informació pública, indica un elevat percentatge de mal estat
quantitatiu i qualitatiu de les masses d’aigua subterrània a les Illes Balears (45 % a
Mallorca, 50 % a Menorca, 70% a Eivissa i 100 % a Formentera).
Per fer front a aquesta situació de risc de subministrament d’aigua potable es fonamental
el sistema d’abastament en alta d’aigua potable amb dessaladores i captació i infiltració
a cada una de les illes Balears gestionat per l’Agència Balear de l’Aigua. Per grau de
dependència de subministrament, a Formentera la dessaladora gestionada per
l’Agència Balear de l’Aigua subministra el 100 % de l’aigua de consum humà. A l’illa
d’Eivissa, el sistema de tres dessaladores subministra més del 60% de l’aigua potable
del nuclis urbans dels cinc municipis a través d’una xarxa de transport d’aigua que les
interconnecta. A Mallorca i Menorca, l’Agència Balear subministra aproximadament el
10% de l’aigua consumida als municipis illencs. Cal afegir que a Mallorca es gestiona la
captació d’aigua de Sa Costera, la qual és infiltrada a l’aqüífer de s’Estremera i la gestió
de l’aqüífer de Sa Marineta, on totes aquestes infraestructures estan interconnectades
amb les dessaladores a través d’una xarxa pel transport de l’aigua potable de forma
reversible a través de tota l’Illa de Mallorca. En el cas de Ciutadella, el subministrament
d’aigua prové de la dessaladora que subministra únic i exclusivament a aquest municipi.
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A més, cal destacar l’actual procés d’ampliació de la xarxa d’abastament a l’illa de
Mallorca que està duent a terme l’Agència Balear de l’Aigua per respondre les
necessitats hídriques dels municipis del Pla, Llevant i sud-est de Mallorca degut a la
contaminació per nitrats i reducció de les reserves hídriques subterrànies.
En aquest sentit, el sistema d’abastament (captacions, infiltracions, aqüífers naturals,
dipòsits i dessaladores) gestionat per l’Agència Balear de l’Aigua es una eina fonamental
per substituir el consum d’aigua subterrània per aigua dessalada i possibilitar d’aquesta
manera la recuperació dels aqüífers i dotar d’aigua potable a la població. La Unió
Europea mitjançant la Directiva Marc de l’Aigua insta als Estats Membres a garantir el
bon estat de totes les masses de l’aigua al 2027. El incompliment d’aquest objectiu
implicarà l’inici de processos de sanció milionaris.
En conclusió, l’actual situació d’estrès hídric a les Illes Balears i la combinació de la
manca de precipitacions juntament amb la forta pressió humana estival està provocant
una reducció dels nivells dels aqüífers que una amenaça per garantir el servei essencial
de subministrament d’aigua potable així com el bon estat de les masses d’aigua tal i com
obliga la Unió Europea. La manca d’execució d’infraestructures hidràuliques
d’abastament i l’adequada explotació per manca dels recursos humans necessaris pot
ocasionar les següents conseqüències:
•

Subministrament d’aigua subterrània no apta per al consum humà i talls d’aigua
a la població resident amb la conseqüent pèrdua d’un servei bàsic per la qualitat
de vida i l’increment de malestar social i problemes de salut a la població.

•

Subministrament d’aigua subterrània no apta per al consum humà i talls d’aigua
a les activitats turístiques hoteleres amb la conseqüent reducció de la qualitat del
servei i reducció de la competitivitat del sector així com una repercussió
econòmica greu al ser el principal recurs econòmic de les illes balears.

•

Manteniment de la sobreexplotació dels aqüífers per el consum humà urbà i
manca d’aigua per ús agrícola amb la conseqüent pèrdua econòmica del sector
agrari.

•

La sobreexplotació produeix perjudicis al medi ambient, per la intrusió marina i
salinització d’aqüífers. Situacions que quan es produeixen resulten irreversibles
en molts de casos.

•

Imposició de multes milionaris per part de la Unió Europea per no assolir els
objectius de bon estat de les masses d’aigua subterrània al 2027.

D’acord als reptes descrits en matèria d’abastament, s’ha incrementat la càrrega de
treball a l’àrea d’abastament i dessalació durant els darrers anys. Així, s’han construït i
posat en marxa diverses infraestructures de dessalació, captació i distribució d’aigua a
les 4 illes fins arribar a tenir en funcionament una complexa xarxa d’abastament i
dessalació que implica tasques de construcció i explotació.
L’actual àrea de construcció i gestió d’abastament i dessalació es va crear a l’any 2012,
fusionant les anteriors àrees de construcció i gestió d’abastament per una banda i l’àrea
de dessalació per l’altra. Aquesta unió va provocar la reducció de gran part de la plantilla
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mitjançant processos d’acomiadament. Cal recordar que abans de l’any 2012 l’Agència
tenia un equip tècnic i administratiu més nombrós encara que el número
d’infraestructures hidràuliques d’abastament i dessalació era molt menor que l’actual.
Encara que el personal de l’àrea d‘abastament i dessalació de l’Agència Balear de
l’Aigua s’ha incrementat en dos tècnics superiors a partir de l’anterior Pla d’Eficàcia i
Eficiència, els actuals recursos humans d’aquest àrea segueixen essent insuficients per
garantir correctament les funcions mínimes de control i gestió de les infraestructures.
Per tant, l’Agència Balear de l’Aigua pateix una forta debilitat que afecta a la qualitat del
servei amb el risc que suposa al tractar-se d’aigua potable així com per donar resposta
a les fortes amenaces que pateix les Illes Balears per garantir el servei essencial de
subministrament d’aigua i la recuperació dels aqüífers.
La manca de personal i d’estructura organitzativa compromet l’eficàcia del servei de
l’àrea no podent complir amb els objectius mínims desitjats. No es possible realitzar una
adequada planificació de les infraestructures i estratègies a desenvolupar pel futur
pròxim i llunyà, i això implica improvisació. La direcció i supervisió dels contractes de
serveis externs (subministres, serveis i obres) se realitza amb una dedicació que no
permet un grau de detall adequat. No es possible desenvolupar algunes de les
actuacions pròpies de l’àrea mitjançant medis propis, al no disposar de personal suficient
amb el increment de despeses que implica per a l’administració recórrer en excés a la
contractació externa degut a la falta de personal especialitat i descapitalització de
coneixement que s’ha de tenir per la gestió d’una infraestructura tan essencial com és
l’abastament d’aigua potable.
A més a més, la falta de personal suficient i adequat produeix una reduïda capacitat de
gestió de vigilància i control d'obres, control ambiental, sanitari i de gestió energètica.
La qual cosa implica una pèrdua de qualitat i un increment de les despeses a la
administració que repercuteix directament als ciutadans.
La incorporació de nous efectius es veurà compensada per l’increment de nous nuclis
urbans al sistema d’abastament. Aquesta incorporació de nous nuclis urbans té tres
efectes positius:
1. La dotació a la població d’aigua potable de qualitat en els paràmetres establerts per
la normativa. Essent l’aigua un element essencial per a la subsistència de qualsevol
persona o ésser viu.
2. Un efecte medi ambiental degut a la reducció d’extracció d’aigua dels aqüífers sobre
explotats.
3. Una major eficiència econòmica del sistema d’abastament degut a la incorporació de
noves demandes que fa més sostenible les inversions i els costos de gestió al llarg del
temps.

2.2 Actuacions de millora
L’actuació consisteix en el desdoblament de l’actual àrea en dos àrees per diferenciar
les tasques de planificació i construcció amb les tasques d’explotació i manteniment de
les infraestructures, de manera equivalent a les àrees de sanejament i depuració. Així
mateix es proposa l’ampliació del personal tècnic per garantir l’adequat compliment i
PLA D’EFICÀCIA I EFICIÈNCIA 2021-2023 |

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous 30 de setembre de 2021

9

152

control de les tasques a cadascuna de les àrees. A continuació es descriu les funcions
i personal de cada àrea, especificant les noves places proposades:

2.2.1Àrea de planificació i construcció de proveïment i dessalació:
•

•

Funcions:
o

Planificació de la xarxa d’abastament en alta i estudi de noves fonts
de subministrament.

o

Programació de noves actuacions d’ampliació i millora de la xarxa
d’abastament en alta i dessalació mitjançant la redacció d’estudis de
viabilitat, redacció de projectes i execució d’obres.

o

Direcció de projectes i obres de nova construcció i millora de les
infraestructures existents.

o

Desenvolupament del convenis amb altres administracions per
l’execució de les infraestructures hidràuliques.

Personal mínim necessari per l’àrea:
o

1 Cap d’àrea de Planificació i construcció de proveïment i dessalació.
Aquest lloc de treball es crearà per la modificació del lloc de treball de
Cap d’Àrea de Costos que ha quedat vacant per la jubilació definitiva
de la persona que l’ocupava.

o

1 Enginyer/a superior especialitat Camins, Canals i Ports.
Aquest lloc de treball es troba creat i dotat i autoritzada la seva
cobertura per la DG de Pressuposts en el Pla d’eficàcia i eficiència
de l’any 2016.

o

2 Inspectors/es d’obres
Aquests llocs de treball es troben ocupats.

2.2.2.Àrea de gestió de proveïment i dessalació:
•

Funcions:
o

Explotació, conservació, manteniment i anàlisis de la xarxa
d’abastament en alta, captacions, infiltració, dipòsits, dessaladores i
resta d‘infraestructures hidràuliques d’abastament.

o

Desenvolupament de millores de producció (innovacions tècniques,
eficiència energètica, actualització de processos, millora de la qualitat
de l’aigua).

o

Coordinació amb els municipis en la planificació de la demanda
d’aigua al llarg de l’any, per establir el mesos punta i les necessitats
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de les aturades planificades de les infraestructures per a la seva
revisió i posada en condicions per donar cobertura a la normativa i pel
propi manteniment de la infraestructura amb l’objectiu d’allargar la
seva vida útil i disminuir els riscos de mal funcionament per falta de
manteniment.
•

Personal mínim necessari per l’àrea
o

1 Cap d’àrea de gestió de proveïment i dessalació.
Aquest lloc de treball es troba ocupat.

o

1 Enginyer/a Superior especialitat camins canals i ports.
Aquest lloc de treball es troba creat i dotat i autoritzada la seva
cobertura per la DG Pressuposts en el Pla d’eficàcia i eficiència de
l’any 2016.

o

1 Enginyer/a Superior especialitat Industrial
Aquest lloc de treball es troba ocupat.

o

1 Enginyer/a superior/enginyer/a tècnic/a ( Eivissa)
Aquest lloc de treball es troba ocupat.

o

1 Inspector/a manteniment
Aquest lloc de treball es troba ocupat.

o

1 Supervisor/a d’equips electromecànics

Aquest lloc de treball es troba creat i dotat i autoritzada la seva
cobertura per la DG Pressuposts en el Pla d’eficàcia i eficiència de l’any
2016.

2.2.3.Personal comú a les dues àrees
Administratiu/va.
Delineant.
Vigilant/a controlador d’obres.

2.2.4. Places que s’han de cobrir de manera urgent i inajornable per tal de poder
garantir el servei públic essencial
o

Cap d’Àrea de Planificació i construcció de proveïment i
dessalació.

o

2 Enginyer/a superior especialitat Camins, Canals i Ports.

o

1 Supervisor/a d’equips electromecànics
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SERVEIS JURÍDICS
2.3 Situació actual
En l’actualitat es produeix un elevat número de tasques jurídics-administratius donat
l’elevat número d’infraestructures hidràuliques que gestiona l’Agència per donar
resposta a les demandes d’aigua potable en alta així com la gestió del sanejament i
depuració a 78 depuradores de les Illes Balears. En aquest sentit, l’àrea jurídica de la
Agència desenvolupa nombroses tasques i a més, s’ha produït un augment dels serveis
de l’àrea jurídica per la defensa en procediments judicials.
A continuació es detallen les principals funcions que es desenvolupen:
•

Informes jurídics i assessorament. Col·laboració i assessorament jurídic a
totes les Àrees de l’Agència, elaboració d’Informes jurídics a petició dels òrgans
de gestió de l’Agència.

•

Consell d’Administració. Convocatòria i preparació de la documentació de les
sessions del Consell d’Administració de l’Agència, redacció de propostes d’acord
i de l’acta de cada Consell d’Administració.

•

Contractació administrativa. Assistència a les Meses de Contractació, informar
els plecs administratius així com redactar els informes preceptius que la
legislació de contractes obliga a emetre, validació d’apoderaments,
assessorament jurídic a la Unitat de Contractació, redacció de propostes de
resolució de les reclamacions plantejades derivades de l’execució dels
contractes.

•

Convenis de col·laboració amb administracions, entitats públiques i
privades. Assessorament i redacció de convenis de col·laboració, tramitació
administrativa dels mateixos, convocatòria i assistència a les Comissions de
seguiment previstes en aquests convenis, així com redacció de les actes de les
esmentades comissions de seguiment. En aquest sentit cal indicar que
actualment ABAQUA té subscrit uns 60 convenis de col·laboració amb els
diferents municipis per a la gestió del sanejament i 22 per al subministrament
d’aigua potable, apart dels altres que es subscriuen amb altres administracions
o entitats públiques i privades.

•

Patrimoni de l’entitat. Redacció de documents per a l’adquisició de béns,
col·laborar amb la l’Administració competent per a l’expropiació de béns per
poder ubicar instal·lacions de l’entitat, tramitar els expedients administratius per
a l’adquisició, cessió de béns de l’entitat, cooperar amb els ajuntaments en
matèria d’adquisició de terrenys. Tramitar la inscripció d’escriptures d’adquisició
de terrenys i constitució de servituds. Gestions per alteracions cadastrals o de
cabuda o de canvis de titularitat dels bens cedits a l’Agència.

•

Expedients de responsabilitat patrimonial. Inici, tramitació i instrucció
d’expedients de responsabilitat patrimonial.

•

Tramitar expedients davant el Consell Consultiu.

•

Advocacia. Col·laborar i donar suport a la Direcció de l’Advocacia respecte els
procediments judicials instats per o contra ABAQUA.
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•

Consorci d’Aigües. Convocatòria i preparació de documentació per les
sessions de l’Assemblea i Junta Rectora del consorci d’Aigües de les Illes
Balears participat per aquesta Agència.

•

Recursos i reclamacions. Informar i redactar propostes de resolució respecte
als recursos i reclamacions.

•

Normativa. Recull i actualització constant de normativa d’aplicació.

Per donar resposta a totes aquestes tasques, l’Àrea jurídica de l’Agència Balear de
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental està actualment integrada únicament per dos tècnics
superiors amb un recolzament parcial d’un auxiliar administratiu. En aquest sentit, es
produeix un desequilibri entre l’elevada càrrega de treball i el reduït cos tècnic de l’àrea.
Així, l’àrea jurídica no pot garantir la realització de totes les tasques jurídiques
associades amb el personal actual. La tendència actual de l’increment de les tasques
jurídiques implica la dificultat de dur a terme correctament totes aquestes tasques en els
terminis que marca la legislació vigent. Això pot produir els següents perjudicis a
l’Agència:
-

Augment de reclamacions que no puguin ser ateses en temps i forma.

-

Pèrdua de procediment judicials que poden implicar indemnitzacions degut a una
maca de temps necessari per establir una adequada contestació o defensa de
les actuacions que s’han dut a terme des de l’agència.

-

Falta de temps per assessorar a les àrees en les seves actuacions.

-

Falta de temps per analitzar les conseqüències que s’imposen des de altres
administracions en la tramitació d’autoritzacions d’abocament, plans de
vigilància, exposició pública de normativa que afecta directament a la gestió les
infraestructures que gestiona l’Agència.

-

Endarreriment en l’aprovació de convenis d’abastament i sanejament amb la
conseqüent endarreriment per donar servei d’abastament i sanejament als
municipis de les illes.

2.4 Actuacions de millora
Per tal de poder garantir el servei, és considera una necessitat urgent i inajornable cobrir
la plaça vacant d’advocat (codi RLT L0217000A), la qual es troba creada i dotada.
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GESTIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA
COMUNICACIÓ
3.1 Situació actual
L’Agència Balear de l’Aigua gestiona un gran número d’infraestructures hidràuliques
d’abastament i sanejament per garantir per una banda el subministrament d’aigua per
consum humà als municipis i per altra banda la correcta depuració de les aigües
residuals urbanes. Aquests serveis essencials per la Comunitat Autònoma requereixen
d’una correcta planificació i construcció de noves infraestructures i posteriorment una
eficient explotació de les infraestructures hidràuliques.
A la actualitat, l’Agència Balear de l’Aigua no te cap sistema intern de gestió informàtic
per integrar totes les tasques de totes les àrees tècniques, jurídiques i administratives.
Això causa una manca d’eficiència en els processos de planificació, gestió econòmica,
contractació, execució d’obres i explotació de les infraestructures. Així mateix, es
necessari impulsar la transformació digital de les infraestructures hidràuliques a través
d’eines digitals i noves tecnologies, que permetin monitoritzar les infraestructures així
com comptar en tot moment amb informació actual i històrica per actuar en
conseqüència.
Com a resultat, l’Agència pateix les següents amenaces externes:
•

Increment de la demanda d’aigua dessalada que implica una dificultat per donar
resposta des de l’Agència per assegurar aigua potable amb tots els municipis
conveniats.

•

Increment del cabal d’entrada d’aigües residuals a les depuradores que gestiona
l’Agència amb els municipis conveniats.

•

Increment dels residus marins que implica un sobreesforç de gestió i recursos
del servei de neteja del litoral incrementat per la manca d’informatització.

Actualment, l’Agència pateix una manca de personal tècnic informàtic per donar
resposta als reptes informàtics i de comunicació per garantir una ràpida i eficient gestió
de les infraestructures hidràuliques. Únicament s’ha cobert una plaça de tècnic superior
en informàtica per dur a terme les tasques bàsiques diàries de manteniment i millora
dels equips informàtics així com del programari informàtic necessari per desenvolupar
les tasques a les diferents àrees.
Malauradament, encara es necessària una profunda transformació digital per
implementar les noves tecnologies disponibles per gestionar les infraestructures
hidràuliques així com una correcta captació i gestió de les dades. En aquest sentit,
l’Agència ha elaborat un Pla de Transformació Digital per incrementar l’eficiència i
control de les infraestructures hidràuliques. Aquestes tasques requereixen una elevada
dedicació i personal tècnic addicional, per la redacció de plecs i la posterior supervisió
i control de contractes associats al Pla de Transformació Digital. La supervisió d’aquests
contractes requereixen més tècnics en coneixement informàtics així com en processos
industrials de automatització i control que no s’ha pogut implementar en el anterior pla
d’eficàcia i eficiència de l’Agència.
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En conclusió, les principals debilitats de gestió que es produeixen per la manca
d’informatització s’enumeren a continuació:
-

Endarreriment dels processos de contractació i execució de contractes per la
manca d’un sistema informàtic unificat de totes les àrees implicades per garantir
el seguiment i control dels expedients, des de la redacció de plecs, l’aprovació
de crèdit, la licitació i adjudicació i finalment l‘execució del contracte.

-

Manca d’un gestor documental digital de documents tècnics i administratius per
facilitar la tasques diàries de gestió i donar resposta ràpida a consultes
jurídiques, administratives i patrimonials. Integració de l’administració electrònica
a través de la signatura digital de documents i la seva traçabilitat.

-

Manca de bases de dades unificades informatitzades per una consulta ràpida i a
temps real dels indicadors clau de gestió tant de processos de gestió (estat
expedients contractació, temps de resposta tramitació i execució projectes, etc.)
com de resultats (per exemple volums subministrats, pèrdues en xarxa, qualitat
de l’aigua depurada, etc.).

-

Manca de sensors en les infraestructures d’aigües residuals i d’abastament
necessaris per una resposta ràpida per millorar la qualitat de les aigües
depurades abocades al medi o la qualitat de l’aigua subministrada

3.2 Actuacions de millora
Es proposa la creació d’una nova unitat de tecnologies de la informació i la comunicació
per impulsar el Pla de Transformació Digital de l’Agència. A continuació es descriu les
funcions i el personal tècnic per desenvolupar aquesta nova unitat:
Funcions:
•

Planificació les millores necessàries sobre la gestió informàtica i d’automatització
i control de l’empresa, mitjançant la identificació i avaluació de riscos en alt nivell
i identificar mesures per mitigar-los.

•

Planificació de les millores de seguretat i protecció de dades de l’empresa i vigilar
el seu acompliment.

•

Disseny e implementació dels estàndards interns de les TIC així com
d’aplicacions i l'optimització de processos interns i en relacions externes.

•

Direcció i control dels projectes i dels serveis informàtics i d’automatització
industrial.

•

Gestió de la maquinari informàtic, de telecomunicacions i programari, l’estoc
d’instal·lacions, sistemes automàtics i equips, així com mantenir i optimitzar els
processos que utilitzin tecnologies d'automatització.

•

Gestió de la formació i suport als/les usuaris/es.

Personal tècnic:
•

1 Cap de la Unitat de Transformació digital
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Aquesta plaça es crearà per modificació de la plaça creada i dotada al Pla
d’eficàcia i eficiència de 2016, Tècnic en eficiència energètica , i part de places
que es preveu que quedaran vacants per jubilació o incapacitat permanent.
•

Enginyer/a Tècnic/a/superior Informàtic/a
Aquest lloc de treball es troba ocupat.

•

Tècnic en automatització
Aquest lloc de treball es troba creat i dotat i autoritzada la seva cobertura per la
DG Pressuposts en el Pla d’eficàcia i eficiència de l’any 2016. Pendent de definir
els requisits en la titulació del lloc per poder incloure a la RLT.

LITORAL I QUALITAT AMBIENTAL
4.1 Situació actual
L’Agència Balear de l’Aigua gestiona els serveis essencials d’abastament i sanejament
en alta de les Illes Balears. La gran rellevància d’aquests serveis implica una gran
demanda d’informació ambiental per part de altres organismes públiques, societat civil
així com dels mitjans de comunicació. Aquesta situació provoca una dificultat en
respondre en temps i forma a totes les peticions d’informació ambiental que es
produeixen anualment.
En aquest sentit, es poden produir els següents problemes:
•

Comunicació deficient d’informació ambiental de la Agència amb altres
administracions amb una pèrdua d’eficiència de gestió. Per exemple, els
ajuntaments gestionen el clavegueram i les seves aigües residuals arriben a les
depuradores amb nombrosos casos d’incompliment de la qualitat o
d’abocaments no controlats. La comunicació entre ambdues administracions es
fonamental per una resposta ràpida o millora estructural de les infraestructures
municipals per reduir aquest problema.

•

L’Agència rep un elevat número de preguntes parlamentàries per respondre a
nombroses qüestions d’interès per als diferents grups parlamentaris.

•

Manca de control en el seguiment dels plans d’avaluació ambiental que
s’exigeixen en les diferents autoritzacions per abocaments al medi, degut al gran
volums d’autoritzacions que van lligades a cada una de les infraestructures que
gestiona l’Agència.

•

Centres de recerca i organismes no governamentals requereixen periòdicament
informació ambiental per desenvolupar estudis o informes anuals. Així,
anualment es demana informació des de Consell Econòmic i Social, l’Observatori
Socioambiental de Menorca, l’Aliança per l’Aigua d’Eivissa i Formentera,
Ecologistes en Acció, Universitat de les Illes Balears, etc.
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En la actualitat, la unitat de litoral i qualitat ambiental desenvolupa principalment les
tasques de direcció y supervisió del contracte de servei de neteja de litoral. Per altra
banda el laboratori de l’Agència està integrat dins del àrea de gestió de sanejament i no
realitza tasques de avaluació i vigilància ambiental del àrea d’abastament.
A més la manca de personal de l’agència dificulta la resposta de l’elevada demanda
d’informació ambiental provocant una deficient transparència de l’Agència amb la
ciutadania en general per la dificultat actualitzar la informació i respondre a les
demandes particulars.
Aquesta situació provoca els següents problemes de gestió intern:
•

Deficient desenvolupament de les tasques de avaluació i vigilància ambiental de
les infraestructures hidràuliques d’abastament i sanejament.

•

Deficient transparència de l’Agència per la manca de coordinació, integració i
capacitat de resposta de les peticions d’informació ambiental.

4.2 Actuacions de millora
Es proposa la integració del laboratori dins de la unitat de litoral i qualitat ambiental. A
més es proposa reforçar les tasques de vigilància ambiental amb la incorporació d’un
vigilant ambiental. Finalment, es proposa la dotació d’un cap d’unitat per garantir la
correcta direcció de les tasques de laboratori, control de la qualitat i transparència
ambiental així com la millora del control de servei de neteja de litoral. A continuació, es
descriuen les funcions i el personal necessari per al correcte funcionament de la unitat.
Funcions:
•

Direcció, supervisió i control del contracte de servei de neteja de litoral, establint
els procediments necessaris per a la seva correcta execució.

•

Control de la qualitat ambiental de tots els processos i tasques que realitza
l’empresa en matèria d’abastament i sanejament,

•

Recollida de mostres d’aigua, anàlisis de laboratori, tractament de dades i
redacció d’informes.

•

Proposar millores i modificacions en els processos de control de qualitat.

•

Recolzar a les àrees tècniques en la implementació de la normativa de avaluació
i control qualitat ambiental aplicable als projectes de execució d’infraestructures
hidràuliques així com la posterior vigilància ambiental durant el funcionament de
les infraestructures hidràuliques d’abastament i sanejament.

•

Coordinar i donar resposta a les peticions d’informació ambiental d’acord a la
normativa de transparència e informació ambiental estatal i autonòmic.

Personal mínim necessari per la unitat
•

1 Cap de la Unitat de Qualitat Ambiental
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Aquesta plaça es crearà per modificació de places que es preveu que quedaran
vacants per jubilació.
•

1 Biòleg
Aquest lloc de treball es troba ocupat.

•

1 Encarregat/da del servei de litoral
Aquest lloc de treball es troba ocupat.

•

1 Vigilant/a Ambiental
Actualment esta ocupat com a vigilant/a controlador d’obres.
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RESUM DE LES ACTUACIONS
RESUM D'ACTUACIONS DEL PLA D'EFICÀCIA I EFICIÈNCIA 2021-2023
FASE 1
CODI PLAÇA

LLOC DE
FEINA CREAT

LLOC DE TREBALL

LLOC DE
FEINA
DOTAT

DOTACIÓ PRESSUPOSTARIA
sou brut
anual

RLT

TIPUS LLOC DE
FEINA

TIPUS
COBERTURA

TIPUS
CONTRACTE

OBSERVACIONS

INDEFINIT

aquesta plaça ve de
la modificació de la
plaça existent de Cap
d'Àrea de Costos

seguretat
social

L02170006

CAP DE L'ÀREA DE
PLANIFICACIÓ I
CONSTRUCCIÓ DE
PROVEÏMENT I
DESSALACIÓ

SI

SI

53.370,24

16.410,24 ESTRUCTURAL

FIXE/
PROMOCIÓ
INTERNA

L02180001

ENGINYER/A CAMINS
CANALS I PORTS

SI

SI

43.964,78

14.772,17 ESTRUCTURAL

TEMPORAL

INTERI

L0217000N

ENGINYER/A CAMINS
CANALS I PORTS

SI

SI

43.964,78

14.772,17 ESTRUCTURAL

TEMPORAL

INTERI

L02200004

SUPERVISOR/A D'EQUIPS
ELECTROMECÀNICS

SI

SI

33.006,02

10.627,94 ESTRUCTURAL

TEMPORAL

INTERI

L0217000A

ADVOCAT/A

SI

SI

42.931,22

13.523,33 ESTRUCTURAL

TEMPORAL

INTERI
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6.- PATRIMONI
6.1.- Acceptació de la cessió dels terrenys
realitzada per part de l’Ajuntament de Consell
per poder executar les obres de l’EDAR de
Consell.
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Acceptació de la cessió dels terrenys realitzada per part de l’Ajuntament de Consell per
poder executar les obres de l’ampliació de l’EDAR de Consell.
En data 22 de juny de 2020, es va signar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Consell i ABAQUA l’objecte del qual era, entre d’altres, establir els nous termes de col·laboració
entre ABAQUA I l’Ajuntament de Consell per dur a terme la gestió del manteniment i millora de
l’EDAR de Consell i de les instal·lacions complementaries que integren el sistema general definits
a l’annexes 1 i 2 del conveni.
En la clàusula segona apartat segon de l’esmentat conveni, s’establia, entre d’altres, que
l’Ajuntament de Consell es comprometia a cedir en escriptura pública els terrenys necessaris que
siguin conseqüència d’ampliacions, remodelacions o noves actuacions en el sistema de
sanejament.
En aquest sentit ja en data 17 de abril de 2019 l’Ajuntament de Consell va comunicar a ABAQUA
que havia adquirit la titularitat del terrenys necessaris per procedir a l’ampliació de l’EDAR de
Consell, mitjançant expedient d’expropiació forçosa. Terrenys que no es varen poder inscriure
en el Registre de la Propietat d’Inca núm. 2 fins l’any 2021.
En data 19 de maig de 2021, l’Àrea de planificació i construcció de sanejament i depuració va
informar que els terrenys proposats per l’Ajuntament de Consell “es consideraven aptes per la
construcció de l’EDAR de Consell”.
Per altra banda, l’article 14.1.e) del Decret 100/2015, de data 18 de desembre, pel qual s’aproven
els Estatuts d’ABAQUA, estableix que correspon al Consell d’Administració d’aquesta entitat
“acordar les mesures oportunes per a l’administració de bens i drets de l’entitat, l’adquisició de
bens, venda... i en general, els negocis que siguin convenients per a la realització dels fins
d’aquesta entitat en els termes previnguts a la legislació vigent “.
Vista la necessitat de formalitzar en escriptura pública la cessió dels terrenys per poder executar
les obres d’ampliació de l’EDAR de Consell, el director gerent d’ABAQUA proposa al Consell
d’Administració l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la cessió dels terrenys identificats en el Registre de la Propietat d’Inca núm. 2
al tom 4144, llibre 105, full 27, finca registral 4383 en el terme municipal de Consell, per poder
executar les obres d’ampliació de l’EDAR de Consell.
Segon.- Delegar la firma en el director gerent d’ABAQUA per dur a terme els tràmits per l’efectiva
adquisició del terreny.
Palma, a la data de la signatura electrònica.
Guillem Rosselló Alcina.

Digitally signed by ROSSELLO
ALCINA GUILLEM - DNI 34065249H
Date: 2021.09.28 12:38:12 +02'00'
Director gerent d’ABAQUA.

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 76 58
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7.- ASSUMPTES GENERALS
7.1.- Donar compte del pla estratègic de
transformació digital de la gestió dels recursos
hídrics de les illes balears.
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Smart Water Islands
Pla estratègic de transformació digital de la
gestió dels recursos hídrics de les Illes Balears
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1. Antecedents
El present Pla estratègic de transformació digital de la gestió dels recursos hídrics de les Illes Balears
vol posar de manifest la voluntat i necessitat que té la Direcció General de Recursos Hídrics (DGRH) de
modernitzar la gestió, seguiment i control dels recursos hídrics presents a les Illes Balears. En el mateix
sentit, l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA) també persegueix la voluntat de
modernitzar-se i aplicar tecnologies avançades per la gestió de les infraestructures hidràuliques
d’abastament i sanejament de les Illes Balears.
La DGRH és l’administració responsable del bon estat de les diferents masses d’aigua de les Illes
Balears. El document de referència per la gestió de les masses d’aigua és el Pla Hidrològic de les Illes
Balears (PHIB 2015), aprovat l’any 2019. El PHIB és l’instrument tècnic bàsic per aconseguir els
objectius mediambientals establerts per la Directiva Marc Europea de l’Aigua (2000/60/CE). Aquesta
Directiva persegueix l’ús sostenible i garantit a llarg termini d’aigua de qualitat a tot el continent.
El PHIB doncs, presenta quins són els objectius a nivell autonòmic i la planificació necessària per
aconseguir-los, convertint-se en un document de referència pel futur del sector hídric de les Illes
Balears. Tots els objectius fan referència, en termes generals, a la prevenció d’impactes al medi
ambient, a la garantia del bon estat de les masses d’aigua i a la gestió sostenible del subministrament
d’aigua a la ciutadania. El present pla recull i persegueix aquests mateixos objectius, dotant-se
d’accions de millora tecnològica i transformació digital per aconseguir-los.
Actualment la DGRH compta amb una xarxa de control de les aigües, tant superficials com subterrànies,
composta per una sèrie de punts estratègics, alguns d’ells històrics, d’altres més recents, que
permeten recollir dades sobre el control piezomètric, la qualitat de l’aigua i de les extraccions. Tot i
comptar amb aquesta extensa xarxa, que té aproximadament 1800 punts de control, la recollida de
dades i la periodicitat responen a mètodes vells, que podrien ser molt més eficients amb l’ús de
tecnologies actuals. La legislació actual insta a les administracions a modernitzar-se en aquest sentit,
per tant caldrà adoptar accions per aconseguir modernitzar la gestió de la xarxa de control.
A més, la legislació europea en matèria d’aigua, especialment la nova Directiva 2020/2184 relativa a
qualitat de les aigües destinades al consum humà, estableix que en els següents anys, tots els estats
membres de la Unió hauran de comptar amb dades concretes per poder avaluar i gestionar
correctament les zones de captació i punts d’extracció d’aigua així com el control de l’estat de les
masses d’aigua i les pressions antròpiques al medi aquàtic. Aquestes dades s’hauran de cedir tant a la
pròpia Comissió com a la societat, d’una forma fàcilment accessible. És per això que les
administracions encarregades de la gestió de l’aigua necessitaran mecanismes per recollir aquesta
informació, emmagatzemar-la i processar-la.
Per fer-ho, l’administració hidràulica balear haurà de valer-se d’eines i recursos digitals, de l’ús de
noves tecnologies i en general de la capacitació del conjunt de l’administració per poder utilitzar
aquestes eines i així complir amb la normativa, a més d’extreure’n molts altres beneficis derivats per
la pròpia gestió.
Per la seva banda, ABAQUA és l’administració responsable de les xarxes en alta d’abastament i
sanejament d’aigües en alta a les Illes Balears, tant de la seva explotació com del manteniment.
Actualment compta amb un seguit d’infraestructures hidràuliques repartides per les diferents illes,
que permeten la prestació del serveis. La voluntat de l’Agència és la de prestar aquests serveis de la
forma més eficient possible, impulsant una gestió sostenible i en col·laboració amb la DGRH en
matèria d’aigua i la seva qualitat ambiental. Per aconseguir-ho, és imprescindible adaptar i
modernitzar la xarxa a través d’eines digitals i noves tecnologies, que permetin monitoritzar les
infraestructures així comptar en tot moment amb informació actual i històrica per actuar en
conseqüència.
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Aquesta voluntat ja es descriu en els Estatuts de la pròpia Agència , on es posa de manifest que els
reptes futurs passen per la modernització, la transparència i la proximitat amb la ciutadania, en el
marc de la governança digital. Així mateix, el document marca com a objectius d’aquesta
transformació digital la millora dels serveis que presta i, per sobre de tot, contribuir a fer que les
infraestructures hidràuliques, tant en sanejament com en abastament, contribueixin a mitigar els
efectes de l’emergència climàtica i el canvi global en el nostre medi ambient.

PLA ESTRATÈGIC DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LA GESTIÓ
DELS RECURSOS HÍDRICS DE LES ILLES BALEARS
ANTECEDENTS

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous 30 de setembre de 2021

4

170

2. Marc legal
2.1.

Legislació àmbit europeu

Recomanació Consell Europeu relativa al Programa Nacional de Reformes de 2020
d’Espanya
En aquest document publicat a 20/05/2020, el Consell de la UE dictamina sobre el Programa
d’Estabilitat de 2020 d’Espanya i té en consideració (entre d’altres punts no rellevants per aquest
document) que:
•
•
•
•

La CE va adaptar l’Estratègia Anual de Creixement Sostenible el 17/12/2019.
S’han modificat els marcs legislatius pertinents per permetre mobilitzar tots els recursos no
utilitzats dels Fons Estructurals i de les Inversions Europees.
S’hauran d’anticipar els projectes d’inversió pública.
La transformació de l’economia espanyola cap a una economia baixa en emissions requerirà
inversions considerables durant un període prolongat, sobretot en energies renovables,
infraestructures energètiques i transport sostenible.

I recomana a Espanya que prengui mesures durant el 2020 i el 2021 amb la finalitat de (entre d’altres
punts no rellevants per aquest document):
•

Anticipar els projectes d’inversió publica que es trobin en una fase avançada de
desenvolupament i promoure la inversió privada per impulsar la recuperació econòmica.
Centrar la inversió en la transició ecològica i digital, i particularment en el foment de la
investigació i la innovació, en la producció i la utilització de fonts d’energia netes i eficients, la
infraestructura energètica, la gestió dels recursos hídrics i dels residus i el transport sostenible.

Proposta reglament Europa Digital 2021-2027
La Comissió Europea, a través d’una proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell
d’Europa, ha establert el programa Europa Digital 2021-2027. Aquest, en el marc de transformació
digital en tots els àmbits de la societat en què les inversions en infraestructures digitals són clau per
millorar i modernitzar les relacions entre administracions i societat, vol servir com a instrument de
finançament pels països membres de l’Espai Econòmic Europeu.
Persegueix 5 objectius específics:
•

Desenvolupar i enfortir les capacitats en matèria d’informàtica d’alt rendiment i
processament de dades, tant en el sector privat com en el públic.

•

Millorar les capacitats en referència a intel·ligència artificial. Concretament, recursos de
dades i repositoris d’algoritmes perquè siguin accessibles per a totes les entitats.

•

Fomentar el desenvolupament de capacitats bàsiques en matèria de ciberseguretat per
garantir i assegurar l’economia digital i oferir confiança a la societat, les empreses i les
administracions davant d’amenaces cibernètiques.

•

Aconseguir competències digitals avançades per a tota la ciutadania, oferint a estudiants i
personal en actiu els mitjans i eines necessàries per desenvolupar aquestes competències.

•

Desplegar en el conjunt de l’economia, societat i àrees d’interès públic les capacitats digitals
dels objectius anteriors, fomentant projectes que apliquin solucions innovadores en matèria
digital.
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Directiva UE 2020/2184 de 16 de desembre de 2020 relativa a la qualitat de les aigües
destinades al consum humà
En aquesta nova Directiva, la UE actualitza l’anterior Directiva de 1998 sobre la qualitat de les aigües
destinades al consum humà, que establia un marc legal per protegir la salut de les persones dels
possibles efectes adversos derivats de qualsevol tipus de contaminació de les aigües consumides.
Aquest marc legal és ampliat amb aquesta nova versió 2020/2184.
Tenint en compte la naturalesa d’aquest pla, cal fer especial menció dels següents articules de la
Directiva, especialment relacionats amb la transparència i la recollida i distribució de dades sobre els
punts d’extracció d’aigua pel consum humà:
•

Art. 17 – Informació al públic: Els estats membres han de garantir la disponibilitat
d’informació adequada i actualitzada sobre les aigües destinades al consum humà, fent arribar
a la població, com a mínim una vegada a l’any, i de la forma més idònia i fàcilment accessible,
per exemple, a través d’aplicacions intel·ligents, la següent informació:
a) Qualitat de les aigües destinades al consum humà, indicadors inclosos.
b) Preu de l’aigua destinada al consum humà, per litre i metre cúbic.
c) Volum consumit, com a mínim per any o període facturat, juntament amb les
tendències anuals de consum, sempre que sigui tècnicament possible.
d) Comparació entre el consum anual d’aigua i el consum mitjà, sempre d’acord amb la
lletra c).
e) Enllaç al lloc web on es pot consultar tota la informació indicada en l’annex IV de la
Directiva.

•

Art. 18 – Informació relativa al seguiment de l’aplicació:
1. Els estats membres:
a) Establiran, com a molt tard el 12/01/2029, i actualitzaran cada 6 anys, un
conjunt de dades que continguin informació sobre les mesures adoptades per
millorar l’accés a aigües destinades al consum humà i fomentar la seva
utilització així com quin percentatge de la població hi té accés.
b) Establiran, com a molt tard el 12/07/2027, i actualitzaran cada 6 anys, un
conjunt de dades que continguin informació relacionada amb l’avaluació i
gestió de riscos de les zones de captació dels punts d’extracció, i establiran,
com a molt tard el 12/01/2029, i actualitzaran cada 6 anys, un conjunt de
dades que continguin informació relacionada amb l’avaluació de riscos dels
sistemes de distribució domiciliaria, que inclogui els següents elements:
i.

Informació sobre les zones de captació dels punts d’extracció.

ii.

Els resultats dels controls efectuats.

iii.

Informació concisa sobre les mesures adoptades, quin tipus de
mesures i els progressos realitzats.

c) En cas de veure’s superats els valors paramètrics que hi ha en l’annex I, parts
A i B, d’aquesta Directiva, establiran i actualitzaran anualment un conjunt de
dades que continguin els resultats dels controls i les mesures correctives
adoptades.
d) Establiran i actualitzaran cada any, un conjunt de dades que continguin
informació sobre els incidents relatius a l’aigua destinada al consum humà,
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que hagin suposat un risc potencial per a la salut, independentment de si s’ha
incomplert algun dels valors paramètrics, que hagin durat més de 10 dies
consecutius i afectant com a mínim 1000 persones, incloent-hi les seves
causes i les mesures correctores adoptades.
Quan sigui possible, s’utilitzaran els serveis de dades espacials per presentar els
conjunts de dades mencionats en l’apartat anterior.
2. Els estats membres garantiran que la Comissió, l’Agència Europea del Medi Ambient
(AEMA) i el Centre Europeu per la Prevenció i Control de les Malalties tinguin accés
als conjunts de dades de l’apartat 1.
3. La AEMA publicarà i mantindrà actualitzada una síntesis general a escala de la Unió
elaborada a partir de les dades recollides pels Estats membres.
4. La Comissió tindrà facultats per adoptar actes d’execució en els que s’especifiqui el
format i les modalitats per presentar la informació que s’ha de facilitar conforme als
apartats 1 i 3.
5. Els Estats membres podran establir excepcions al que disposa aquest article per
qualsevol motiu recollit en l’article 13, apartat 1, de la Directiva 2007/2/CE.
•

Art. 19 – Avaluació:
1. Com a molt tard el 12 de gener de 2035, la Comissió realitzarà una avaluació de la
present Directiva. Es basarà, entre altres, en els següents elements:
a) L’experiència adquirida amb l’aplicació de la present Directiva.
b) Els conjunts de dades procedents dels Estats membres citats en l’article 18,
apartat 1, i les síntesis generals realitzades per la AEMA.
c) Les dades científiques, analítiques i epidemiològiques pertinents.
d) Les recomanacions de la OMS, en cas d’existir-ne.
2. En el marc de l’avaluació, la Comissió tindrà especial atenció als aspectes següents:
a) El mètode basat en factors de risc establert en l’article 7.
b) Les disposicions relatives al accés a l’aigua destinada al consum humà
establertes en l’article 16.
c) Les disposicions relatives a la informació que s’ha de facilitar al públic segons
l’article 17 i l’annex IV.
3. Com a molt tard el 12 de gener de 2029, la Comissió presentarà al Parlament Europeu
i al Consell un informe sobre la possible amenaça que suposen per les fonts d’aigua
destinada al consum humà els microplàstics, els productes farmacèutics i, si s’escau,
altres nous contaminants que puguin aparèixer, així com els riscos potencials per la
salut associats a ells.
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Directiva UE 2019/1024 de 20 de juny del 2019 relativa a dades obertes i reutilització de la
informació en sector públic
Aquesta directiva vol fomentar l’ús de dades obertes i estimular la innovació en productes i serveis.
S’estableixen un conjunt de normes mínimes que regulen la reutilització (open data) i els dispositius
pràctics destinats a facilitar que es reutilitzin documents i dades que es trobin en l’àmbit del servei
públic o amb finançament públic.
Es dona especial importància a les dades d’investigació, a la incorporació de metadades, a la regulació
de les dades dinàmiques i a les dades d’alt valor, on s’inclouen certs àmbits com el geoespacial i
l’ambiental, que son susceptibles de generar beneficis econòmics o mediambientals.

Pacte Verd Europeu 2019
El Pacte Verd Europeu, presentat l’11/12/2019 pretén ser un full de ruta per fer sostenible l'economia
europea transformat els reptes climàtics i ambientals en oportunitats en tots els àmbits polítics. La UE
aspira a ser climàticament neutra l’any 2050. Per aconseguir aquest objectiu, caldrà actuar en tots els
sectors de l’economia:
•
•
•
•
•
•

Invertir en tecnologies respectuoses amb el medi ambient.
Recolzar a l’industria perquè pugui innovar.
Desplegar sistemes de transport pública i privat més nets, barats i sans.
Descarbonitzar el sector de l’energia.
Garantir que els edificis sigui més eficients des del punt de vista energètic.
Col·laborar amb socis internacionals per millorar les normes mediambientals mundials.

Directiva 2000/60/CE de 23 d'octubre de 2000, per la qual s'estableix un marc comunitari
d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües.
La Directiva Marc Europea de l’Aigua (DMA) va néixer l’any 2000 com a resposta de la necessitat
d’unificar actuacions en matèria de gestió de l’aigua a la Unió Europea, en un context de pressió
creixent de les aigües degut a l’augment de la demanda i de bona qualitat.
El repte de la Directiva radica en satisfer aquestes demandes, en quantitats suficient per a tots els
usos, i prendre mesures per protegir les aigües tant a nivell quantitatiu com qualitatiu, garantint així
la seva sostenibilitat. També pretén establir uns objectius mediambientals comuns entre els estats
membres de la UE per les masses d’aigua i avançar conjuntament per satisfer els objectius.

2.2.

Legislació àmbit estatal

Reial Decret-Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per la
modernització de l’Administració Pública i per l’execució del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència
Aquest decret impulsa la necessitat d’implementar a nivell nacional el paquet de mesures acordat per
la Unió Europea conegut com a Next Generation UE. En ell destaca el paper protagonista de les
administracions públiques per l’impuls, seguiment i control dels projectes del Pla i per la necessitat
d’absorbir fons europeus, jugant un paper clau en l’èxit de la seva execució. En aquest sentit, es marca
com a objectiu:
•

Promoure un procés de transformació estructural mitjançant l’impuls de la inversió publica i
privada, el suport al teixit productiu, l’acceleració de la transició ecològica i digital i, finalment,
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l’augment de la resiliència i la cohesió econòmica, social i territorial en el marc del mercat únic
europeu.
Cal destacar també que el Reial Decret-Llei crea la figura dels Projectes Estratègics per la Recuperació
i Transformació Econòmica (PERTE) que fomentaran la col·laboració publico-privada en aquells
projectes de caràcter estratègic amb gran capacitat de creixement econòmica, generadors de llocs de
treball i que enforteixin la competitivitat de l’economia estatal.

Plan DSEAR 2020
El Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR), definit
pel Ministeri per la Transició Ecològica del Govern espanyol, constitueix un instrument de govern que
pretén revisar aquestes matèries, cercant una major agilitat i eficàcia en les mesures assenyalades per
la planificació hidrològica, especialment en els àmbits de la depuració, el sanejament i la reutilització
d’aigües residuals regenerades.
Considera set objectius temàtics:
•
•
•
•
•
•
•

Definir criteris per prioritzar les mesures definides en la planificació hidrològica.
Reforçar la cooperació entre administracions públiques.
Millorar la definició de les actuacions que s’han de considerar d’interès general de l’estat
Millorar l’eficiència energètica i integral de les plantes de depuració i reutilització.
Millorar els mecanismes de finançament de les mesures.
Fomentar la reutilització d’aigües residuals.
Impulsar la innovació i la transferència tecnològica en el sector de l’aigua.

Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional
d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració Electrònica
Aquest decret té per objecte regular l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat (ENI) establert per l’article
42 de la Llei 11/2007 de 22 de juny. L’ENI estableix els criteris i recomanacions de seguretat,
normalització i conservació de la informació, formats i aplicacions que caldrà tenir en compte des de
les Administracions públiques per assegurar un nivell adequat d’interoperabilitat organitzativa,
semàntica i tècnica de les dades, informacions i serveis que gestionen en l’exercici de les seves
competències i per evitar discriminar ciutadans per culpa de la seva elecció tecnològica.
Els principis bàsics de l’ENI són els següents:
•

Interoperabilitat com a qualitat integral – es tindrà en compte la interoperabilitat des de la
concepció dels serveis i sistemes i al llarg del seu cicle de vida: planificació, disseny, adquisició,
construcció, desplegament, explotació, publicació, conservació i accés.

•

Caràcter multidimensional de la interoperabilitat – s’entendrà tenint en compte la dimensió
organitzativa, semàntica i tècnica. La cadena d’interoperabilitat es manifesta en la pràctica
d’acords interadministratius, en el desplegament dels sistemes i serveis, en la determinació i
l’ús d’estàndards, en les infraestructures i serveis bàsics de les Administracions públiques i en
la publicació i reutilització de les aplicacions de les Administracions públiques. Sense oblidar
la dimensió temporal que garanteixi l’accés a la informació al llarg del temps.

•

Focalitzar solucions multilaterals – s’afavorirà l’aproximació multilateral a la interoperabilitat
de forma que es puguin obtenir avantatges derivades de l’escalat, de l’aplicació
d’arquitectures modulars i multiplataforma, de compartir, de reutilitzar i de col·laborar.
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Reial Decret 1290/2012, de 7 de setembre, pel qual es modifica el Reglament del Domini
Públic Hidràulic, el qual estableix les normes aplicables al tractament de les aigües residuals
urbanes
Aquest decret té com a objecte principal la modificació del Reglament del Domini Públic Hidràulic
(RDPH). El primer article del RD 1290/2012 modifica el RDPH per incloure en aquesta norma totes les
disposicions normatives derivades del contingut comú dels plans hidrològics amb l’objectiu de:
1. Procurar la regulació comú per a totes les demarcacions hidrogràfiques.
2. Incloure les mancances normatives detectades en la gestió del domini públic hidràulic.
3. Adaptar al RDPH la terminologia del Reial Decret 60/2011, sobre les normes de qualitat
ambiental en l’àmbit de la política d’aigües.
4. Adaptar l’Annex IV del RDPH sobre el càlcul del cànon de control d’abocaments a la nova
classificació nacional d’activitats econòmiques aprovades pel Reial Decret 475/2007.
5. Crear un inventari de punts de desbordament d’aigües d’escorrentia.
El segon article modifica el text del Reial Decret 509/1996 pel qual s’estableixen les normes aplicables
al tractament de les aigües residuals urbanes, amb la finalitat de contemplar en la regulació de les
condicions tècniques dels sistemes col·lectors les situacions de contaminació per abocaments
procedents de desbordaments d’aigües d’escorrentia.

Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’aigües
La Llei d’aigües nacional, aprovada per primera vegada l’any 1985, s’ha anat actualitzant amb la
incorporació de noves figures legislatives. L’objecte d’aquesta llei és:
1. La regulació del domini públic hidràulic, l’ús de l’aigua i l’exercici de competències atribuïdes
a l’Estat en matèries relacionades amb aquest domini en el marc de les competències
delimitades en l’article 149 de la Constitució.
2. L’establiment de normes bàsiques de protecció de les aigües continentals, costaneres i de
transició, sense perjudici de la seva qualificació jurídica i de la legislació específica que els sigui
aplicable.
3. Les aigües continentals superficials, així com les subterrànies renovables, integrades totes en
el cicle hidrològic, constitueixen un recurs unitari, subordinat a l’interès general, que forma
part del domini públic estatal i del domini públic hidràulic.
4. Correspon a l’Estat, en tot cas, i en el termes que s’estableixen en aquesta Llei, la planificació
hidrològica a la que s’haurà de sotmetre qualsevol actuació sobre el domini públic hidràulic.
5. Les aigües minerals i termals es regularan per la seva legislació específica.

Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes
La Llei de Costes, publicada el 1988 i actualitzada per última vegada el 2013, té com a objectius:
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1. Determinar el domini públic marítim-terrestre i assegurar la seva integritat i adequada
conservació, adoptant, en cas de ser necessari, les mesures de protecció i restauració
necessàries i, quan procedeixi, d’adaptació, tenint en compte els efectes del canvi climàtic.
2. Garantir l’ús públic del mar, de la seva riba i de la resta del domini públic marítim-terrestre,
sense més excepcions que les derivades de raons d’interès públic degudament justificades.
3. Regular la utilització racional d’aquests béns en termes d’acord amb la seva naturalesa, la seva
finalitat i amb respecte al paisatge, al medi ambient i al patrimoni històric.
4. Aconseguir i mantenir un nivell adequat de qualitat de les aigües i la riba del mar.
Cal destacar, en aquest cas, la secció 2ª (articles 56-62) que legisla sobre els abocaments en aigües
marítimes.

2.3.

Legislació àmbit autonòmic

Revisió anticipada del Pla Hidrològic de les Illes Balears, corresponent al segon cicle 20152021 (Reial decret 51/2019, de 8 de febrer
El Pla Hidrològic de les Illes Balears (PHIB), de l’any 2015, és l’instrument bàsic per aconseguir els
objectius fixats per la Directiva marc Europea de l’Aigua. Així doncs, el PHIB vol servir per aplicar a
nivell autonòmic les actuacions previstes per seguir la DMA i al mateix temps per informar i notificar
la implementació de la mateixa.
Els objectius de la DMA, i per conseqüència del PHIB, van més enllà del concepte general de qualitat
de l’aigua. Incorporen elements quantitatius i morfològics per definir el correcte estat de les masses
d’aigua. També vol utilitzar-se com a instrument d’ordenació dels usos de l’aigua, adaptant un conjunt
d’objectius medi-ambientals que facin possible la satisfacció de la demanda d’aigua com la preservació
del medi hídric.
El PHIB dona compliment a l’article 8 de la DMA que estableix que els estats membres han d'implantar
programes de seguiment de l'estat de les masses d'aigua (superficials i subterrànies), tant en qualitat
com en quantitat. En alguns casos, aquestes noves xarxes necessiten una adaptació de les xarxes
existents, per poder dur a terme el seguiment necessari estableix la DMA. Per a això, s'ha de crear un
programa de vigilància i control que permeti obtenir una visió general de l' estat de les masses d'aigua.
Per al disseny dels plans de seguiment s'ha tingut en compte els objectius establerts per la directiva i
serviran per conèixer l'efectivitat de les mesures de el pla hidrològic de conca. En aigües superficials
es controla l'estat ecològic i l'estat químic més del volum i nivell de flux en la mesura que afectin l'estat
ecològic. Per les aigües subterrànies es realitza el seguiment de l'estat químic i quantitatiu. En les
aigües protegides els programes de seguiment es completaran amb les especificacions contingudes
en la norma comunitària que els s'aplica.

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.
En l’Article 1 del Decret d’aprovació dels Estatuts d’ABAQUA es disposa que aquesta es troba adscrita
a la conselleria competent en matèria de medi ambient, té personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat d’obrar per al compliment de la seva finalitat institucional. A continuació, es defineix aquesta
finalitat institucional, sempre en el marc de les competències de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears:
1. La promoció, la construcció, l’explotació i el manteniment de les infraestructures hidràuliques,
incloses les instal·lacions i els serveis connexos, de captació, conducció, potabilització i
distribució d’aigües, per a qualsevol ús, tant superficials com subterrànies; les actuacions, les
obres i les instal·lacions de sanejament i depuració d’aigües residuals; la conservació i la
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millora del domini públic hidràulic, i, en general, qualsevol tipus d’actuació hidràulica, fins i
tot les obres, les instal·lacions i els serveis connexos, que siguin competència de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
2. Les actuacions, les obres o les instal·lacions relatives a la qualitat ambiental, residus i litoral.
3. L’estudi, la redacció i la proposta d’aprovació de plans i programes relatius a la captació, la
conducció i la distribució d’aigües per a qualsevol ús, com també el sanejament i la depuració
d’aigües residuals.
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3. Àmbit d’aplicació
3.1.

Xarxa de seguiment i control del medi

3.1.1. Xarxa de seguiment i control de l’estat de les masses d’aigua
La Direcció General de Recursos Hídrics (DGRH) de la Conselleria de Medi Ambient i Territori es
l’Administració Hidràulica Balear amb la competència en realitzar el seguiment i control de les masses
d’aigua. Segons l’article 8 de la Directiva Marc Europea de l’Aigua (DMA), els estats membres han
d’implementar a les seves conques hidrogràfiques programes de seguiment de l’estat de les masses
d’aigua, tant superficials com subterrànies. Cal establir aquest seguiment tant en termes de qualitat
com de quantitat, de forma que es pugui tenir una visió general de l’estat de les masses d’aigua.
Així doncs, la DGRH ha establert uns objectius generals tenint en compte la DMA:
Prevenir el deteriorament de l’estat.
Protegir, millorar i regenerar les masses d’aigua per aconseguir un bon estat en un
termini de 15 anys.
Aigües superficials

Protegir i millorar les masses d’aigües artificials i molt modificades per millorar el seu
potencial ecològic i tenir un bon estat químic.
Reduir progressivament la contaminació procedent de substàncies prioritàries i
eliminar abocaments i emissions de substàncies perilloses.
Evitar o limitar l’entrada de contaminants i evitar el deteriorament del seu estat.
Protegir, millorar i regenerar les masses d’aigua subterrànies per aconseguir un bon

Aigües subterrànies

estat.
Aplicar les mesures necessàries per invertir tendències sostingues d’augment de la
concentració de contaminants degut a l’activitat humana.

Taula 1: Objectius dels programes de control de masses d’aigua de la Direcció General de Recursos Hídrics. Elaboració
pròpia a partir de dades del PHIB.

Masses d’aigua superficials
Els programes de control i seguiment de masses d’aigua superficials avaluen indicadors biològics,
fisicoquímics, hidromorfològics i químics. Es basen en dues xarxes, un de vigilància i una altre
d’operativa, que es nodreixen d’informació d’estacions de control repartides pel territori.
La xarxa de control de vigilància té com a objectius principals:
•

Realitzar una avaluació de riscos.

•

Establir una base quantitativa per poder redissenyar els programes de seguiment tenint en
compte uns criteris de viabilitat i racionalitat.

•

Identificar i avaluar canvis a llarg termini en les condicions naturals.

PLA ESTRATÈGIC DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LA GESTIÓ
DELS RECURSOS HÍDRICS DE LES ILLES BALEARS
ÀMBIT D’APLICACIÓ

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous 30 de setembre de 2021

13

179

•

Identificar i avaluar els canvis induïts per l’activitat humana.

La xarxa de control operatiu té com a objectius principals:
•

Establir quines masses d’aigua corren risc de no aconseguir els objectius de la Directiva.

•

Identificar i avaluar canvis d’estat en aquestes masses d’aigua deguts a programes i mesures
aplicats.

Les estacions de control es reparteixen en 3 tipologies diferents d’espai. Per cadascun es recullen
mostres de diversos elements de qualitat, ja que les característiques de les masses d’aigua no són les
mateixes. Les freqüències també varien en funció de la tipologia de massa d’aigua i venen
determinades per la Directiva Marc d’Aigua.
Masses d’aigua superficial continental, d’on es preveu mesurar els següents paràmetres:
Element de qualitat

Indicador

Freqüència

Fitoplàncton

Chla, FITOHMIB

6 mesos

Macròfits

-

3 anys

Invertebrats bentònics

INVHMIB

3 anys

Paràmetres generals

Fisicoquímic

3 mesos

Substàncies prioritàries

Varis

Variada

Nitrats i fosfats

Nutrients

3 mesos

Paràmetres hidromorfològics

Cabal, CARAVAGGIO i LRD

6 anys

Taula 2: paràmetres i freqüències de la xarxa de control de vigilància per a masses d’aigua superficial continental. Font: Pla
Hidrològic de les Illes Balears.

Masses d’aigua superficial en transició, d’on es preveu mesurar els següents paràmetres en 40
estacions de seguiment:
Element de qualitat

Indicador

Freqüència

Fitoplàncton

Chla, FITOHMIB

6 mesos

Macròfits

-

3 anys

Invertebrats bentònics

INVHMIB

3 anys

Paràmetres generals

Fisicoquímic

3 mesos

Substàncies prioritàries

Varis

Variada

Nitrats i fosfats

Nutrients

3 mesos

Taula 3: paràmetres i freqüències de la xarxa de control de vigilància per a masses d’aigua superficial en transició. Font: Pla
Hidrològic de les Illes Balears.

Masses d’aigua superficial en aigües costaneres, d’on es preveu mesurar els següents paràmetres:
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Element de qualitat

Indicador

Freqüència

Fitoplàncton

Chla, FITOHMIB

6 mesos

Angiospermes i Macròfits

POMI

3 anys

Invertebrats i algues bentònics

MEDOCC, CARLIT

3 anys

Paràmetres generals

Fisicoquímic, nutrients

3 mesos

Substàncies prioritàries

Varis

Variada

Nitrats i fosfats

Nutrients

3 mesos

Taula 4: paràmetres i freqüències de la xarxa de control de vigilància per a masses d’aigua superficial en aigües costaneres.
Font: Pla Hidrològic de les Illes Balears.
Informació més detallada sobre elements de qualitat, indicadors i freqüències als que es
fa referència a les taules anteriors es pot trobar en el Pla Hidrològic de les Illes Balears
(apartats 5.2.1 i 5.2.2).

Masses d’aigua subterrània
El control de masses d’aigua subterrània està format per una xarxa de punts amb una estratègia
hidrogeològica. La xarxa s’ha anat actualitzant al llarg dels anys per adaptar-se a les necessitats
tècniques que han sorgit i també per complir amb les exigències de la Directiva Marc Europea de
l’Aigua, que es van aplicar per part de la DGRH l’any 2010.
El total de punts de control és de 1794, repartits entre 501 piezòmetres i 1293 pous. En els pous es
pot haver realitzat qualsevol dels diferents controls: piezometria, qualitat i/o extracció. En els
piezòmetres es fan controls de piezometria mensual i, puntualment, es mesura la salinitat i la
temperatura. També s’han instal·lat 39 limnígrafs en alguns piezòmetres de màxim interès.
Per aquestes masses d’aigua subterrànies s’han definit tres xarxes diferents, que obtenen informació
de tots aquests punts de control anteriorment esmentats.
La xarxa de control quantitatiu té com a objectius principals:
•

•

Proporcionar una visió fiable de l’estat quantitatiu de les masses d’aigua. Segons la DMA, el
bon estat es defineix segons:
•

Disponibilitat del recurs no se supera per l’extracció mitjana a llarg termini.

•

Els nivells piezomètrics i els fluxos compleixen amb els objectius mediambientals en
relació amb els ecosistemes terrestres.

•

Les alteracions produïdes per l’activitat humana no produeixen intrusió ni salinització.

Complementar i ratificar els models de risc proposats seguint les pautes de la DMA.

La xarxa de control de vigilància té com a objectius principals:
•

Validar i complementar l’anàlisi de risc realitzat segons la DMA.

•

Avaluar les tendències dels contaminants a llarg termini i els efectes de les activitats humanes
potencialment contaminants d’aigües subterrànies.

La xarxa de control operatiu té com a objectius principals:
•

Determinar l’estat químic de les masses d’aigua respecte de les quals s’han establert amb la
categoria de risc.
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•

Detectar tendències creixents en la concentració de contaminants antropogènics.

•

Avaluar l’eficàcia de les mesures portades a terme per reduir la presència de contaminants o
per invertir la seva presència.

TIPUS DE XARXA

Xarxa de control
quantitatiu

PARÀMETRES A CONTROLAR
Nivells d’aigua subterrània en els piezòmetres de la xarxa.
Mesura dels cabals.
A camp: temperatura, conductivitat, oxigen

Xarxa de control de
vigilància

A laboratori: clorurs, nitrats, nitrits, fosfats, sulfats, bromurs, fluorurs, carbonats,
bicarbonats, amoni, calci, liti, sodi, magnesi i potassi.
A camp: temperatura, conductivitat, oxigen

Xarxa de control
operatiu

A laboratori: clorurs, nitrats, nitrits, fosfats, sulfats, bromurs, fluorurs, carbonats,
bicarbonats, amoni, calci, liti, sodi, magnesi i potassi.
Substàncies prioritàries de referència segons la DMA

Taula 5: Paràmetres a controlar en funció del tipus de xarxa per a aigües subterrànies. Elaboració pròpia a partir de dades
del PHIB.

3.1.2. Xarxa de seguiment i control de pressions antròpiques
A les Illes Balears les principals pressions sobre el cicle de l'aigua procedeixen de les diferents activitats
antròpiques que s'hi duen a terme. L'extracció per al subministrament urbà i turístic, per a l'activitat
industrial, l'ús agrari, l’agrojardineria i els camps de golf.
En funció de la seva distribució espacial, les pressions poden ser difuses, puntuals i lineals. Aquestes
últimes, com col·lectors o xarxes de sanejament, atès que no tenen en general gran desenvolupament,
s'han inclòs bé com puntuals (col·lectors), bé com a difuses (àrees urbanes). La pressió s'exerceix sobre
la quantitat, la qualitat o les dues alhora com, per exemple, la sobreextracció en aqüífers costaners.
Tant les fonts difuses com les puntuals afecten indistintament a les masses d'aigua superficials i
subterrànies i fins i tot a les costaneres, però sens dubte la afecció és més gran en funció de la seva
proximitat i impacte previsible en unes que en unes altres.
L’àmbit d’aplicació d’aquest pla inclou millorant el procés de recol·lecció, emmagatzematge, anàlisis i
explotació de dades de les pressions puntuals i difuses. En particular, es descriu les pressions
principals objecte del pla.

Seguiment i control d’extraccions d’aigües subterrànies
Les extraccions d'aigua per a l'abastament urbà són una de les pressions que més impacte generen
sobre les masses d'aigua subterrànies de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears. La
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urbanització i el procés accelerat d'edificació lligats al turisme, especialment a les zones litorals a partir
de la segona meitat de segle XX, sense poder garantir el subministrament de recursos hídrics en
quantitat i qualitat suficient, ha provocat que nombrosos aqüífers de les Illes Balears estiguin en mal
estat quantitatiu i qualitatiu.
A les Illes Balears els recursos hídrics naturals provenen gairebé en exclusiva d'aigües subterrànies.
Podem afirmar que hi ha un excés de pressió quan les entrades d'aigua són inferiors a les extraccions,
descendeixen els nivells piezomètrics, desapareixen fonts i altres surgències, es salinitzen els aqüífers
costaners a causa de processos d'intrusió marina, etc. El mal estat quantitatiu s'ha de a l'increment de
les extraccions d'aigua dels aqüífers destinat principalment al consum urbà i turístic. L'any 2018 la
població de dret, és a dir, resident a les Illes Balears, va ser de 1.128.908 habitants.
A més, més de 16 milions de turistes visiten les illes cada any. La gran demanda del recurs hídric es
produeixen a l'estiu, coincidint amb la temporada turística alta i amb la de menor oferta deguda a la
menor pluviometria i la consegüent reducció de la recàrrega d'aqüífers. El dia de màxima demanda
d'aigua anual sol coincidir amb algun dia de la primera quinzena d'agost. El mal estat qualitatiu lligat
a les extraccions es deu a la presència de clorurs. La salinització de masses d'aigua subterrània amb
connexió hidràulica amb el mar es produeix per intrusió marina a causa de la sobreexplotació dels
aqüífers per a l'abastament urbà. En algunes zones de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i en la
totalitat de Formentera, els recursos hídrics naturals no han estat suficients per proveir la població i
ara depenen de recursos no convencionals com la producció d'aigua dessalada. La incorporació
d'aquest nou recurs provoca altres efectes sobre les masses d'aigua; positius en el cas de masses
d'aigua subterrània perquè redueixen la pressió extractiva i potencialment negatius en el cas de les
aigües costaneres a causa dels abocaments de salmorra.

Seguiment i control del tractament d’aigües residuals
Les aigües residuals urbanes són recollides per la xarxa de sanejament municipal i d’allà arriben a les
estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR). L’aigua d’entrada a les depuradores (aigua residual
municipal de clavegueram, ARC) és sotmesa a un tractament per tal de reduir-ne la càrrega
contaminant i retornar-la al medi o reutilitzar-la en condicions òptimes. Els efluents d’aquestes
instal·lacions de depuració s’anomenen aigua residual urbana depurada (ARUD).
El seguiment i control del tractament de les aigües residuals és una competència de la Direcció General
de Recursos Hídrics. Actualment el recull d’informació el realitza ABAQUA i altres gestors municipals
de depuradores. Posteriorment, aquestes dades són enviades i posteriorment gestionades per la
Direcció General de Recursos Hídrics. En aquest sentit s’avalua que les depuradores donin compliment
dels requisits d’abocament establerts a la normativa estatal (Real Decret 509/1996, de 15 de març, de
desenvolupament del Real Decret-llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes
aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes).

Seguiment i control de punts d’abocament
El seguiment i control de punts d’abocament és una competència de la Direcció General de Recursos
Hídrics a les aigües continentals i de la Direcció General de Territori a les aigües costaneres. En aquest
sentit, el seguiment i control de punts d’abocament recull i avalua l’informació del punts de control
del punts d’abocament que determinen les autoritzacions d’abocament. Pel que fa control dels punts
d’abocament, actualment el recull d’informació el realitza ABAQUA i altres gestors municipals de
depuradores. Posteriorment, aquestes dades són enviades i posteriorment gestionades per la Direcció
General de Recursos Hídrics i la Direcció General de Territori.
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Acostuma a haver-hi entre 2 i 5 pous de control per a cada punt d’abocament. El número total de
punts d’abocament és de 79. Es diferencien en dos tipus:
•
•

Aigües continentals: torrents, llacunes d’infiltracions, pous d’infiltració)
Aigües costaneres: Emissaris submarins

El present pla pretén modernitzar aquest apartat, millorant el procés de recol·lecció,
emmagatzematge, anàlisis i explotació de dades. També cal dir que el control dels punts d’abocament
serà ampliable a altres ens administratius, com poden ser els propis municipis que tinguin punts
d’abocament de sobreeixidors dins el seu terme.
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3.2.

Infraestructures hidràuliques

L’Agència Balear de l’Aigua (ABAQUA) és l’empresa pública depenent de la Conselleria de Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears. ABAQUA està adscrita també a la Direcció General
de Recursos Hídrics (DGRH), que alhora depèn de la mateixa conselleria. Va se creada l’any 2005 arran
de la unió dels antics Institut Balear de Sanejament i Institut Balear de l’Aigua i del Litoral.
La missió de l’Agència Balear de l’Aigua es basa en assegurar la sostenibilitat i el bon funcionament
del cicle integral de l’aigua a través de la gestió de les infraestructures hidràuliques necessàries i de la
presa de decisions en relació a actuacions de millora de la qualitat ambiental i el litoral de les Illes.
Com a institució pública gestora de l’aigua de les Illes Balears, les seves funcionalitats són integrals
dins el cicle de l’aigua, tant en abastament com en sanejament. Concretament ABAQUA té
competències en:

Abastament i dessalinització d’aigua
Planificació, redacció de projectes i execució d’obres de captació d’aigües i dessalinització per
garantir l’abastament a la població.
L’explotació, conservació, manteniment i gestió de les infraestructures, obres, conduccions,
instal·lacions i actuacions d’abastament i dessalinització.
Realització de plans, programes i actuacions en matèria de captació, conducció i distribució
d’aigües per a qualsevol ús sempre vinculat amb l’objectiu d’incrementar el bon estat de les
masses d’aigua o la gestió hídrica sostenible.
L’assessorament a entitats i la promoció de campanyes educatives i/o informatives que
tinguin relació amb la gestió sostenible de l’aigua i fomentin el seu estalvi.

Sanejament i depuració
Planificació, redacció de projectes i execució d’obres de sanejament i depuració d’aigües
residuals, incloses les de conducció fins al seu lloc de depuració i al seu punt de vessament.
L’explotació, conservació, manteniment i gestió de les infraestructures, obres, conduccions,
instal·lacions i actuacions de sanejament i depuració.
Realització de plans, programes i actuacions relatives al sanejament i depuració d’aigües
residuals que s’emmarquin en la gestió sostenible de l’aigua.
Col·laborar amb el Servei de Costes i Litoral de la conselleria de Medi Ambient i Territori, així
com amb d’altres institucions competents, en el control i vigilància dels vessaments d’aigües
residuals a les infraestructures gestionades per l’Agència Balear de l’Aigua, quan aquests
puguin afectar el funcionament normal dels sistemes de depuració.

Neteja de litoral i qualitat ambiental
Desenvolupament del servei de neteja del litoral marítim a través d’una xarxa d’embarcacions,
des de la costa fins a 3 milles nàutiques.
Assessorament a altres entitats en matèria de qualitat ambiental, residus i litoral.
Redacció i implementació de plans empresarials de prevenció i minimització de residus.
Promoció de campanyes d’educació i informació social relacionades amb la qualitat ambiental,
residus i litoral, així com la publicació de tot tipus de material de difusió i divulgació del tema.
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3.2.1. Abastament i dessalinització
L’aigua subministrada per l’Agència Balear de l’Aigua abasteix el 30% dels municipis de les Illes Balears
i té l’origen en dessalinitzadores, pous d’extracció i fons naturals. Es distribueix mitjançant una xarxa
de conductes, dipòsits i estacions de bombeig. Es poden diferenciar tres sistemes en el procés de
distribució de l’aigua:
•

Les dessalinitzadores transformen l’aigua salada del mar en aigua per a consum. Per fer-ho,
s’utilitza un procés d’osmosi inversa, que en condicions normals aconsegueix convertir el 45%
d’aigua salada. L’aigua rebutjada, anomenada salmorra, segueix un procés de canalització i
alliberació. En totes les Illes Balears trobem fins a 8 plantes dessalinitzadores.

•

L’extracció d’aigua dels aqüífers es realitza a través de pous i el sistema de captació
s’encarrega d’aprofitar les fonts naturals mitjançant canalitzacions.

•

Finalment, la distribució subministra aigua als dipòsits de l’Agència i dels ajuntaments
mitjançant la xarxa de conduccions i d’estacions de bombeig.
L’Agència Balear de l’Aigua gestiona pràcticament el 100% d’aigua dessalinitzada de les
Illes Balears. Durant l’any 2019, l’Agència va subministrar 39 hm3 d’aigua potable, dels quals
el voltant del 70% tenia la dessalinització com a origen (Gràfic 1).

Subterrània (hm3)
12,00

Dessalinitzada
(hm3)
27,00

Gràfic 1: aigua potable total subministrada a les Illes Balears l'any 2019. Font ABAQUA. Elaboració pròpia.

PLA ESTRATÈGIC DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LA GESTIÓ
DELS RECURSOS HÍDRICS DE LES ILLES BALEARS
ÀMBIT D’APLICACIÓ

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous 30 de setembre de 2021

20

186

Mallorca
A l’illa més gran de les Balears, el subministrament d’aigua es realitza a través de:
•

•
•
•

3 dessalinitzadores
- IDAM de Palma
- IDAM d’Alcúdia
- IDAM d’Andratx
Captació de sa Font de Sa Costera a Sóller
6 pous d’extracció a l’aqüífer de s’Estremera a Bunyola
6 pous de captació de Sa Marineta a Llubí

La captació de sa Font de Sa Costera i l’aqüífer d’Estremera actuen com un únic sistema, de forma que
en moments de poca necessitat d’aigua, la captació continua en funcionament i l’aigua extreta es
desvia i s’infiltra a l’aqüífer a través de 4 pous d’infiltració.
Les IDAM reben aigua salada a través de 22 pous i juntes tenen una capacitat de producció màxima
de 92.800 m3/dia. La IDAM de Palma sola pot produir fins a 64.800 m3/dia, per tant es tracta d’una
infraestructura de gran importància dins l’illa de Mallorca.
Disposa d’aproximadament 175 km de xarxa de conduccions en alta i 18 dipòsits que permeten
subministrar aigua a 14 municipis. Alguns dels principals consumidors són: Palma, Andratx, Calvià i
Muro.

Mapa 1: Infraestructura de la xarxa d'abastament de l'illa de Mallorca. Font ABAQUA. Elaboració pròpia.
En l’Annex d’aquest document es poden visualitzar més mapes per veure en una escala
de detall algunes zones específiques de la xarxa d’abastament de Mallorca.

Menorca
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A l’illa de Menorca, tot el subministrament es realitza a través de la producció d’aigua dessalinitzada
de l’IDAM de Ciutadella. Aquesta es nodreix d’aigua salada mitjançant un imissari submarí i retorna la
salmorra a través d’un emissari que acaba en el punt d’abocament visualitzat en el mapa.
Actualment, la dessalinitzadora té una capacitat de producció màxima de 10.000 m3/dia, el que
representa 3.30 hm3 d’aigua dessalinitzada cada any.
L’abastament per part de l’Agència a Menorca es realitza únicament a través d’un dipòsit, que té
capacitat per a 10.000 m3 d’aigua. La longitud de la xarxa de conduccions és d’uns 10 km.

Mapa 2: Infraestructura de la xarxa d'abastament de l'illa de Menorca. Mapa centrat directament a la part sud-oest de
l’illa, l’única on hi ha xarxa de l’Agència Balear de l’Aigua. Font ABAQUA. Elaboració pròpia.

Eivissa
A l’illa d’Eivissa el subministrament d’aigua es realitza a través de:
•

3 dessalinitzadores
- IDAM Sant Antoni
- IDAM Eivissa
- IDAM Santa Eulària

Les IDAM reben aigua salada a través de 23 pous. Les IDAM Eivissa i Santa Eulària també reben aigua
salada d’un imissari.
La capacitat de producció és similar entre les tres dessalinitzadores. Juntes poden produir fins a 44.500
m3/dia, el que suposa una producció màxima anual de 14.91 hm3 d’aigua dessalinitzada.
La xarxa de conduccions en alta és d’aproximadament 80 km, amb 13 dipòsits repartits que permeten
subministrar aigua a 5 municipis. Els principals consumidors són Eivissa i Sant Josep de sa Talaia.
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Aproximadament el 45% d’aigua subministrada a l’illa és dessalinitzada.

Mapa 3: Infraestructura de la xarxa d'abastament de l'illa d’Eivissa. Font ABAQUA. Elaboració pròpia.
En l’Annex d’aquest document es poden visualitzar més mapes per veure en una escala
de detall algunes zones específiques de la xarxa d’abastament d’Eivissa.

Formentera
A l’illa de Formentera, el subministrament es realitza a través de la producció d’aigua dessalinitzada
de l’IDAM de Formentera. Aquesta rep aigua a través de 8 pous de captació i retorna la salmorra a
través d’un emissari.
Actualment, la dessalinitzadora té una capacitat de producció màxima de 5.000 m3/dia, el que
representa 1.68 hm3 d’aigua dessalinitzada cada any.
El subministrament d’aigua a Formentera es realitza únicament a través de tres dipòsits, un d’ells amb
capacitat per a 17.500 m3 i els altres de només 500 m3. La longitud de la xarxa de conduccions és d’uns
11 km.
El 100% de l’aigua subministrada a l’illa és dessalinitzada.
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Mapa 4: Infraestructura de la xarxa d'abastament de l'illa de Formentera. Mapa centrat directament a la part central de
l’illa, l’única on hi ha xarxa de l’Agència Balear de l’Aigua. Font ABAQUA. Elaboració pròpia.

3.2.2. Sanejament i depuració
L’Agència Balear de l’Aigua s’encarrega del procés de sanejament i depuració d’aigües en alta, que
comença en el moment que l’aigua deixa la xarxa municipal de clavegueram. A partir d’aquí, aquesta
aigua és transportada fins a estacions depuradores i restaurada, ja sigui retornant-la al medi o
reutilitzant-la amb algun altre propòsit.
La infraestructura habitual d’una xarxa de sanejament consta de diverses instal·lacions:
•

Estació depuradora d’aigües residuals (EDAR): eliminen, a través de processos físics, químics
o biològics, els contaminants de les aigües que els arriben.

•

Estació de bombament d’aigües residuals (EBAR): bombegen les aigües residuals fins les
estacions depuradores.

•

Col·lectors: recullen les aigües residuals de la xarxa municipal de clavegueram i les transporten
a les EDAR o EBAR.

•

Instal·lacions de retorn dels efluents: restitueixen les aigües depurades al medi o es
transporten per ser reutilitzades.
L’Agència Balear de l’Aigua gestiona 79 EDAR i 190 EBAR al llarg de les Illes Balears. La
capacitat total de depuració de les EDAR supera els 90.000.000 m3/any, el que suposa una
població equivalent al voltant de 1.400.000 habitants, 250.000 habitants per sobre de la
població total de les Illes (2019).
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En els següents mapes es pot visualitzar, per a cada illa, la ubicació de les EDAR, els punts d’abocament
i la xarxa de col·lectors.

Mapa 5: Infraestructura de la xarxa de sanejament i depuració de l’illa de Mallorca. Cada EDAR mostra la seva població
equivalent. També s’especifiquen els punts d’abocament classificats pel tipus de restitució. Font ABAQUA. Elaboració
pròpia.

Mapa 6: Infraestructura de la xarxa de sanejament i depuració de l’illa de Menorca. Cada EDAR mostra la seva població
equivalent. També s’especifiquen els punts d’abocament classificats pel tipus de restitució. Font ABAQUA. Elaboració
pròpia.
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Mapa 7: Infraestructura de la xarxa de sanejament i depuració de les illes d’Eivissa i Formentera. Cada EDAR mostra la seva
població equivalent. També s’especifiquen els punts d’abocament classificats pel tipus de restitució. Font ABAQUA.
Elaboració pròpia.

3.2.3. Neteja del litoral
La neteja del litoral de les Illes Balears és un servei públic desenvolupat durant els darrers 18 anys pel
Govern de les Illes Balears. Encara que la neteja del litoral es tracti d’una competència municipal en la
part terrestre i estatal en la part marina, en aquest cas és la Conselleria de Medi Ambient i Territori a
través d’ABAQUA qui s’encarrega d’aquest servei. S’actua des de la línia de costa fins a 3 milles
nàutiques mar endins.
L’Agència Balear de l’Aigua gestiona i dirigeix el servei a través de contractes amb empreses
especialitzades en la neteja i gestió de residus. En total, aquestes gestionen un total de 30
embarcacions, dividides en tipus platja (26) i semi-litoral (4) repartides pel conjunt de les Illes Balears.
El Centre de Coordinació de Neteja del Litoral (CCNL) d’ABAQUA dirigeix el servei i gestiona de forma
directa el servei d’embarcacions de neteja. Té com a objectiu no només organitzar les rutes de les
embarcacions, sinó vetllar pel compliment de les feines a realitzar pels responsables de les
embarcacions, com poden ser el seguiment i recompte de matèries recollides cada dia.
A la pàgina web d’ABAQUA s’actualitza diàriament el conjunt de dades corresponents a recollida total
diària per illa i pels diferents tipus de materials recollits. Els principals tipus de residus s’agrupen en:
•
•
•
•
•
•

Fusta i derivats
Plàstic i envasos
Vegetació morta
Hidrocarburs i olis
Matèria orgànica
Altres

Al final de cada temporada es realitza un resum de recollides dels darrer mes i un altre de caràcter
general de tota la temporada, amb dades de recollides per ajuntaments.
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El CCNL és capaç també de donar suport en cas d’emergències puntuals com abocaments, incendis,
enfonsament d’altres embarcacions, etc.
En la següent taula es poden consultar les diferents embarcacions del servei dividides per illa i port.
Illa

Mallorca

Menorca

Eivissa

Formentera

Ajuntament (Port)

Nº embarcacions

Palma (Port)

2

Andratx (Port)

2

Sóller (Port)

2

Pollença (Port)

1

Alcúdia (Port)

1

Santa Margalida (Can Picafort)

1

Capdepera (Cala Rajada)

1

Manacor (Portocristo)

1

Felantix (Portocolom)

1

Santanyí (Cala d’Or)

2

Ses Salines (Colònia Sant Jordi)

1

Ciutadella (Port)

2

Es Mercadal (Fornells)

1

Es Mercadal (Addaia)

1

Maó (Port)

2

Ferreries (Port Cala Galdana)

1

Eivissa (Port)

2

Sant Antoni (Port)

3

Santa Eulària (Port)

2

Formentera (Port La Savina)

2

Taula 6: Llistat de ports i numero d’embarcacions que s’utilitzen per la neteja del litoral de les diferents illes. Font: Memòria
Anual 2019 d’ABAQUA.
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4. Objectius
4.1.

Objectius estratègics
El present pla vol aconseguir, en termes generals, una modernització de l’administració
hidràulica gràcies a l’aplicació de noves tecnologies eficients que permetin simplificar i
millorar els processos actuals.
Realitzar les actuacions recomanades pel Unió Europea que inverteixen en la gestió eficient
dels recursos hídrics, utilitzant tecnologies innovadores i sempre tenint com a premissa el
respecte al medi ambient i la necessitat de reduir les emissions de carboni.
Monitoritzar i avaluar les diferents masses d’aigua de les Illes Balears, tant a nivell quantitatiu,
qualitatiu com morfològic, amb la finalitat d’aconseguir un correcte estat de les mateixes i de
comptar amb els conjunts de dades reclamats per la Comissió Europea.
Controlar els usos i pressions de l’aigua a la comunitat, assegurant la satisfacció de la
demanda i al mateix temps preservant el medi hídric.
Incrementar l’eficiència i control de les infraestructures hidràuliques gestionades per a
ABAQUA mitjançant la modernització de les infraestructures informàtiques i de
telecomunicació.
Aplicar els criteris de l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat per aconseguir un grau adequat
d’interoperabilitat entre administracions, tant a nivell organitzatiu, semàntic i tècnic.
Dotar l’administració hidràulica de competències digitals avançades, adquirint capacitats en
matèria d’informàtica d’alt rendiment, ciberseguretat i ús d’intel·ligència artificial com a
mecanisme d’extracció de resultats a partir de bases de dades.
Fer accessible per a la societat el conjunt d’informació del qual es disposi, a través de portals
Open Data i de reutilització de dades, tenint com a premisses la qualitat de la informació, la
incorporació de metadades i el rigor alhora de compartir dades dinàmiques (actualitzades
periòdicament).

4.2.

Objectius operatius

Per aconseguir els objectius estratègics serà necessari definir un conjunt d’objectius de caràcter tècnic,
específics i quantificables. Cada un d’aquests objectius operatius estarà compost per un seguit
d’accions, algunes basades en l’adquisició de productes materials i d’altres en productes informàtics.
Cada acció és rellevant per aconseguir una correcta implementació i consecució dels objectius
estratègics d’aquest Pla.
En concret es preveu la realització d’10 accions específiques (més una dotació relacionada amb altres
possibles accions destinades a la gestió de burocràcia i recursos humans d’aquest propi pla)
distribuïdes en 4 objectius operatius. El conjunt d’accions i objectius formarà un Sistema d’Informació
Balear de l’Aigua (Imatge 1), que, com s’ha dit, vol dotar la Direcció General de Recursos Hídrics i
l’Agència Balear de l’Aigua d’eines digitals i noves tecnologies per així modernitzar-se i poder
implementar una governança digital de l’aigua.

A continuació, s’enumeren i es descriuen els diferents objectius:
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•

Sensorització de les masses d’aigua i de les infraestructures hidràuliques.
Instal·lar diferents tipus de sensors als punts de control de les masses d’aigua i on s’exerceixin
pressions al medi, així com en les infraestructures de les xarxes d’abastament i sanejament en
alta de les Illes Balears. Els sensors hauran de recollir informació de forma periòdica perquè
pugui ser processada i analitzada.

•

Integració i desenvolupament de la xarxa de telecomunicacions.
Per poder connectar correctament la xarxa de sensors serà necessari comptar amb una xarxa
de telecomunicacions adequada. En alguns casos es podrà aprofitar la xarxa de
telecomunicacions existent, en d’altres, farà falta completar la xarxa perquè alguns sensors
puguin ser connectats.

•

Sistema d’emmagatzematge i gestió de dades.
La peça principal del Sistema d’Informació Balear de l’Aigua serà l’espai on es guardarà tota la
informació recollida pels sensors. En aquest cas serà necessari comptar amb una base de
dades capaç de rebre informació de diferents fonts i amb uns mecanismes interns de gestió i
qualitat de la informació. Així mateix, aquest magatzem d’informació haurà permetre un accés
i consulta fàcil i ràpida.

•

Sistema d’explotació de dades.
Finalment es podrà analitzar i explotar tota aquesta informació recollida per així ajudar a
prendre decisions adequades, traçar indicadors o il·lustrar l’estat de les masses d’aigua i les
infraestructures. Com es veurà, en aquest apartat es poden establir sistemes d’alertes,
mètodes de generació automàtica d’informes o fins i tot, més endavant, utilitzar eines
d’intel·ligència artificial per extreure relacions més avançades. També ha de servir per proveir
la ciutadania de la informació necessària, basant-se en l’ús d’un portal de dades obertes.

Imatge 1: Estructura general del Sistema d’Informació Balear de l’Aigua, format per els 4 grups d’objectius. Aquest Sistema
complet ha de permetre assolir tots els objectius estratègics definits.

Objectiu operatiu 1
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SENSORITZACIÓ DE LA XARXA DE CONTROL DE LES MASSES D’AIGUA I DE LES INFRAESTRUCTURES
HIDRÀULIQUES
Disseny,
desenvolupament
i
implementació
d'un sistema de sensorització i monitorització de
A1
la xarxa de control de les masses d’aigua i de les pressions al medi, basat en una xarxa de
sensors instal·lats en pous d’extracció i també en la recollida i anàlisi de dades sobre impacte
de les xarxes al medi.

A2

A3

Disseny, desenvolupament i implementació d'un sistema de sensorització i monitorització de
la xarxa de control d’infraestructures hidràuliques de sanejament autonòmiques per garantir
l'ús eficient dels recursos hídrics. Respecte les d’abastament, que ja es troben monitoritzades
pels actuals explotadors, es recolliran aquestes dades via API per incorporar-les al magatzem
de dades.
Objectiu operatiu 2
INGREGRACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Implementació d’una infraestructura de telecomunicacions per donar cobertura en aquells
punts on no n’hi ha o per donar redundància on n’hi ha però es necessita un backup.
Objectiu operatiu 3
DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DELS SISTEMES DE EMMAGATZEMATGE I GESTIÓ DE DADES

A4

Disseny i implementació d'un broker IoT per a la gestió de les dades procedents de IoT així com
informació temporal procedents d’altres sistemes.

A5

Disseny i implementació d'un repositori centralitzat de dades, o Water Data Warehouse, que
permeti emmagatzemar totes les dades estructurats i no estructurats d'explotació a qualsevol
escala, i en temps real, que possibiliti des de l'anàlisi de les dades des panells de visualització.

A6

Disseny i implementació d'un sistema d’accés (API) al Water Data Warehouse, amb les
corresponents capes de validació, alertes i seguretat, incloent la recollida de la informació
provinent del broker IoT, del SIG corporatiu i d’altres possibles fonts.

A7

Objectiu operatiu 4
DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DEL SISTEMA D’EXPLOTACIÓ DE DADES
Disseny i implementació d'un sistema d'alertes que es basi en les dades en temps real que es
recullen dels sensors.

A8

Disseny i implementació d'una aplicació de generació d'informes o de Reporting o BI per
consultar i visualitzar les dades després de ser analitzades.

A9

Disseny i implementació d'un Sistema d'Informació Geogràfica, o GIS, de totes les
infraestructures hidràuliques de gestió autonòmica.

A10

Disseny i desenvolupament d'un portal de dades obertes i accés públic amb la informació de
les dades d'explotació i qualitat de l'aigua de les Illes Balears, en format obert, exportable i
estructurat.
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5. Accions
5.1.

Implementar un sistema de sensorització i monitorització de la
xarxa de control de les masses d’aigua i les pressions al medi

5.1.1. Control masses d’aigua
Pel correcte seguiment i control de les diferents masses d’aigua del territori, la DGRH, l’administració
competent en aquesta matèria, necessita obtenir dades que reflecteixin el seu estat quantitatiu,
químic i biològic de les masses d’aigua. Per eixample, el seguiment de les aigües subterrànies requereix
recollir informació sobre la profunditat del nivell piezomètric, a la composició fisicoquímica i al volum
d’extraccions realitzades.
Actualment, la DGRH ja disposa d’una xarxa de seguiment, on s’inclouen piezòmetres i punts de
control de qualitat fisicoquímica. A més, es realitza la recollida de dades meteorològiques i
d’extraccions subterrànies per ajudar a determinar l’estat quantitatiu de les masses d’aigua.
Perseguint l’objectiu de millorar el coneixement de les masses d’aigua de les Illes Balears i, com a
conseqüència, tenir la capacitat de millorar-ne el seu estat, es proposa una acció en 3 fases:
1. Ampliació de la xarxa de piezòmetres
Els piezòmetres, pous de petit diàmetre que controlen el nivell de profunditat de les aigües
subterrànies, permeten controlar l’estat quantitatiu dels aqüífers, establir balanços en les
masses d’aigua i prevenir escenaris de sequera. Com ja s’ha comentat, la DGRH compta amb
una xarxa existent, però insuficient per aconseguir un control integral de les diferents masses
d’aigua del territori.
L’objectiu d’aquesta primera fase serà afegir nous piezòmetres en zones on actualment la
qualitat de la informació és menor o és inexistent. Hi ha zones de Mallorca, com la Serra de
Tramuntana, el Pla i la Serra de Llevant, on pràcticament no hi ha piezòmetres, així com en la
totalitat de les illes d’Eivissa i Formentera.
En total es preveu afegir 20 piezòmetres a tota la comunitat distribuïts de la següent manera:
•

Menorca – 2 piezòmetres

•

Mallorca – 4 piezòmetres

•

Eivissa – 11 piezòmetres

•

Formentera – 3 piezòmetres

Encara que aquesta primera fase no comporta implícitament la monitorització, s’explica
perquè permetrà que en la següent fase hi hagi una major disponibilitat de punts on afegir
sensors.
2. Automatització del control de nivell i qualitat de les masses d’aigua
Actualment la DGRH disposa d’un seguit de punts de control on es mesura de forma manual
el nivell de profunditat de l’aigua i la qualitat d’aquesta, analitzant dades sobre el contingut
de sals dissoltes. La periodicitat de recollida de mostres és variable, ja que al realitzar-se de
forma manual està sotmesa a molts factors d’alteració. Hi ha dades que es recullen
setmanalment, d’altres mensuals o trimestrals.
Hi ha certs punts de control que ja disposen de sensors (limnígrafs) que controlen de forma
contínua el nivell freàtic. Aquesta informació, però, queda emmagatzemada en el mateix
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piezòmetre i cal visitar-lo presencialment per descarregar-la. En aquests casos la informació
recollida segueix una línia temporal contínua, però la transferència per un posterior anàlisi és
poc eficient.
Com s’ha comentat, tenir accés a la informació recollida en els piezòmetres permet quantificar
i qualificar l’estat de les masses d’aigua i, per tant, actuar en conseqüència realitzant les
accions necessàries. La importància de poder accedir a aquestes dades de forma àgil, ràpida i
continuada és cabdal per poder preveure i actuar de la forma necessària sabent que no manca
informació.
Per aconseguir aquest objectiu, aquesta segona fase de l’acció preveu la instal·lació de sondes
de control de nivell i qualitat, així com els equips d’emmagatzematge de dades i de transmissió
cap a un magatzem centralitzat (5.5 Disseny i implementació d’un magatzem de dades). Es
preveu equipar 39 piezòmetres repartits de la següent manera:
•

Menorca – 7 sensors

•

Mallorca – 18 sensors

•

Eivissa – 11 sensors

•

Formentera – 3 sensors

Tots ells hauran de registrar els nivells piezomètrics, però es preveu que 25 del total també
registrin la conductivitat de l’aigua per trobar-se en contacte hidràulic amb el mar i tenint el
risc d’intrusió salina.
La freqüència de mesura mínima recomanada és de 24 dades per dia. Aquesta informació
haurà de ser transmesa com a mínima una vegada al dia i quedar emmagatzemada en
l’esmentada base de dades, que podrà ser consultada en qualsevol moment pels usuaris. Com
a resultat, permetrà l’anàlisi de la seqüència temporal d’informació i la presa de decisions, que
és l’objectiu final de tot el procés.
3. Integració de dades no sensoritzables de l’estat de les masses de’aigua
L’objectiu d’aquesta acció, a diferència de les anteriors on es recullen dades relacionades
directament amb la xarxa de sensors, és monitoritzar l’estat de les masses d’aigua mitjançant
l’ús d’indicadors biològics, hidromorfològics i fisicoquímics definits a la Directiva Marc
Europea de l’Aigua. En particular, a les diferents masses d’aigua superficials continentals i
costaneres es pot trobar una gran quantitat d’espècies que indiquen el grau de contaminació
de l’àrea on viuen, gràcies als seus hàbits alimentaris o a l’estil de vida. Aquest tipus d’espècies
s’anomenen bioindicadors, ja que ofereixen informació sobre els canvis físics i químics de
l’aigua al llarg del temps. Concretament en el territori de les Illes Balears es poden trobar:
diatomees i invertebrats bentònics a les aigües de torrents, fitoplàncton i invertebrats
bentònics a les zones humides, macroalgues, macroinvertebrats, Posidònia oceànica i
clorofil·la del fitoplàncton en aigües costaneres.
Així doncs, la recollida de dades no es fa en la pròpia infraestructura o instal·lació sinó en una
posició específica pròxima on poder mesurar la incidència en el medi.
En aquest apartat concret, caldrà recollir bona part de la informació a través de mitjans no
automàtics, ja que s’analitzen dades difícil de monitoritzar a través d’instruments electrònics.
En aquests casos, serà el personal tècnic l’encarregat de recollir dades i posteriorment
s’hauran d’establir una sèrie de processos perquè aquestes dades arribin al magatzem de
dades (Data Warehouse), el qual ja comptarà amb espais reservats per aquest tipus de dada.
Si hi ha un sector consumidor d’aigua del qual es disposa de poca informació aquest és el que
es troba en l’àmbit rural. L’administració no disposa de dades reals de consums d’explotacions
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agrícoles, ramaderes o industrials perifèriques, així com si que ho fa de les zones urbanes.
Aquests representen, encara que per sota del consum en zones urbanes, un gran volum en
l’ús i extracció d’aigües subterrànies.

5.1.2. Pressions d’extraccions d’aigües subterrànies
Actualment es realitzen estimacions de les extraccions urbanes, que s’han d’elaborar a partir de
consums teòrics en funció dels tipus de cultiu i la mida de l’explotació. Això, evidentment, té com a
conseqüència l’ús de dades inexactes que poden induir a errors en la presa de decisions o que
simplement no permeten actuar en segons quins casos per falta d’informació.
Per aconseguir una millor estimació de les extraccions i de la tensió suportada per les masses d’aigua
es necessari disposar de dades d’extracció reals i relacionar-les amb les explotacions agrícoles. Per ferho caldrà instal·lar cabalímetres en una sèrie de pous especialment seleccionats.
En el mateix sentit, la informació sobre el volum d’aigua de les principals fonts també permet estimar
l’estat dels aqüífers. Ja es disposa d’informació d’algunes de les fonts més importants, però no hi ha
informació de la gran majoria de les fonts. L’eina de mesura en aquest cas serà el limnígraf.
Per obtenir aquesta informació es preveu la instal·lació de 50 cabalímetres, 25 dels quals disposaran
de sondes de nivell; per les fonts s’instal·laran 10 equips de mesura de cabals. En total el número de
sensors, juntament amb els equips d’emmagatzematge de dades i de transmissió, serà el següent:
•

Menorca – 9 pous + 2 fonts

•

Mallorca – 25 pous + 7 fonts

•

Eivissa – 9 pous + 1 font

•

Formentera – 4 pous

•

Cabrera – 1 font

De la mateixa forma que en la segons fase, la informació recollida en aquestes instal·lacions haurà
de tenir una freqüència mínima de 24 lectures diàries, enviades al magatzem de dades com a mínim
una vegada al dia.
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5.2.

Implementar un sistema de sensorització monitorització de la
xarxa de control de les infraestructures hidràuliques

5.2.1. Implementar un sistema de sensorització de sanejament
L’Agència Balear de l’Aigua també gestiona la xarxa de sanejament en alta i depuradores a les Illes
Balears. En aquest sentit, la competència d’ABAQUA comença quan l’aigua bruta deixa la xarxa de
clavegueram municipal. A partir d’aquí, aquesta aigua és transportada a les diferents estacions de
depuració on es depurada i retornada al medi o reutilitzada.
Com en l’apartat anterior, qualsevol de les infraestructures de la xarxa pot ser sensoritzada per
conèixer el seu estat actual i obtenir dades dels diferents indicadors que es puguin analitzar, que
poden ser diferents respecte els de la xarxa d’abastament, ja que la xarxa de sanejament té una relació
molt més directa amb les possibles pressions exercides al medi ambient. És per això que aquesta xarxa
hauria de tenir una rellevància destacable alhora d’aplicar accions, intentant aconseguir com abans
millor els objectius relacionats amb la preservació del medi i la reutilització d’aigües depurades.
El disseny, desenvolupament i implementació d’un sistema de monitorització de la xarxa de
sanejament serà necessari per complir amb els objectius estratègics establerts en aquest Pla.
La recollida de dades conjuntament amb les eines que es volen posar en marxa en la resta d’accions
del Pla han de permetre als operadors actuar àgilment alhora de prendre decisions, sobretot tenint
en compte el possible impacte en el medi. Es veurà més endavant com sistemes d’alerta o l’anàlisi a
través de panells de visualització pot ser molt últim per planificar i gestionar diàriament la xarxa de
sanejament.
Els sensors que han de permetre monitoritzar la xarxa s’ubicaran en punts estratègics i amb bona
connectivitat, tant en la pròpia xarxa de depuració com en sobreeixidors pluvials propis.
Es preveu la implementació de:
•

Sondes multi-paramètriques simples amb telecomunicació robusta en els
sobreeixidors dels bombaments.

•

Sondes multi-paramètriques en continu amb telecomunicació senzilla en les entrades
i sortides de depuradores de municipis de més de 15.000 habitants.

•

Sondes multi-paramètriques simples amb telecomunicació senzilla en les entrades i
sortides de depuradores de municipis de menys de 15.000 habitants.

Les sondes simples permeten mesurar el cabal i la terbolesa de l’aigua.
Les sondes en continu permeten mesurar, a més del cabal i la terbolesa de l’aigua, la Demanda
Bioquímica d’Oxigen (DBO) i la Demanda Química d’Oxigen (DQO).

5.2.2. Integració de dades no sensoritzables de la xarxa de control de punts
d’abocament
El seguiment i control de punts d’abocament és una competència de la Direcció General de Recursos
Hídrics a les aigües continentals i de la Direcció General de Territori a les aigües costaneres. En aquest
sentit, el seguiment i control de punts d’abocament recull i avalua la informació del punts de control
del punts d’abocament que determinen les autoritzacions d’abocament. Pel que fa control dels punts
d’abocament, actualment el recull d’informació el realitza ABAQUA i altres gestors municipals de
depuradores. Posteriorment, aquestes dades són enviades i posteriorment gestionades per la Direcció
General de Recursos Hídrics i la Direcció General de Territori.
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Acostuma a haver-hi entre 2 i 5 pous de control per a cada punt d’abocament. El número total de
punts d’abocament és de 79. Es diferencien en dos tipus:
•
•

5.3.

Aigües continentals: torrents, llacunes d’infiltracions, pous d’infiltració
- 51 EDAR (136 punts de control)
Aigües costaneres: Emissaris submarins
- 28 EDAR (140 punts de control)

Implementar
una
telecomunicacions

infraestructura

complementaria

de

Alhora d’implementar les accions anteriors, hi haurà diferents tipus de telecomunicacions entre la
infraestructura o les instal·lacions connectades i el receptor de les dades enviades.
En funció del nivell de servei que disposa cada instal·lació s’ha definit quatre tipus de comunicació
seran tal i com s’exposa en la següent imatge
Tipus 1

Instal·lacions que no fa falta que estiguin connectades, doncs no es monitoritzen de
forma remota.

Tipus 2

Instal·lacions que estan connectades de forma simple. No es necessària la redundància
en les comunicacions. Si falla la línia es perdran les dades.

Tipus 3

Instal·lacions que estan connectades de forma simple, però sense pèrdua de dades.
Aquestes es monitoritzen com les anteriors, però en cas de pèrdua de les comunicacions,
les dades generades durant el període de no connexió es guarden localment fins que es
restableixi la comunicació.

Tipus 4

Instal·lacions que han d’estar connectades de forma redundant. Són instal·lacions vitals
que sempre han de tenir les dades disponibles. En cas de pèrdua d’una línia de
comunicació, les dades s’enviaran per una línia secundària. Quan la línia principal torni a
estar disponible, en tornaran a enviar la dades des d’aquesta sense necessitat
d’intervenció humana. Només en cas de caiguda de les dues línies alhora es guardaran
les dades localment fins a restabliment de la comunicació.

Taula 7: Mostra els diferents tipus de telecomunicacions disponibles. Les instal·lacions de la infraestructura es
categoritzaran en funció d’aquests tipus. Elaboració pròpia.

Tots els elements seran catalogats com tipus 1, tipus 2, tipus 3 o tipus 4. En funció del tipus de
cadascun dels elements i en funció de la seva cobertura, es realitzarà un estudi per completar la
infraestructura de telecomunicacions fins allà on correspongui, que és la tasca que es detalla en el
present document.
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Mapa 8: Mapa de cobertura de l’illa de Mallorca on també es representen els elements de la xarxa de sanejament que es
volen monitoritzar.

En l’Annex d’aquest document es poden visualitzar la resta de mapes de cobertura de les
altres illes.

5.4.

Disseny i implementació d’un gestor de IoT

Abans de la càrrega en el magatzem de dades, és molt recomanable disposar d’un gestor de
comunicacions IoT. Aquest ha de permetre gestionar tota la informació rebuda per part del IoT i
d’altres sensors, a més d’SCADA si s’escau.
A tal efecte es proposa l’ús del broker Sentilo, que disposa d’un protocol obert, orientat a la gestió de
dades tant d’SCADA com d’IoT.
Aquest broker es situarà entre els elements de camp IoT i el magatzem de dades i realitzarà tasques
de control de qualitat i ordre de la informació rebuda (Imatge 2). S’entén que és una eina clau per a
que el sistema pugui ingerir tota la informació rebuda amb comoditat i processar-la com correspongui.
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Imatge 2: Arquitectura d’exemple del procés de recollida de dades, processat i publicació mitjançat Sentilo com a gestor de
comunicacions. Font: sentilo.io

Per conèixer una mica més Sentilo, ja que és un producte relativament recent (2012), podem
comentar que està desenvolupat i patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona en el seu propòsit de
convertir-se en una ciutat puntera en el concepte Smart City. Està dissenyat per adaptar-se al nivell
de sensors de qualsevol ciutat de forma simple. Es traca de tecnologia Open Source, gestionat per una
comunitat activa i diversa, que permetrà disposar en tot moment de sobirania tecnològica, tant
important en els dies que corren.
Disposa d’una sèrie de característiques clau que el posicionen com a millor solució per aquest pla:
•

Alt rendiment – Disseny centrat en el rendiment per processar milers de missatges en un breu
temps de resposta.

•

Modular i extensible – ofereix una arquitectura per complements sense modificar el sistema
central.

•

Escalabilitat horitzontal – Permet una fàcil distribució de les càrregues.

•

Cross platform – Un producte creuat sense focalitzar-se en un requeriment de negoci específic.

•

Interfície REST simple – Proporciona una interfície fàcil i simple d’utilitzar.

•

Visor universal – Proporciona un visor demostratiu simple que es pot fer servir per
desenvolupar un visualitzador específic per les necessitats de cada negoci.

•

Mòdul bàsic d’estadístiques – Mostra indicadors bàsics de rendiment de la plataforma.

•

Consola i catàleg d’administració – S’utilitza per gestionar els dispositius instal·lats al carrer.
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•

5.5.

Sòlid – Patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona i participat per moltes empreses, ofereix
garantia de suport i un futur sòlid.

Disseny i implementació d’un magatzem de dades

La pedra angular de tot el sistema és, sense cap dubte, el magatzem de dades per allotjar tota la
informació del sistema. Aquest magatzem estarà regit per la política del Data Governance i per tant
s’hi definiran totes les accions necessàries per gestionar adequadament les dades.
En primer lloc veurem l’arquitectura proposada del sistema i, a continuació, les polítiques a seguir.

5.5.1. Arquitectura
Per començar, en la Imatge 3 es pot veure l’arquitectura integrada del magatzem amb la resta
d’aplicacions que s’han dissenyat:

Imatge 3: Arquitectura integrada del magatzem de dades juntament amb la resta de les aplicacions que es preveuen en la
implementació d’aquest pla. Elaboració pròpia.

Dins el propi magatzem es preveu la construcció de tres bases de dades per allotjar els diferents tipus
d’informació. En aquest cas, podem separar el propi magatzem de les dades crues, les dades de
previsió i/o forecasting com a resultat de les eines de BI & AI que s’implementaran i una tercera com
és la base de dades de Bussiness Intelligente (Imatge 4).

Imatge 4: Arquitectura de les bases de dades necessàries pel magatzem de dades. Elaboració pròpia.
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D’altra banda, la informació dins de cada base de dades s’organitzarà en base a uns criteris
d’esquemes de treball que correspondran als orígens de dades, per tal de mantenir l’ordre de la
informació, tal i com es pot veure en la Imatge 5:

Imatge 5: Exemple d’esquemes de treball dins cadascuna de les bases de dades. Elaboració pròpia.

Per acabar amb l’arquitectura del sistema, també cal destacar que en condicions de producció s’haurà
de disposarà de tres servidors, un de producció, un de rèplica i un de desenvolupament), tal i com
s’observa a la Imatge 6.

Imatge 6: Arquitectura de servidors, dividits en tres per millorar en seguretat i accessibilitat. Elaboració pròpia.

5.5.2. Polítiques
•

Interoperabilitat - Sempre que sigui possible es treballarà amb estàndards. A part dels
estàndards, tota la càrrega del sistema i la extracció de dades es realitzarà a través de dues
API’s que permetran, d’una banda, la càrrega de dades al sistema i per l’altre, la consulta de
la informació que sigui necessària d’una forma adequada.
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•

Qualitat de la informació- El sistema disposarà de controls de qualitat de almenys completesa,
consistència i coherència de la dada. S’entén per completesa validar si manquen o no falten
dades. S’entén per consistència, possibles anomalies de la dada quan es compara amb altres
valors de la mateixa sèrie temporal i es considera que un valor és anormal. S’entén per
coherència quan la dada es compara amb altres dades en el mateix moment temporal i les
correlaciones entre les mateixes estan fora de rang.

•

Maquinari i host - Cal tenir present que el sistema ha de disposar de les següents
característiques:

•

•

•

-

Suport físic en disc d’estat sòlid, disc anomenats SSD i a més amb una
controladora d’altes prestacions

-

Redundància, és a dir, tenir servidors en backups preparats per arrancar en cas
de fallada del sistema.

-

Alta disponibilitat, és a dir, tenir una arquitectura de servidors distribuïda per
atendre sense col·lapsar demandes altes del sistema.

-

Escalabilitat, és a dir, la possibilitat que el sistema pugui créixer de forma
indefinida en el temps si és que és necessari.

Seguretat - L’aplicació disposarà de mecanismes de seguretat orientats sota tres punts de vista
diferents:
-

En un primer lloc, l’autenticació en les API’s es realitzarà amb un token de
caducitat horària. Pel que fa a la base de dades, disposarà de controls tant en el
servidor, com en el sistema gestor, com en els propis esquemes i taules.

-

Tanmateix l’aplicació serà sotmesa regularment, amb una periodicitat d’almenys
una vegada a l’any, a auditories de seguretat normalitzades per una empresa
especialitzada amb l’emissió dels llistat de correccions a aplicar així com l’emissió
de certificats de compliment quan s’escaigui.

-

La plataforma disposarà d’un sistema d’indicadors automàtics de seguretat basat
en tècniques d’Intel·ligència artificial que a partir de la anàlisis del sistema i
sobretot dels logs d’accés raportarà informació sobre l’estat de l’art en aquesta
important faceta del sistema.

Gestió informació - Es preveu aplicar les regles i bones pràctiques habituals en aquests
sistemes de tal manera que es disposarà d’eines per a garantir:
-

Unicitat: Disseny d’una estratègia de codi únic (model URN). Amb una URN
(Uniform Resource Name) es pot donar un nom únic a diversos objectes o recursos.
Gràcies a un identificador inequívoc, es pot assegurar que tots els interessats
al·ludeixen a el mateix contingut.

-

Autenticitat: Validar que la dada és realment el que diu ser. Això implica poder
comprovar, per exemple, que determinada informació s'ha brindat.

-

Integritat: Validar que la dada roman completa i correcte, i que no està
adulterada. Una dada podria ser íntegre però no autèntica.

-

Cicle de vida: Cal tenir present que hi ha dades que no prescriuen, però també
d’altres que tenen un cicle de vida i s’ha d’incorporar el concepte de destrucció
de la dada.

Metadada - S’aplicaran metodologies d’àrees de coneixement en les que ja s’ha treballat molt
aquest tema com és el món del Sistemes d’Informació Geogràfica.
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5.6.

Disseny i implementació d’una API càrrega i consulta de dades

Un dels elements clau per poder carregar i accedir a la informació continguda en el magatzem de
dades serà l’elaboració d’una API (Acces Program Interface), és a dir, una interfície d’accés al programa,
que disposi de totes les característiques que un element d’aquest tipus ha de tenir present com són
seguretat, autenticitat i l’ús de protocols estàndards.
A tal efecte, i respecte a la seguretat i l’autenticitat, es realitzarà un login per adquisició d’un token
que caducarà temporalment. Respecte a l’ús de protocols estàndards, s’usarà un sistema conegut com
API-REST, preferiblement programat amb llenguatge python.
REST va canviar completament l'enginyeria de programari a partir de l'2000. Aquest nou enfocament
de desenvolupament de projectes i serveis web va ser definit per Roy Fielding, el pare de l'especificació
HTTP i un dels referents internacionals en tot el relacionat amb l'Arquitectura de Xarxes, en la seva
dissertació 'Architectural Styles and the Design of Network-based Programari Architectures'. En el
camp de les APIs, REST (Representational State Transfer- Transferència d'Estat Representacional) és,
a dia d'avui, l'alfa i omega del desenvolupament de serveis d'aplicacions.
En l'actualitat no hi ha projecte o aplicació que no disposi d'una API REST per a la creació de serveis
professionals a partir d'aquest programari.
Buscant una definició senzilla, REST és qualsevol interfície entre sistemes que utilitzi HTTP per obtenir
dades o generar operacions sobre aquestes dades en tots els formats possibles, com XML i JSON. És
una alternativa en auge a altres protocols estàndard d'intercanvi de dades com SOAP (Simple Object
Access Protocol), que disposen d'una gran capacitat però també molta complexitat. A vegades és
preferible una solució més senzilla de manipulació de dades com REST.

5.7.

Implementació d’eines de Alertes

El sistema disposarà de tecnologia per poder llençar alertes en la mesura que sigui necessari
mitjançant tot un panell de control que serà s’haurà de configurar i es podrà anar variant en funció de
les necessitats o demandes per part de l’explotació.
Les alertes es podran disparar des de dins la plataforma, o bé des de aplicacions externes, com pot ser
el cas del gestor de IoT, si es decideix durant l’execució dels treballs que és una bona opció l’ús
d’aquesta característica.
El sistema d’alertes disposarà d’una base de dades d’usuaris als qui notificar i tindrà un backoffice per
a la correcta gestió de les mateixes.

5.8.

Implementació d’un sistema de Reporting & BI

5.8.1. Reporting
Si hi ha una cosa que és pitjor que no tenir informació disponible és tenir-ne molta i no saber què fer
amb ella. El reporting és la solució a aquest problema.
Definició de reporting – És el procés de donar format a dades en brut per traduir-les a un
format organitzat, fàcilment digerible i útil pels explotadors finals de les dades.

A través del reporting es poden generar escenaris, pronòstics i informes que donin suport a la presa
de decisions, el que es tradueix en un avantatge competitiu. La clau per al reporting és la informació
que genera i un dels seus majors beneficis és la possibilitat d'utilitzar-la en la presa de decisions. Vivim
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en una època en què la informació és la clau per obtenir un avantatge competitiu en el món dels
negocis. Per mantenir la competitivitat d’una empresa, els gerents i prenedors de decisions
requereixen d'un accés ràpid i fàcil a la informació útil i valuosa de l'empresa. Una manera de fer això
és per mitjà de l'ús de reporting com sistema d'informació.
En el cas de la plataforma que ens ocupa, la idea serà combinar vàries de les tecnologies d’avantguarda
de reporting com poden ser QLIK o Grafana. A tal efecte, els sistemes de reporting o de gestió
d'informes faciliten la distribució de la informació als diferents nivells de l'estructura organitzativa,
faciliten a cada tipus d'usuaris la informació que requereixen segons les necessitats de cada moment.
Per dissenyar i implantar un sistema de reporting es requereix realitzar prèviament un estudi de les
necessitats d'informació i de les bases de dades existents.
Qualsevol sistema de generació d’informes ha de ser flexible, àgil, dinàmic i fàcilment de fàcil
personalització per adaptar-se a les necessitats dels usuaris en cada moment. És en aquest aspecte
que, amb la suma de l’anàlisi de la informació i els processos d’automatització juntament amb la
tecnologia de les taules dinàmiques de programari com Excel, es poden obtenir els informes dinàmics
corresponents.
És evident que, per satisfer les necessitats dels usuaris, es requereix extreure informació del
programari de gestió de l’empresa (magatzem de dades) i transformar-la en informes, indicadors,
gràfics d’evolució i altres dades en diferents formats.

5.8.2. Business intelligence
Definició de Business Intelligence (BI) – L’ús d’estratègies i eines amb l’objectiu de
transformar informació en coneixement i així millorar el procés de presa de decisions en
una empresa.

S’ha de disposar d’un sistema de quadres de comanament i control que permeti la presa de decisions
de manera àgil i fiable per mantenir el rumb i la direcció de la organització en el millor dels camins
possibles.
En plena era digital, prendre decisions ben informades és un dels principals factors de diferenciació
de les empreses.
El concepte de Business Intelligence combina informació interna i externa de molt diversa
procedència: les dades que recopila una empresa sobre la seva producció, per exemple, són
intel·ligència de negoci. Però també ho és un retall de premsa sobre els resultats d'un competidor, un
informe sobre un nou mercat o sector en què l'empresa vol introduir-se, o dades que una empresa
pot obtenir dels seus dispositius de IOT o de xarxes socials.

5.9.

Implementació d’un visor GIS

Una eina imprescindible alhora de poder realitzar una correcte gestió de les dades és un Sistema
d’Informació Geogràfica o GIS. Aquest sistema permet la representació geoespacial de les diferents
infraestructures de les xarxes. Es tracta de l’inventari dels elements i instal·lacions existents, que cal
mantenir i actualitzar perquè sempre mostri la realitat que hi ha sobre el terreny.
Les dades del GIS en aquest cas també es trobaran emmagatzemades a la base de dades, amb una
estructura concreta, però es representaran a través d’un client web específic per servir mapes i
informació geogràfica en general. Aquests visors s’adeqüen a les necessitats bàsiques de consulta
d’informació i realització d’accions senzilles, ja que al basar-se en aplicacions web l’accés és més senzill
i ràpid. També permeten l’accés des de dispositius mòbils.
PLA ESTRATÈGIC DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LA GESTIÓ
DELS RECURSOS HÍDRICS DE LES ILLES BALEARS
ACCIONS

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous 30 de setembre de 2021

42

208

Un visor web ha de comptar amb un backoffice que permeti la gestió prèvia de projectes i capes
d’informació que es volen publicar. Aquí l’usuari ha de poder realitzar accions per configurar l’aspecte
del que es veurà en el client final.
El backoffice també permet la gestió d’usuaris d’accés als projectes i els permisos per realitzar accions,
que es poden combinar amb la relació d’usuaris i permisos que ja vindrà establerta per la base de
dades.

Imatge 7: Exemple de backoffice on es poden carregar projectes i gestionar les capes d’informació a representar. Font: BMAPS.

Els estàndards d’intercanvi d’informació en aquest cas son els Web Map Service (WMS) o Web Feature
Service (WFS), definits per l’Open Geospatial Consortium, que serveixen les capes d’informació i
permeten la seva representació i consulta. Concretament, els WMS estan pensats per servir mapes en
format imatge, sense possibilitat de consulta. Per contra, els WFS serveixen features, per tant
representen entitats en format vectorial i incorporen taula d’atributs.
Una vegada publicada la informació al client, que comptarà amb una passarel·la d’entrada perquè
només puguin accedir usuaris registrats, mostrarà els projectes disponibles i permetrà seleccionar a
quin es vol accedir.
Quan es tracta de xarxes d’aigua com aquest cas, la informació acostuma a representar-se sobre un
mapa de fons, que pot ser intercanviable en funció de les necessitats del moment. Aquests mapes de
fons són altres serveis WMS que proporcionen cartografia de fons de qualsevol zona del planeta
simplement utilitzant una URL oberta. Tant poden ser ortoimatges de satèl·lit, cartografia topogràfica,
altres mapes específics territorials, usos del sòl, etc.
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Imatge 8: Exemple de visor web amb uns elements que poden retornar informació i amb mapes de fons variable per donar
context a les capes representades. Font BMAPS.

Una vegada dins el projecte, les capacitats, com s’ha dit, acostumen a ser senzilles. Bàsicament es
tracta d’una eina de consulta, que ha de retornar informació dels elements publicats. Tot i així, serà
important tenir capacitats bàsiques per fer una consulta àgil i útil, com poder filtrar les capes
informació per veure segons les necessàries en cada moment o que el retorn d’aquesta informació
sigui ràpid i clar. També s’estableixen com a eines bàsiques un cercador, ja sigui per trobar elements
de la xarxa o per ubicar-se en algun carrer o direcció concret, i un mètode per extreure plànols del que
es representi en pantalla.
Algunes solucions també ofereixen capacitats més avançades sobre la xarxa, com mòduls de revisió o
inspecció, servei de capes quan no hi ha accés a la xarxa o edició de les dades directament al visor
web.
Finalment, val a dir que la informació publicada a través dels estàndards OGC també han de servir per
carregar les capes en software específic de Sistemes d’Informació Geogràfica com poden ser QGIS o
ArcGIS, per posar els exemples més habituals.
L’ús del GIS d’escriptori pot brindar als operadors una gran llibertat alhora de creuar la informació de
la xarxa amb qualsevol altre informació que pugui ser rellevant, ja sigui per ser representada
conjuntament o per l’execució de geoprocessos amb l’objectiu d’obtenir uns resultats gràcies a
l’atribut geoespacial de la dada.
Així doncs, l’ús combinat entre GIS d’escriptori i web és molt adequat per oferir als operadors la
possibilitat de visualitzar les xarxa en qualsevol moment i realitzar processos més complexes gràcies
a les eines dels softwares específics.
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5.10. Desenvolupament d’un portal de dades obertes
Com a últim element tecnològic a desenvolupar i implementar hi trobem el portal de dades obertes,
el retorn de la informació recollida i analitzada en la resta d’accions cap a la ciutadania, en un format
accessible a tothom.
Les dades obertes són conjunts de dades recollides per organismes públics i posades a
disposició de la societat. Habitualment el mitjà de publicació és un portal web públic, on
la informació ha de poder ser consultada de forma senzilla, lliure i còmode.
Són essencials per a la transparència de les administracions públiques, ja que permeten
que la ciutadania tingui informació sobre les accions i serveis de l’administració. També
poden estimular oportunitats alhora de crear riquesa, doncs diferents entitats de la societat
poden elaborar nous productes i serveis nodrint-se d’aquestes dades.

Les principals característiques que han de tenir sempre les dades obertes són:
•

Públiques: sense privacitat ni restricció, excepte si hi estan subjectes per llei.

•

Detallades: cal informar de com s’han obtingut, perquè es pugui comprovar el procés
d’obtenció i la no manipulació de les mateixes.

•

Actualitzades: publicades amb una freqüència adequada perquè no perdin valor.

•

Accessibles: sense restriccions com ara la necessitat de sol·licitar-les prèviament.

•

Automatitzades: disponibles en formats electrònics d’ús generalitzat.

•

Sense registre: sense haver d’identificar-se per a poder consultar-les.

•

Format obert: sense propietari ni dependència de cap empresa, lliures de restriccions d’ús
legals i econòmiques.

Vistes les característiques i definicions de dades obertes, aquest pla proposta el disseny i
desenvolupament d’un portal de dades obertes de la Direcció General de Recursos Hídrics i de
l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental, on es publicarà la informació recollida en la
monitorització de les xarxes d’abastament, sanejament i en el seguiment i control de les masses
d’aigua.
Tota aquesta informació s’haurà de publicar en formats estàndard d’ús de dades, juntament amb una
interfície web intuïtiva i fàcil per a qualsevol ciutadà que vulgui consultar-la. Perquè sigui senzill i útil,
un portal de dades obertes ha de mostrar la informació categoritzada i agrupada per temàtica,
descrivint exactament quina informació es trobarà a cada entrada i adjuntant les metadades
respectives.
És imprescindibles brindar la oportunitat de consultar i descarregar la informació en format taula, però
sovint, quan les dades tenen característiques espacials, és molt recomanable que també s’ofereixin
en altres formats estàndard perquè, a través de software específic (GIS), aquestes també puguin ser
representades sobre el mapa.
Finalment, un bon portal de dades obertes permet la consulta i la representació automàtica de la
informació en gràfiques o altres recursos visuals que ajudin a entendre el conjunt de dades d’una
forma més ràpida, podent establir filtres dinàmics, ja sigui per algun atribut del conjunt d’informació
o per atribut temporal.
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5.11. Altres accions
Finalment, a part de les accions de caràcter digital, també es creu convenient tenir en compte les
necessitats de caràcter humà per la consecució dels objectius. Com es veurà en l’apartat del
pressupost, aquest pla també recull els requeriments de capital humà i els espais de treball on caldrà
ubicar-los.
Així doncs, en primer lloc caldrà tenir en compte tota la gestió administrativa que s’haurà de fer per
realitzar el pla: redacció de plecs i contractes, presents i futurs, per posar en marxar les diferents
accions tècniques anteriorment definides, interacció amb els contractistes i coordinació de les accions.
En segon lloc, serà necessari comptar amb un centre de control amb personal especialitzat en l’ús de
les diferents eines proposades. La posada en marxa de les diferents accions no és una tasca fàcil i
sempre cal dedicar una part de la feina a realitzar proves de funcionament, corregir possibles
problemes o afegir necessitats. Es proposa que, com a mínim durant el primer any d’implementació,
seria necessari comptar amb 5 operaris especialitzats a jornada completa per realitzar les tasques
operatives definides per les accions.
En tercer i últim lloc, caldrà també tenir en compte tasques de coordinació, habitualment
subcontractades a altres empreses, que donaran suport tècnic alhora d’implementar, posar en marxa
i mantenir les aplicacions desenvolupades i en general pel bon funcionament de tota la nova
arquitectura digital prevista.
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6. Resultats
Una vegada s’hagin executat i es mantinguin en producció les diferents accions planificades, es podrà
parlar com a resultat final del SISTEMA D’INFORMACIÓ BALEAR DE L’AIGUA. Aquest conjunt de
processos i eines tecnològicament avançades hauria de comportar la consecució dels diferents
objectius definits en l’apartat 4, tant pel que fa els estratègics com els operatius. Podem agrupar
aquests resultats en quatre blocs diferenciats.
•

En general, amb la finalització de totes les accions proposades, s’aconseguiria una important
modernització de l’administració ja que l’ús de noves tecnologies passaria a ser un element
de primer ordre dins de la Direcció General de Recursos Hídrics i de l’Agència Balear de l’Aigua.
La integritat del procés de recollida, gestió, explotació i publicació de dades es realitza amb la
garantia de deixar enrere processos obsolets i escollint mètodes actuals que consolidin
aquesta administració en termes d’informatització i ús de tecnologies eficients.
A més, la realització de les diferents accions també serà propícia per oferir certes
col·laboracions amb empreses privades que hauran d’implementar els desenvolupaments.
Això sens dubte afavorirà el creixement econòmic i la competitivitat del territori.

•

La monitorització de les masses d’aigua (5.1) així com de les diferents infraestructures (5.2) i
la posterior implementació d’eines d’alertes i de reporting i BI (5.7 i 5.8) han de permetre una
gestió més eficient dels recursos hídrics disponibles. En resum, amb les dades disponibles i
amb l’ús d’intel·ligència i anàlisis posterior, ha de ser possible extreure indicadors clau (KPI)
que permetin prendre decisions adequades als explotadors. Els resultats concrets d’aquesta
presa de decisions haurien de permetre millorar l’eficiència energètica, disminuir els
impactes sobre el medi ambient, aconseguir un bon estat general de les diferents masses
d’aigua i regular de la millor forma els usos de l’aigua del territori, adequant la satisfacció de
la demanda amb la preservació del medi.
Per aconseguir aquests resultats, caldrà que la informació recollida i el seu anàlisi posterior
permetin quantificar i qualificar l’estat i els usos de les infraestructures. Només així, passat
un temps i amb una sèrie de dades completa, es podran contrastar resultats i establir els
indicadors necessaris per actuar en conseqüència.
Amb la informació recollida es podrà satisfer la Directiva 2020/2184 relativa a qualitat de les
aigües destinades al consum humà, ja que es comptarà amb els conjunts de dades reclamats
per aquesta Directiva i es podran posar a disposició de la Comissió Europea els informes
relatius al seguiment, avaluació i gestió de les zones d’extracció d’aigua pel consum humà.

•

Les aplicacions tecnològicament més avançades les trobem en les accions relacionades amb
el gestor d’IoT, el magatzem de dades, l’API i els sistemes de Business Intelligence (5.4, 5.5,
5.6 i 5.8), que serviran per dotar l’administració de competències digitals avançades, ja que
caldrà formar els usuaris pel correcte ús i explotació d’aquestes aplicacions. Les
característiques i polítiques aplicades al magatzem de dades donaran robustesa a tot el
sistema en matèria de ciberseguretat i interoperabilitat, un altre dels objectius estratègics a
complir, ja que serà en aquest punt on es gestionarà l’entrada, l’emmagatzematge i la sortida
de la informació crua.
Amb les accions completades, la Direcció General de Recursos Hídrics i l’Agència Balear de
l’Aigua tindrà la possibilitat de posar en marxa l’ús de sistemes d’Intel·ligència Artificial (AI)
per provar d’obtenir altres KPI específics, més difícil de traçar amb els mitjans habituals, però
que brindin una oportunitat per aconseguir l’excel·lència en la gestió dels recursos, ja que
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habitualment aquest tipus d’indicadors resultat d’AI permeten predir i avançar-se als
esdeveniments evitant possibles incidències.
•

Finalment, amb l’ús del magatzem de dades (5.5) i la posada en marxa del portal de dades
obertes (5.10), s’aconseguirà millorar l’accessibilitat a la informació i fomentar la reutilització
de dades, a més de, evidentment, poder categoritzar-se com a administració que prioritza
l’Open Data i la transparència.
Una altre vegada, les característiques del magatzem de dades i la resta d’aplicacions, basades
en l’ús d’estàndards, permetran fomentar la interoperabilitat entre administracions que
defineix l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat.

PLA ESTRATÈGIC DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LA GESTIÓ
DELS RECURSOS HÍDRICS DE LES ILLES BALEARS
RESULTATS

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous 30 de setembre de 2021

48

214

7. Pla d’etapes
Accions / Previsió implementació

2021 2022 2023 2024 2025

1. Portals corporatius web
3. API & Datawarehouse
4. IoT masses d’aigua i pressions al medi
5. IoT infraestructures hidràuliques
6. Infraestructura complementaria telecomunicacions
7. Alertes, Reporting i GIS
8. Varis
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8. Pressupost
Capítol 1 – Portals corporatius web

500.000€

Capítol 2 – API & DataWarehouse

775.000€

Capítol 3 – Sensortizació de la xarxa de control de masses d’aigua

1.242.500€

Capítol 4 – Sensortizació de la xarxa de control d’infraestructures hidràuliques

5.146.000€

Capítol 5 – Infraestructura complementària de telecomunicacions

765.000€

Capítol 6 – Alertes, Reporting i GIS

295.000€

Capítol 7 – Assistència tècnica, disseny i implementació

1.694.100€

TOTAL

10.417.600€
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Annex
Mapes ampliació abastament illa de Mallorca

Mapa 9: Infraestructura de la xarxa d’abastament de l’illa de Mallorca. Ampliació 01 (IDAM Alcúdia). Font ABAQUA.
Elaboració pròpia.

Mapa 10: Infraestructura de la xarxa d’abastament de l’illa de Mallorca. Ampliació 02 (Pous de captació sa Marineta). Font
ABAQUA. Elaboració pròpia.
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Mapa 11: Infraestructura de la xarxa d’abastament de l’illa de Mallorca. Ampliació 03 (Pous d’extracció de s’Estremera).
Font ABAQUA. Elaboració pròpia.

Mapa 12: Infraestructura de la xarxa d’abastament de l’illa de Mallorca. Ampliació 04 (IDAM Palma). Font ABAQUA.
Elaboració pròpia.
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Mapa 13: Infraestructura de la xarxa d’abastament de l’illa de Mallorca. Ampliació 05 (IDAM Andratx). Font ABAQUA.
Elaboració pròpia.
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Mapes ampliació abastament illa d’Eivissa

Mapa 14: Infraestructura de la xarxa d’abastament de l’illa de Eivissa. Ampliació 01 (IDAM Eivissa). Font ABAQUA.
Elaboració pròpia.

Mapa 15: Infraestructura de la xarxa d’abastament de l’illa de Eivissa. Ampliació 02 (IDAM St. Antoni). Font ABAQUA.
Elaboració pròpia.
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Mapa 16: Infraestructura de la xarxa d’abastament de l’illa de Eivissa. Ampliació 03 (IDAM Sta. Eulària). Font ABAQUA.
Elaboració pròpia.

Mapes cobertura illes de Menorca, Eivissa i Formentera

Mapa 17: Mapa de cobertura de l’illa de Menorca on també es representen els elements de la xarxa de sanejament que es
volen monitoritzar.
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Mapa 18: Mapa de cobertura de les illes d’Eivissa i Formentera on també es representen els elements de la xarxa de
sanejament que es volen monitoritzar.
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8.- TORN OBERT DE PARAULES.
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