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Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous dia 23 de desembre de 2021



Consell d’Administració 

23 de desembre de 2021 

El Hble. senyor president ha tingut a bé convocar una reunió del seu Consell 
d’Administració a dur a terme el 23 de desembre de 2021 a les 16:00 hores en 
única convocatòria i a la Sala de juntes d’ABAQUA, C/ Gremi Corredors, núm.10 
de Palma, d’acord amb el següent 

Ordre del dia 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA  2 DE DESEMBRE DE 2021 

2.- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA: 

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

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

2.1.- b) Donar compte dels contractes adjudicats pel procediment d’emergència. 

3.- ASSUMPTES ECONOMICS 

3.1.- Transferència de l’expedient plurianual 316.659,92 euros per a les obres de 
reparació estructural d’emissaris d’aigua depurada       

3.2.- Transferència de l’expedient plurianual 406.929,50 euros per a les obres de 
reposició del sistema d’aireació i retirada de llots de les llacunes de l’ EDAR de 
Llubí. 

3.3.- Transferència de l’expedient plurianual 332.969,42 euros per a les obres de 
remodelació dels col·lectors de procés, pretractament, físic químic i digestió de 
fangs de l’EDAR de Formentera. 
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3.4.- Transferència de l’expedient plurianual 209.337,92 euros per al 
subministrament i instal·lació d’un nou sistema de tractament de fangs a l’EDAR 
de sa Pobla”. 

3.5.-  Transferència plurianual 302.500,00 € per el subministrament, muntatge i 
programació de sensors de nivell per la detecció i quantificació d’alleujaments 
amb emmagatzematge i enviament de dades.   

4.- ASSUMPTES JURÍDICS. 

4.1. Donar compte del recurs contenciós administratiu interposat per 
PUNKYTRANS, SL., contra la Resolució del Tribunal Administratiu Central de 
Recursos Contractuals núm. 845/2021 de data 8 de juliol de 2021. 

5.-TORN OBERT DE PARAULES. 

Palma,  en la data de la signatura digital 

El secretari general 

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

Assistents: 

President:          Miquel Mir Gual, conseller de Medi Ambient i Territori   

Vicepresidenta:  Joana Maria Garau Muntaner, directora general de 
Recursos Hídrics 

Vocals: 

1.- Isabel Castro Fernández, directora general de 
Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i 
Diversitat de la Conselleria de Presidència, Cultura i 
Igualtat   

2- Magdalena Pons Esteve, directora general de Territori i
Paisatge

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

NÚM. SESSIÓ 10 

CARÀCTER Ordinari 

DATA 2 de desembre de 2021 

HORA 16 hores 

LLOC ABAQUA 
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4- Sebastià Sansó Jaume, director general de Residus i 
Educació Ambiental. 

5.- 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 2 de desembre de 2021, a la sala de Juntes de 
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, 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 i secretari general 
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,  de la directora general de Recursos Hídrics, de 
la directora general de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i 
Diversitat de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat,  de la directora 
general de Territori i Paisatge,  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. 
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1.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

El director gerent comença la seva intervenció demanant als assistents si hi 
ha qualque comentari o rectificació que es vulgui efectuar respecte de 
l'esborrany de l'acta del Consell d'Administració dut a terme el dia 28 
d’octubre de 2021, la qual ha estat facilitada als membres d'aquest Consell 
d'Administració amb suficient antelació, motiu pel qual resulta innecessari la 
seva lectura. 

I no havent cap comentari al respecte, els membres assistents acorden 
aprovar l’acta de la sessió del Consell d’Administració del  28 d’octubre  de 
2021. 

2.- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA: 

2.1. Inici 

2.1.a.- Acord per l’inici d’expedient de l’encàrrec a mitjans propis 
TRAGSATEC- de l’Assistència Tècnica per al desenvolupament i 
seguiment d’expedients de l’àrea de construcció i gestió d’abastament i 
dessaladores. 
 
El director gerent explica als assistents la situació de la plantilla en l’Àrea de 
Construcció i Gestió d’Abastiment detallada en l’informe emès pel cap de 
l’Àrea de data 26 de novembre de 2021. Davant aquesta mancança de 
personal que dificulta seriosament el funcionament de l’entitat,  el director 
gerent proposa encarregar a TRAGSATEC l’assistència tècnica per col·laborar 
amb l’Àrea de Construcció i Gestió d’Abastiment en la redacció de plecs 
tècnics, redacció d’estudis, revisió de projectes, realització d’informes de 
valoració tècnica, seguiment de projectes i de tramitació d’expedients 
durant un any. 
 
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell 
d’Administració  adopten els següents acords: 
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Primer.- Aprovar l’inici de l’expedient de l’encàrrec a mitjans propis a 
l’empresa TRAGSATEC  per a l’assistència tècnica per al desenvolupament i 
seguiment d’expedients de l’Àrea de Construcció i Gestió d’Abastament i 
Dessaladores, per un termini d’un any i amb un pressupost màxim de 
115.826,64 € sense l’iva (140.150,23 € iva inclòs). 
 
Segon.- Delegar la firma al director gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i 
de la Qualitat Ambiental per procedir a la tramitació de l’expedient 
d’encàrrec a mitjans propis en tots els seus tràmits i a l’aprovació de la 
despesa corresponent.  
 
2.2.- Adjudicacions  
 
2.2.a  Ratificació de la resolució d’urgència del president d’ABAQUA de 
l’adjudicació del contracte d’explotació de la IDAM de Santa Eulària des 
Riu (Eivissa) 
 
El director gerent comenta als assistents que el passat 5 de novembre de 
2021 el president de l’entitat va resoldre, per raons d’urgència, proposar a la 
UTE FCC AQUALIA,SA - ACCIONA AGUA,SA com adjudicatària del contracte 
d’explotació, manteniment, conservació i operació de la planta dessaladora 
de Santa Eulària des Riu per ser l’oferta millor valorada per la Mesa de 
Contractació. Aquesta resolució es va formalitzar en atenció a la necessitat 
de signar el nou contracte amb anterioritat a la finalització de l’actual 
contracte. 
 
Vista la necessitat de ratificar pel Consell d’Administració totes les 
resolucions dictades, per raons d’urgència, pel president de l’entitat i, vist el 
contingut de la mateixa juntament amb la documentació que l’acompanya, 
els membres assistents del Consell d’Administració  adopten els següents 
acords: 
 
Primer.- Ratificar la resolució per urgència, de data 5 de novembre de 2021, 
del president de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental sobre 
la proposta d’adjudicació de l’expedient de contractació del servei 
d’explotació, manteniment, conservació i operació de la planta dessaladora 
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d’aigua de mar de Sta. Eulalia des Riu i de les seves instal·lacions annexes. 
Eivissa. Illes Balears. 

 
2.3.- Liquidacions, certificacions, pròrrogues i modificats. 

2-3.a.- Prorrogar el contracte de direcció facultativa de les obres i 
coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de les obres del 
projecte de construcció de la conducció Maria de la Salut- Petra    

El director gerent recorda als assistents que el 10 de febrer de 2020 es va 
adjudicar a l’empresa Grusamar Ingeniería Consulting,SL el contracte de 
serveis de direcció facultativa de les obres i coordinació de seguretat i salut 
en fase d’execució de les obres del projecte de construcció de la conducció 
Maria de la Salut- Petra. Aquest contracte ja va ser objecte de dues  
pròrrogues amb un increment pressupostari de 18.565,96 euros; No obstant 
això, en data 25 de novembre de 2021 el cap d’Àrea de Construcció i Gestió 
d’Abastiment de Dessaladores ha sol·licitat una nova pròrroga de sis mesos 
com a conseqüència de la modificació del contracte de les obres que s’està 
tramitant. 
 
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell 
d’Administració  adopten els següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la tercera 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 Maria de la Salut-
Petra per un termini de 6 mesos, motivada per la tramitació del modificat 
núm. 2 de les obres i per la pròrroga del contracte d’obres del que és 
complementari.  

La data vigent de finalització del contracte de serveis serà el dia 23 d’agost 
de 2022. 

Segon: Aprovar l’augment del preu del contracte per un import de 
31.827,36 € sense l’iva, corresponent al període de 6 mesos de pròrroga, de 
conformitat amb el mètode de càlcul establert al quadre D de 
característiques del contracte. 
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Tercer.- Comunicar aquesta pròrroga al contractista als efectes oportuns. 

2-3.b.- Inici de la tramitació de la modificació núm. 2 i pròrroga del 
contracte de d’obres de conducció de Maria de la Salut a Petra. 
Mallorca 

El director gerent explica  als assistents l’informe emès pel cap d’Àrea de 
Construcció i Gestió d’Abastiment de Dessaladores de data 25 de novembre 
de 2021 mitjançant el qual es sol·licita l’inici de la segona modificació del 
contracte de les obres de la conducció de Maria de la Salut a Petra. 
 
Una vegada analitzada la proposta i l’informe justificatiu de la mateixa, els 
membres assistents del Consell d’Administració  adopten els següents 
acords: 
 
Primer.- Aprovar l’inici de l’expedient de la modificació núm. 2 del contracte 
d’obres de conducció de Maria de la Salut a Petra. Mallorca per incloure al 
projecte l’afecció de la parcel·la 859 del polígon 3 del t.m. de María de la 
Salut degut a l’afecció sobre la mateixa per la construcció d’un mur terrassa 
per afavorir la integració paisatgística del conjunt de l’actuació, en 
compliment dels condicionants ambientals definits per la Comissió de Medi 
Ambient de les Illes Balears.  
Aquesta modificació s’enquadra en el supòsit de modificacions previstes al 
PCAP en els termes establerts a l’article 204 de la LCSP, modificacions en 
concret previstes a la clàusula T.4 del PCAP i no suposa cap increment del 
preu del contracte d’obres. 
 
Segon.- Aprovar la pròrroga de 6 mesos del termini d’execució de les obres, 
que s’estendran fins dia 23 de juny de 2022, com a conseqüència de les 
variacions de l’obra que suposa la modificació núm. 2 del projecte. 
 
Tercer.- Facultar el director gerent de l’Agència per a la tramitació del 
corresponent expedient de modificació del contracte d’obres, de 
conformitat amb el procediment establert als plecs del contracte i a la 
normativa aplicable, inclosa la signatura del corresponent contracte 
modificat. 
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Quart.- Notificar aquest acord al director facultatiu de les obres i al 
contractista, als efectes oportuns. 

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

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

El director gerent dóna compte dels dos contractes adjudicats pel 
procediment obert simplificat des del 22 d’octubre fins dia 25 de novembre 
de 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 de l’adjudicació dels expedients de 
contractació tramitats per procediment obert simplificat que es relaciona a 
continuació: 

Nº TÍTOL TIPUS 

DATA 
Adjudicaci

ó 
(Resolució) 

ADJUDICATA
RI 

Import 
Adjudicació 
 (AMB IVA) 

OB/20
21/21 

Obres de remodelació de l’EDAR 
de Cales de Manacor (TM 
Manacor). 

OBRES 09/11/21 
MELCHOR 
MASCARÓ, 

S.A.U. 
539.270,72 € 

OB/20
21/16 

Obres de rehabilitació del dipòsit 
d’aigua potable de Son Pacs. OBRES 23/11/21 

SOLUCIONES 
SOLURBAN, 

S.L.U.
1.195.567,59 € 
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2.4.b) Donar compte dels contractes adjudicats pel procediment 
d’emergència 

El director gerent dóna compte dels contractes adjudicats pel procediment 
d’emergència des del 22 d’octubre fins dia 25 de novembre de 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. 

Núm. exp Actuació TIPUS 
DATA 

Resolució 
emergència 

EMPRESA 
PROPOSADA 

Import 
estimat 
inicial 
(IVA 

inclòs) 

EM0162021 

Obra reparació  rotura de la 
tubería de impulsión de la 
estación de bombeo en la 
depuradora  de Ses Salines 
(39º20’02.8”N) 

OBRA 25/10/2021 AMER E HIJOS, S.A. 9.000,00 

EM0172021 

Obres de reparació de la 
impulsió d’aigües residuals 
que connecta l’EBAR del Port 
d’Andratx i l’EDAR d’Andratx. 

OBRA 04/10/2021 FACSA 22.000,00 

EM0182021 
Trencament de la canonada 
d’impulsió de l’estació de 
bombament de Son Real. 

OBRA 17/11/2021 FACSA 15.000,00 

EM0192021 

Obra reparació  rotura de la 
tubería de impulsión de la 
estación de bombeo en la 
depuradora  de Ses Salines 
(39º20’12”N) 

OBRA 24/11/2021 AMER E HIJOS, S.A. 9.000,00 

EM0202021 
Obres de reparació de la 
impulsió de l’EBAR a l’EDAR de 
Santanyí. 

OBRA 24/11/2021 AMER E HIJOS, S.A. 15.000,00 
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2.4.c) Donar compte de l’adjudicació dels contracte menors 
 
El director gerent dóna compte dels tres contractes menors adjudicats des 
del  22 d’octubre fins dia 25 de novembre de 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. 
 
 

Nº TÍTOL TIPUS  
DATA 

Adjudicació 
(Resolució) 

ADJUDICATARI 
Import 

Adjudicació 
(AMB IVA) 

CM21029 

Redacción proyecto para la 
rehabilitación del hormigón 
estructural de la estación de 
bombeo principal de 
Pollença. 

Serveis 09/11/21 ENERGY 
LUXSYSTEMS, S.L. 15.972,00 € 

CM21028 
Instal·lació ventilació pel 
laboratori d’anàlisis d’aigua 
d’ABAQUA. 

Obra 18/11/21 
ELECNOR 

SERVICIOS Y 
PROYECTOS, S.A.U. 

21.857,69 € 

CM21032 
Plan de vigilància ambiental 
del vertido de la EDAR de 
Ibiza. 

Serveis 18/11/21 LABORATORIO 
MUNUERA, S.L.U. 12.113,00 € 

 
3.- CONVENIS 
 
3.1.- Protocol General d’actuació entre ABAQUA i l’Ajuntament de 
Manacor en matèria de subministrament d’aigua potable. 
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El director gerent resumeix la proposta de protocol a signar amb 
l’Ajuntament de Manacor. D’aquesta manera, aclareix que es tracta d’un 
protocol i no d’un conveni ja que el document reflexa una declaració de 
voluntat d’ambdues administracions en que es materialitzi les 
infraestructures que figuren al Pla Hidrològic que permetran la connexió 
entre els municipis de Petra i Manacor.  
 
Pren la paraula el president de l’entitat per comentar que la finalitat 
d’aquesta connexió és garantir el subministrament d’aigua potable però no 
per justificar futurs increments poblacionals.  
 
Una vegada llegida la proposta, els membres assistents del Consell 
d’Administració  adopten els següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el contingut del Protocol General d’Actuació entre 
ABAQUA i l’Ajuntament de Manacor en matèria subministrament d’aigua 
potable. 
 
Segon.- Delegar la firma de l’esmentat Protocol al president d’ABAQUA i en 
cas d’impossibilitat, malaltia o absència d’aquest al director gerent de 
l’esmentada entitat. 
 
 
3.2.- Protocol General d’actuació entre ABAQUA i la Mancomunitat des 
Pla de Mallorca de subministrament d’aigua potable 
 
El director gerent explica als assistents la segona proposta de protocol a 
signar amb la Mancomunitat des Pla, a través de la qual ambdues parts 
manifesten la seva voluntat de materialitzar, en un futur i a través de 
l’oportuna signatura d’un conveni. la connexió entre les instal·lacions 
d’ABAQUA i la Mancomunitat. Es tracta, doncs, com en el cas anterior d’una 
declaració d’intencions sense que impliqui cap compromís o obligació per a 
les parts. 
 
Es suscita un debat entre els assistents que finalitza amb la conclusió de 
traslladar als municipis la necessitat de fomentar un consum racional de 
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l’aigua, així com d’adoptar les mesures correctores per solucionar els 
problemes de fuites d’aigua potable en les conduccions municipals. 
 
Una vegada llegida la proposta, els membres assistents del Consell 
d’Administració  adopten els següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el contingut del Protocol General d’Actuació entre 
ABAQUA i la Mancomunitat Pla de Mallorca en matèria subministrament 
d’aigua potable. 

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

 
4.- ASSUMPTES ECONOMICS 
 
4.1.- Transferència de l’expedient plurianual de 5.676.346,52 € per a les 
obres i direcció de les obres de l’emissari de l’EDAR de Santa Eulària. 
 
El director gerent explica l’informe emès pel cap de Planificació i Construcció 
de Sanejament de data 24 de novembre de 2021 a través del qual es sol·licita 
la tramitació de despesa per poder iniciar l’expedient de contractació de les 
obres del nou emissari de Santa Eulària, així com del servei per realitzar la 
direcció facultativa de les esmentades obres. 
 
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell 
d’Administració  adopten els següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar la transferència plurianual de 5.676.346,52 euros, IVA 
inclòs, per a les obres i el servei de direcció facultativa de l projecte refòs 
d’adequació i legalització de l’emissari de l’abocament al mar de l’EDAR de 
Santa Eulària del Riu. 
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ANY 2022 132.442,00

ANY 2023 2.503.239,00

ANY 2024 3.040.665,52

TOTAL 5.676.346,52  
 
Segon. Autoritzar el director gerent a realitzar els tràmits oportuns davant la 
Conselleria de Medi Ambient i Territori 
 

4.2.- Transferència de l’expedient plurianual de 5.245.161,18 € per a les 
obres i direcció de les obres d’ampliació de l’EDAR de Felanitx. 
 

 
El director gerent informa als assistents sobre el projecte d’ampliació i  
millora de l’EDAR de Felanitx que l’Àrea de Planificació i Construcció de 
Sanejament està tramitant, motiu pel qual en data 24 de novembre de 2021 
ha sol·licitat iniciar la tramitació de l’expedient de despesa per executar 
l’obra així com l’associat al servei de direcció facultativa, inspecció, control, 
vigilància i coordinació de seguretat i salut.  
 
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell 
d’Administració  adopten els següents acords: 
 

 
Primer.- Sol·licitar la transferència plurianual de 5.245.161,18 euros, IVA 
inclòs, per a les obres i el servei de direcció facultativa del projecte d’ampliació 
i millora del tractament de l’EDAR de Felanitx. 

 

 
ANY 2022 120.264,00

ANY 2023 2.088.977,00

ANY 2024 3.035.920,18

TOTAL 5.245.161,18  
 

Segon.- Autoritzar al director gerent a realitzar els tràmits oportuns davant la 
Conselleria de Medi Ambient i Territori. 
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4.3.- Transferència de l’expedient plurianual de 7.861.257,91 € per a les 
obres i direcció de les obres d’ampliació de l’EDAR de sa Pobla. 
 
El director gerent es remet a l’informe emès pel cap de Planificació i 
Construcció de Sanejament de data 24 de novembre de 2021 mitjançant el 
qual es sol·licita iniciar l’expedient de despesa per poder contractar les 
obres del projecte d’ampliació i millora de tractament de l’EDAR de sa Pobla, 
així com l’associat a la contractació del servei de la direcció facultativa de les 
obres. 
 
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell 
d’Administració  adopten els següents acords: 
 
 

Primer.- Sol·licitar la transferència plurianual de 7.861.257,91, euros IVA 
inclòs, per a les obres i el servei de direcció facultativa del projecte 
d'ampliació i millora de tractament de l'EDAR de sa Pobla. 

 
ANY 2022 73.727,00

ANY 2023 2.087.209,00

ANY 2024 5.700.321,91

TOTAL 7.861.257,91  
 

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

4.4.- Transferència de l’expedient plurianual de 116.446,26 € per a les 
obres del sistema d’abocament de l’EDAR de Banyalbufar. 
 

El director gerent comenta als assistents que l’Àrea de Planificació i 
Construcció de Sanejament ha tramitat un projecte de millora de restitució 
de l’efluent al medi de l’EDAR de Banyalbufar, el qual té un pressupost de 
116.446,26 euros, motiu pel qual sol·licita iniciar el corresponent expedient 
de transferència plurianual a fi i efecte de poder iniciar l’expedient de 
contractació. 
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Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell 
d’Administració  adopten els següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar la transferència plurianual de 116.446,26 euros IVA inclòs 
per al projecte de millora del sistema de restitució de l'efluent al mitjà de 
l'EDAR de Banyalbufar. 

 

ANY 2022 116.446,26

TOTAL 116.446,26  
 
 

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

4.5.- Transferència de l’expedient plurianual de 2.834.809,90 € per a les 
obres del col·lectors d’Andratx. 
 
El director gerent planteja als assistents la darrera proposta de sol·licitud de 
transferència plurianual derivada de l’informe tècnic de data 24 de 
novembre de 2021 mitjançant el qual el cap d’Àrea de Construcció i 
Sanejament sol·liciten l’expedient de despesa per executar les obres 
d’ampliació i millora de l’EDAR d’Andratx, així com l’associat al servei per 
realitzar la direcció facultativa. 
 
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell 
d’Administració  adopten els següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar la transferència plurianual de 2.834.809,80 euros, IVA 
inclòs, per a obres i el servei de direcció facultativa del projecte d'ampliació i 
millora de tractament a l'EDAR d'Andratx (t.m. Andratx. Mallorca) 2a fase: 
EBAR, col·lectors i emissari terrestre”. 

 
ANY 2022 141.740,49

ANY 2023 1.417.404,90

ANY 2024 1.275.664,41

TOTAL 2.834.809,80  
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Segon.- Autoritzar el director gerent a realitzar els tràmits oportuns davant 
la Conselleria de Medi Ambient i Territori 
 

 
5.- TORN OBERT DE PARAULES. 

 

I no havent-hi altres assumptes per tractar, sent les 17,18, 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 
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2.1.-Contractes tramitats pels procediments 

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

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

(Polígon de Son Rossinyol) 

07009 Palma 

Tel. 971 17 76 58 

Donar compte dels CONTRACTES SIMPLIFICATS adjudicats  
des del 26/11/21  al  17/12/21 

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/2021/24 

Servei per a la redacció del projecte 
de “Desmuntatge, retirada i gestió 
de residus de construcció-
demolició de l’antic emissari de 
l’EDAR d’Eivissa. 

SERVEIS 16/12/2021 GRADUAL INGENIEROS, S.L. 33.880,00 € 

Palma, en la data de la signatura digital 

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

Guillem Rosselló Alcina 
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2.1.- b) Donar compte dels contractes 

adjudicats pel procediment d’emergència. 
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C/ del Gremi de Corredors, 10 

(Polígon de Son Rossinyol) 

07009 Palma  

Tel. 971 17 76 58 

abaqua.cat 

Donar compte dels contractes d’emergència adjudicats des del  26/11/21  al  17/12/21 

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

d’Administració l’adopció del següent acord: 

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

Núm. exp Actuació TIPUS  

DATA 
Resolució 
emergènci

a 

EMPRESA PROPOSADA  

Import 
estimat 
inicial  

(IVA inclòs) 

EM0212021 

Obra reparació  rotura de la 
impulsió de l’EBAR de Punta Xinxó 
al carrer de Sa Gavina de Sant 
Antoni de Portmany (Eivissa). 

OBRA 01/12/2021 CADAGUA, S.A. 20.000,00 

EM0222021 

Obres reparació de la canonada de 
gravetat de l’EBAR d’Ariany a la 
EDAR Mancomunada (Sineu-Petra-
Ariany-Maria de la Salut). 

OBRA 30/11/2021 CADAGUA, S.A. 20.000,00 

EM0232021 

Obres reparació colꞏlector 
d’impulsió de l’EBAR Son Xoriguer-
EDAR Ciutadella Sud al camí de 
Son Vicent. (39º 56’ 19.9” N 3º 50’ 
57.2”E). 

OBRA 16/12/2021 ACCIONA AGUA, S.A. 5.000,00 

Palma, en la data de la signatura digital 

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

Guillem Rosselló Alcina 
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3.- ASSUMPTES ECONOMICS 
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3.1.- Transferència de l’expedient plurianual 

316.659,92 euros per a les obres de reparació 

estructural d’emissaris d’aigua depurada              
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(Polígon de Son Rossinyol) 
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abaqua.cat 

 

  

TRANSFERÈNCIA PLURIANUAL 316.659,92 EUROS PER “OBRES DE REPARACIÓ 
ESTRUCTURAL D’EMISSARIS D’AIGUA DEPURADA” 

 
 
L’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental creada per Decret 115/2005 d’11 de 
novembre té com objecte social entre d’altres la promoció, construcció d’obres e 
instal·lacions de sanejament incloses les relatives a la conducció de les mateixes fins 
el seu lloc de depuració i el seu punt d’abocat. 
 
La proposta de programa de necessitats de l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat 
Ambiental preveu un gran nombre d’actuacions en les infraestructures de sanejament 
i depuració existents i de nova construcció. 

 
L'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental gestiona els sistemes de 

depuració de gran part dels nuclis urbans de les Illes Balears. En els nuclis costaners, 

en moltes ocasions, les aigües depurades s’aboquen a la mar mitjançant emissaris 

submarins. 

Dues vegades a l’any, les empreses de manteniment realitzen inspeccions dels 

emissaris per a determinar el seu estat estructural. 

En les últimes inspeccions realitzades, s’han detectat diversos trencaments que es 

necessari reparar per a garantir el bon funcionament dels emissaris afectats. 

Aquests emissaris són els de Cala Egos, Cala Marçal, Cala Antena, Cala Bona, 

Canyamel, Camp de Mar, Sant Elm Llucmajor, Can Bossa, Santa Eulària i Formentera. 

Donada la situació actual d’aquestes depuradores i donar solució als problemes que 
presentan en l’actualitat, és necessari escometre una Inversió amb càrrec al Decret 
51/92 per els períodes 2.022-2.023 per import de 316.659,92 euros IVA inclòs. 
 

PROJECTE 2.022 2.023 TOTAL

OBRES DE REPARACIÓ ESTRUCTURAL 

D’EMISSARIS D’AIGUA DEPURADA
158.329,96 158.329,96 316.659,92

TOTAL DEPURACIÓ 158.329,96 158.329,96 316.659,92  

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

condicionants tècnics i ambientals que permetin plantejar les mesures i actuacions 

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

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

ANY 2022 158.329,96

ANY 2023 158.329,96

TOTAL 316.659,92  

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

1. Sol·licitar la transferència plurianual de 316.659,92 euros IVA inclòs per a 
realitzar “OBRES DE REPARACIÓ ESTRUCTURAL D’EMISSARIS D’AIGUA 
DEPURADA” 
 

ANY 2022 158.329,96

ANY 2023 158.329,96

TOTAL 316.659,92  
 

 
 

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

 

Palma, a la data de la firma electrònica visiblement al document. 
 
Guillem Rossello Alcina 
Director gerent  
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ  
 
Objecte: REPARACIÓ ESTRUCTURAL D’EMISSARIS D’AIGUA DEPURADA 
Tipus de contracte: OBRES 
 
 
 
1. MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT I OBJECTE DEL CONTRACTE: 
 
L'objecte d'aquest projecte és definir i valorar les obres necessàries per a la reparació de 
les deficiències detectades a les revisions dels emissaris de les instal·lacions de 
sanejament gestionades per ABAQUA a les Illes Balears. 
 
Les actuacions són de diferent importància i localització segons l’emissari, i es descriuen a 
continuació: 
 
MA1 
 

• Cala Egos; Reparació de fuga per desplaçament lateral de la canonada a 36m de 
profunditat. Instal·lació de difusor nou de 60m de longitud en PVC 315 PN6 

 
• Cala Marçal: Instal·lació de difusor nou de 60m de longitud en PVC 250 PN6 

 
 
MA2 
 

• Cala Antena: Recuperació del tram de 200m d'emissari fora d'ús, i reparació de 
diverses ruptures en el seu traçat. Recol·locació d'ancoratges i reforç amb nous 
ancoratges de formigó i ancoratges ecològics, tipus tac químic sobre fons rocós. 
Reparació del difusor a 16m de profunditat. 
 

• Cala Bona: Reparació d’un trencament a l'inici del difusor. Taponament de 2 fuites 
7,9m i 9,1m de profunditat. 
 

• Canyamel: Reparació de la brida d'unió al tram de difusors. Recol·locació dels tubs 
difusors trencats i neteja de sorra i posidònia de la canonada. 

 
MA6 

• Camp de Mar: Reparació de connexions de 20 metres de tub a la zona submarina, 
inclou canonada de PVC 200 5 mm PN6 i peces especials, neteja de conducció 
(retirar pedres i elements d'obstruccions) fent entrar la canonada a la roca 
perforada i picada i protegir amb formigó Hm 30 ambient marí bombejat. 
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• Sant Elm: Després de l'última revisió realitzada a l'octubre de 2020 a la instal·lació 
emissari submarí de l'EDAR de Sant Elm s'ha detectat 13 trencaments a la zona 
submarina probablement provocat per àncores de les embarcacions que 
fondegen durant els mesos d'estiu. Els trencaments es concentren a la cota 12,7 
fins a la 19,7 metres. Es fa necessària la senyalització del traçat perquè no es 
reprodueixin les contínues ruptures d'aquest durant la temporada estival. 
Reparació dels tres trencaments actuals i recol·locació de 6 llasts desplaçats. 

MA7 
 

• Llucmajor: Reparació 60m  de difusor de PVC 500-400-315-200 amb forats a la part 
superior del col·lector i subjectat amb nous blocs de formigó 

 
E1 

• Punta Xinxó: Reparació de quatre forats fets al col·lector al voltant de la cota -30 m. 
amb brides de reparació en AISI 304 i inspecció amb robot de la sortida final a la 
cota -48 m ,per a comprovar que l’emissari no està obstruït. En cas de que el 
emissari estigués colmatat de sorra a l’extrem final, incloent-hi la mobilització i 
desmobilització de cambra hiperbàrica a Sant Antoni amb metge especialista, 
generador d'emergència elèctric i permisos d'emplaçament de la cambra al port 
de Sant Antoni. 

E2 
• Can Bossa: Reparació de dos unions entre canonades de FC-400 a la cota -6 i -28 m. 

Seran necessaris 60m. Substitució de dos reduccions de diàmetre 400x350 y 
350x240 en AISI 304 amb reposició de noves juntes de unió tipus ARPOL al voltant 
del 30 metres, amb treballs de tall inclòs.  

• Santa Eulalia: Substitució d’una reducció d’acer actual per una altra de INOX 304, 
així com les dos brides de reparació necessàries als extrems, incloent els treballs 
de tall de les canonades de fibrociment i PE. 

• Formentera: Treballs de moviment de lastres, neteja i retirada de brida vella de la 
canonada actual i posterior instal·lació de nova brida de reparació i comprovació 
de estanqueïtat d’aquesta; tot a una profunditat de 10 metres i amb canonada de 
fibrociment de 400. 

 
 
En qualsevol cas els equip de treball han d’estar constituïts per una embarcació 
professional de suport i personal mínim de 5 operaris, equipats amb suport de superfície 
d’umbilicals i comunicació. Complint la nova normativa de seguretat de Reial decret 
550/2020, de 2 de juny, pel qual es determinen les condicions de seguretat de les activitats 
de busseig.  
 
En conseqüència, es fa palès que l’objecte del contracte dóna resposta a les necessitats 
plantejades i s’enquadra dins la finalitat institucional de l’Agència Balear de l’aigua i de la 
qualitat ambiental. 
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Així mateix, tal i com prescriu l’article 116.4-e) de la LCSP, queda constància que la relació 
entre les necessitats a satisfer i l’objecte del contracte és directe, clara i proporcional. 
 
 
2. DIVISIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE EN LOTS  
 
De conformitat amb l’establert als articles 99 i 116.4-g) de la LCSP, i atenent a l’objecte del 
present contracte, es considera que operen les circumstàncies previstes a l’article 99.3 de 
LCSP, i es preveu la realització independent de cadascuna de les parts de l’objecte del 
contracte mitjançant la divisió en els següents lots:  
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3. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  
 
De conformitat amb l’establert a l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de la licitació 
es desglossa al quadre següent: 
 
 
 

REPARACIÓ EMISSARIS DE 
SANEJAMENT

PRESSUPOST SENSE IIVA PRESSUPOST  

LOT 1
MA1
EMISSARI CALA EGOS 26.325,00                   5.528,25       31.853,25     
EMISSARI CALA MARÇAL 23.086,00                   4.848,06       27.934,06     
MA2
CALA ANTENA 45.870,00                   9.632,70       55.502,70     
CALA BONA 8.009,00                     1.681,89       9.690,89       
CANYAMEL 15.071,00                   3.164,91       18.235,91     
MA 6
EMISSARI CAMP DE MAR 16.117,13                   3.384,60       19.501,73     
EMISSARI SANT ELM 15.995,28                   3.359,01       19.354,29     
MA7
EMISSARI DE LLUCMAJOR 34.450,00                   7.234,50       41.684,50     

TOTAL LOT 1 184.923,41                 38.833,92     223.757,33  

LOT 2
E1
PUNTA XINXÓ 37.282,00                   7.829,22       45.111,22     
E2
C'AN BOSSA 24.676,00                   5.181,96       29.857,96     
STA. EULARIA 10.533,00                   2.211,93       12.744,93     
FORMENTERA 4.288,00                     900,48           5.188,48       

TOTAL LOT 2 76.779,00                   16.123,59     92.902,59     

 TOTAL LOT 1 + LOT 2 261.702,41                 54.957,51     316.659,92  
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Anualitat Import sense  IVA IVA 21% Import IVA inclòs 
2022 130.851,21 27.478,75 158.329,96 
2023 130.851,21 27.478,75 158.329,96 
TOTAL 261.702,41 54.957,51 316.659,92 

 
El valor estimat del contracte és de 261.702,41 euros (IVA exclòs). 
 
 
4. TERMINI D’EXECUCIÓ: 
 
Termini d’execució: nou (9) mesos 
 
 
 
Palma, a la data de la signatura 
 
 
 
 
 
Sgt. Pilar Sánchez-Mateos 
Cap de l’Àrea de Gestió de Sanejament 
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3.2.- Transferència de l’expedient plurianual 

406.929,50 euros per a les obres de reposició 

del sistema d’aireació i retirada de llots de les 

llacunes de l’ EDAR de Llubí. 
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TRANSFERÈNCIA PLURIANUAL 406.929,50 EUROS PER “OBRES DE REPOSICIÓ DEL 
SISTEMA D’AIREACIÓ I RETIRADA DE LLOTS DE LES LLACUNES DE L’ EDAR DE 

LLUBÍ” 
 
 
L’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental creada per Decret 115/2005 d’11 de 
novembre té com objecte social entre d’altres la promoció, construcció d’obres e 
instal·lacions de sanejament incloses les relatives a la conducció de les mateixes fins 
el seu lloc de depuració i el seu punt d’abocat. 
 
La proposta de programa de necessitats de l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat 
Ambiental preveu un gran nombre d’actuacions en les infraestructures de sanejament 
i depuració existents i de nova construcció. 

 
Entre altres, l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental gestiona el sistema de 

sanejament i depuració de Llubí, en l’actualitat les llacunes de l’EDAR de Llubí estan 

colmatades de llots a causa dels anys transcorreguts des de la seva posta en marxa i 

es necessari retirar els llots de les llacunes, perquè puguin exercir la seva funció de 

sistema tou o verd de tractament de les aigües residuals. 

Es necessari també, procedir a la substitució del sistema d’aeració de les llacunes 

(difusors, mànegues, ancoratges i, contrapesos, etc..), per la dificultat que presenta 

buidar les llacunes sense retirar-los i per el seu estat actual de deteriorament degut 

a haver superat amb escreix la seva vida útil. 

 
Donada la situació actual d’aquesta depuradora i donar solució als problemes que 
presenta en l’actualitat, és necessari escometre una Inversió amb càrrec al Decret 
51/92 per els períodes 2.022-2.023 per import de 406.929,50 euros IVA inclòs resultat 
de sumar el pressupost base de licitació i la tasa de tractament de TIRME per a fer 
front a la totalitat de la inversió: 
 

PROJECTE 2.022 2.023 TOTAL

OBRES DE REPOSICIÓ DEL SISTEMA 

D’AIREACIÓ I RETIRADA DE LLOTS DE LES 

LLACUNES DE L’ EDAR DE LLUBÍ

40.692,95 366.236,55 406.929,50

TOTAL DEPURACIÓ 40.692,95 366.236,55 406.929,50  
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Els nous projectes hauran de contemplar la normativa vigent, així com, els 

condicionants tècnics i ambientals que permetin plantejar les mesures i actuacions 

més adequades. 

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

ANY 2022 40.692,95

ANY 2023 366.236,55

TOTAL 406.929,50  

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

1. Sol·licitar la transferència plurianual de 406.929,50 euros IVA inclòs per a 
realitzar “OBRES DE REPOSICIÓ DEL SISTEMA D’AIREACIÓ I RETIRADA DE 
LLOTS DE LES LLACUNES DE L’ EDAR DE LLUBÍ” 
 

ANY 2022 40.692,95

ANY 2023 366.236,55

TOTAL 406.929,50  
 

 
 

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

 

Palma, a la data de la firma electrònica visiblement al document. 
 
Guillem Rossello Alcina 
Director gerent  
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 

 

Objecte: OBRES DE REPOSICIÓ DEL SISTEMA D’AIREACIÓ I RETIRADA DE LLOTS DE LES 

LLACUNES DE L’ EDAR DE LLUBÍ 

 

Tipus de contracte: OBRES 

 

 

1. MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT I OBJECTE DEL CONTRACTE: 

 

En l’actualitat les llacunes de l’EDAR de Llubí estan colmatades de llots a causa dels anys 

transcorreguts des de la seva posta en marxa  i es necessari retirar els llots de les llacunes, 

perquè puguin exercir la seva funció de sistema tou o verd de tractament de les aigües 

residuals. 

 

Es necessari també, procedir a la substitució del sistema d’aeració de les llacunes  

(difusors, mànegues, ancoratges i, contrapesos, etc..), per la dificultat que presenta buidar 

les llacunes sense retirar-los i per el seu estat actual de deteriorament degut a haver 

superat amb escreix la seva vida útil. 

 

 

2. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  

 

El projecte comprendrà per una banda les obres necessàries per retirar els llots de les 

llacunes (implantació i retirada de unes infraestructures per realitzar els treballs, retirada 

del llots i transport de llots a un gestor autoritzat pel tractament dels mateixos) i per altra 

banda la reposició del sistema d’aeració deteriorat. 
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Pressupost base de licitació : 

 

Anualitat Import sense  IVA IVA 21% Import IVA inclòs 

2022 26.969,45 5.663,58 32.633,03 

2023 242.725,02 50.972,25 293.697,27 

  

Tasa de tractament de Tirme 

Anualitat Import sense  IVA IVA 10% Import IVA inclòs 

2022 7.327,20 732,72 8.059,92 

2023 65.944,80 6.594,48 72.539,28 

 

TOTAL Import sense  IVA IVA Import IVA inclòs 

2022 34.296.65 6.396,30 40.692,95 

2023 308.669,82 57.566,73 366.236,55 

TOTAL 342.966,47 63.963,03 406.929,50 

 

El valor estimat del contracte és de 406.929,50 € (amb IVA inclòs) resultat de sumar el 

pressupost base de licitació i la tasa de tractament de TIRME. 

 

3. TERMINI D’EXECUCIÓ: 

 

Termini d’execució: Nou mesos 

 

Palma, a la data de la signatura 

 

 

Sgt. Pilar Sánchez-Mateos Rubio 
Cap de l’Àrea de Gestió de Sanejament 
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3.3.- Transferència de l’expedient plurianual 

332.969,42 euros per a les obres de 

remodelació dels col·lectors de procés, 

pretractament, físic químic i digestió de fangs 

de l’EDAR de Formentera. 
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TRANSFERÈNCIA PLURIANUAL 332.969,42  EUROS PER “OBRAS DE REMODELACIÓN 
DE LOS COLECTORES DE PROCESO, PRETRATAMIENTO, FÍSICO QUÍMICO Y 

DIGESTIÓN DE FANGOS DE LA EDAR DE FORMENTERA” 
 
 
L’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental creada per Decret 115/2005 d’11 de 
novembre té com objecte social entre d’altres la promoció, construcció d’obres e 
instal·lacions de sanejament incloses les relatives a la conducció de les mateixes fins 
el seu lloc de depuració i el seu punt d’abocat. 
 
La proposta de programa de necessitats de l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat 
Ambiental preveu un gran nombre d’actuacions en les infraestructures de sanejament 
i depuració existents i de nova construcció. 

 
Entre altres, l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental gestiona el sistema de 

sanejament i depuració de Formentera, A la depuradora de Formentera cal una 

intervenció urgent, ja que, malgrat el seu manteniment tant preventiu com correctiu, 

el mer pas del temps ha provocat el deteriorament, fatiga, desgast i obsolescència de 

materials, estructures i equips que fa necessària una reparació i reposició per evitar 

incompliments en la qualitat de l'efluent tractat.  

 
Donada la situació actual d’aquesta depuradora i donar solució als problemes que 
presenta en l’actualitat, és necessari escometre una Inversió amb càrrec al Decret 
51/92 per els períodes 2.022-2.023 per import de 332.969,72 euros IVA inclòs per a 
fer front a la següent inversió: 
 

PROJECTE 2.022 2.023 TOTAL

OBRAS DE REMODELACIÓN DE LOS 

COLECTORES DE PROCESO, 

PRETRATAMIENTO, FÍSICO QUÍMICO Y 

DIGESTIÓN DE FANGOS DE LA EDAR DE 

FORMENTERA

33.296,94 299.672,48 332.969,42

TOTAL DEPURACIÓ 33.296,94 299.672,48 332.969,42  

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

condicionants tècnics i ambientals que permetin plantejar les mesures i actuacions 

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

ANY 2022 33.296,94

ANY 2023 299.672,48

TOTAL 332.969,42  

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

1. Sol·licitar la transferència plurianual de 332.969,42 euros IVA inclòs per a 
realitzar “OBRAS DE REMODELACIÓN DE LOS COLECTORES DE PROCESO, 
PRETRATAMIENTO, FÍSICO QUÍMICO Y DIGESTIÓN DE FANGOS DE LA EDAR DE 
FORMENTERA” 
 

ANY 2022 33.296,94

ANY 2023 299.672,48

TOTAL 332.969,42  
 

 
 

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

 

Palma, a la data de la firma electrònica visiblement al document. 
 
Guillem Rossello Alcina 
Director gerent  
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
Objeto: OBRAS DE REMODELACIÓN DE LOS COLECTORES DE PROCESO, 
PRETRATAMIENTO, FÍSICO QUÍMICO Y DIGESTIÓN DE FANGOS DE LA EDAR DE 
FORMENTERA 
 
Tipo de contrato: OBRAS 
 
 
1.MOTIVACIÓN DE LA NECESIDAD Y OBJETO DEL CONTRATO: 
En la depuradora de Formentera es necesaria una intervención urgente, ya que, a pesar 
de su mantenimiento tanto preventivo como correctivo, el mero paso del tiempo ha 
provocado el deterioro, fatiga, desgaste y obsolescencia de materiales, estructuras y 
equipos que hace necesaria una reparación y reposición de los mismos para evitar 
incumplimientos en la calidad del efluente tratado. 
El objeto de este proyecto es principalmente la sustitución del colector de agua pretratada 
hasta el biológico y la instalación de algunos elementos que mejoran el sistema, como 
como una nueva arqueta de reparto de caudales, un nuevo colector desde esta arqueta 
hasta el biológico, ya que el actual fuga en bastantes sitios. Además, así se deja la 
instalación preparada para en una futura intervención hacer un reparto de caudales a 
biológico o físico-químico dependiendo de la calidad del efluente de entrada. En esta 
parte del proceso se incluye un nuevo medidor de caudal electromagnético a instalar en 
arqueta de nueva construcción. 
Además, se reactiva el tratamiento de fangos al recuperar las balsas de digestión de 
fangos, instalando nuevos equipos de aireación y bombas de purga de fangos digeridos, 
renovando los colectores y valvulería asociada. 
Se sustituye el actual puente del desarenador por otro completamente nuevo, incluidos la 
bomba de extracción de arenas, los colectores y las compuertas murales de aislamiento 
de canal desarenador. 
También se contempla implementar los componentes eléctricos necesarios de la 
protección y maniobra de todos los nuevos equipos a instalar, así como probar los 
recableados en el físico químico y pretratamiento. 
 
2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  
El presupuesto base de licitación es de 275.181, 34 € sin IVA (332.969,72 € con IVA) que se 
reparten en las siguientes anualidades: 
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Anualidad Importe sin IVA IVA 21% Importe IVA incluido 
2022  27.518,13  5.778,81  33.296,94 
2023 247.663,21 52.009,27 299.672,48 

TOTAL 275.181,34 57.788,08 332.969,42 

 
3. PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
El plazo de ejecución será de nueve meses 
 
Palma, en la fecha de la firma electrónica 
 
 
 
Sgt. Pilar Sánchez-Mateos Rubio 
Cap de l’Àrea de Gestió de Sanejament 
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3.4.- Transferència de l’expedient plurianual 

209.337,92 euros per al subministrament i 

instal·lació d’un nou sistema de tractament de 

fangs a l’EDAR de sa Pobla”. 
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TRANSFERÈNCIA PLURIANUAL 209.337,92 EUROS PER “SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ D’UN NOU SISTEMA DE TRACTAMENT DE FANGS A L’EDAR SA 

POBLA” 
 
 
L’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental creada per Decret 115/2005 d’11 de 
novembre té com objecte social entre d’altres la promoció, construcció d’obres e 
instal·lacions de sanejament incloses les relatives a la conducció de les mateixes fins 
el seu lloc de depuració i el seu punt d’abocat. 
 
La proposta de programa de necessitats de l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat 
Ambiental preveu un gran nombre d’actuacions en les infraestructures de sanejament 
i depuració existents i de nova construcció. 

 
Entre altres, l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental gestiona el sistema de 

sanejament i depuració de Sa Pobla. 

La depuradora de Sa Pobla actualment està lleugerament superada en la seva 

capacitat màxima, de tal manera que la qualitat de l’aigua de sortida te una 

dependència molt accentuada de la possibilitat de mantenir la concentració de sòlids 

al reactor biològic baixa. Aquesta concentració baixa necessita de poder enretirar els 

residus que produeix el procés de forma molt regular i adequada a la producció. El 

sistema de tractament de fangs actual no arriba a enretirar diàriament la producció 

degut a les freqüents avaries i a l’edat de la centrífuga i bombes annexes superior als 

deu anys, Per aquest motiu es proposa la substitució del sistema de tractament de 

fangs. 

 
Donada la situació actual d’aquesta depuradora i donar solució als problemes que 
presenta en l’actualitat, és necessari escometre una Inversió amb càrrec al Decret 
51/92 per els períodes 2.022-2.023 per import de 209.337,92 euros IVA inclòs. 
 

PROJECTE 2.022 2.023 TOTAL

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UN 

NOU SISTEMA DE TRACTAMENT DE 

FANGS A L’EDAR SA POBLA

10.000,00 199.337,92 209.337,92

TOTAL DEPURACIÓ 10.000,00 199.337,92 209.337,92  
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Els nous projectes hauran de contemplar la normativa vigent, així com, els 

condicionants tècnics i ambientals que permetin plantejar les mesures i actuacions 

més adequades. 

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

ANY 2022 10.000,00

ANY 2023 199.337,92

TOTAL 209.337,92  

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

1. Sol·licitar la transferència plurianual de 209.337,92 euros IVA inclòs per a 
realitzar “SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UN NOU SISTEMA DE 
TRACTAMENT DE FANGS A L’EDAR SA POBLA” 
 

ANY 2022 10.000,00

ANY 2023 199.337,92

TOTAL 209.337,92  
 

 
 

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

 

Palma, a la data de la firma electrònica visiblement al document. 
 
Guillem Rossello Alcina 
Director gerent  
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 

 

Objecte: SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UN NOU SISTEMA DE TRACTAMENT DE 

FANGS A L’EDAR SA POBLA 

 

Tipus de contracte: SUBMINISTRAMENT 

 

 

1. MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT I OBJECTE DEL CONTRACTE: 

 

La depuradora de Sa Pobla actualment està lleugerament superada en la seva capacitat 

màxima, de tal manera que la qualitat de l’aigua de sortida te una dependència molt 

accentuada de la possibilitat de mantenir la concentració de sòlids al reactor biològic 

baixa. Aquesta concentració baixa necessita de poder enretirar els residus que produeix el 

procés de forma molt regular i adequada a la producció. El sistema de tractament de 

fangs actual no arriba a enretirar diàriament la producció degut a les freqüents avaries i a 

l’edat de la centrífuga i bombes annexes superior als deu anys, Per aquest motiu es 

proposa la substitució del sistema de tractament de fangs. 

 

2. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  

 

El pressupost inclou el subministrament i instal·lació d’una nova centrífuga, bombes de 

fangs espessits i deshidratats, preparació de polielectròlit, bombes de poli i quadre de 

control. 

 

Pressupost base de licitació : 

 

Anualitat Import sense  IVA IVA 21% Import IVA inclòs 
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2022 8.264,46 1.735,54 10.000,00 

2023 164.742,08 34.595,84 199.337,92 

  

El valor estimat del contracte és de 209.337,92 resultat de la suma de 173.006,54 (sense 

Iva) i 36.331,37 21% d’IVA) 

 

3. TERMINI D’EXECUCIÓ: 

 

Termini d’execució: Sis mesos 

 

 

 

Palma, a la data de la signatura 

 

 

 

 

Sgt. Pilar Sánchez-Mateos Rubio 

Cap de l’Àrea de Gestió de Sanejament 
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3.5.- Transferència plurianual 302.500,00 € 

per el subministrament, muntatge i 

programació de sensors de nivell per la 

detecció i quantificació d’alleujaments amb 

emmagatzematge i enviament de dades.   
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TRANSFERÈNCIA PLURIANUAL 302.500,00 EUROS PER “SUMINISTRO, MONTAJE Y 
PROGRAMACIÓN DE SENSORES DE NIVEL PARA LA DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN 

DE ALIVIOS CON ALMECENAMIENTO Y ENVÍO DE DATOS” 
 
 
L’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental creada per Decret 115/2005 d’11 de 
novembre té com objecte social entre d’altres la promoció, construcció d’obres e 
instal·lacions de sanejament incloses les relatives a la conducció de les mateixes fins 
el seu lloc de depuració i el seu punt d’abocat. 
 
La proposta de programa de necessitats de l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat 
Ambiental preveu un gran nombre d’actuacions en les infraestructures de sanejament 
i depuració existents i de nova construcció. 

 
El Reial decret 1290/2012, de 7 de setembre, pel qual es modifica el Reglament del 
domini públic hidràulic, aprovat pel Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, i el Reial 
decret 509/1996, de 15 de març , de desenvolupament del Real Decreto-llei 11/1995, 
cita textualment: 
“…Els titulars de les autoritzacions d'abocament vigents i les que estiguessin en tràmit 
a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret, així com les que se sol·licitin fins al 31 de 
desembre de 2015, hauran de dotar els punts de desbordament de sistemes de 
quantificació d'alleugeriments, en un termini de 4 anys des de l'entrada en vigor del 
present Reial decret i hauran de presentar la documentació tècnica a què fan 
referència els articles 246.2.e') i, si escau, 246.3.c) com a màxim abans del 31 de 
desembre del 2019, …”. 
El Reial decret 638/2016, de 9 de desembre, pel qual es modifica el Reglament del 
domini públic hidràulic aprovat pel Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, el Reglament 
de planificació hidrològica, aprovat pel Reial decret 907/ 2007, de 6 de juliol, i altres 
reglaments en matèria de gestió de riscos d'inundació, cabals ecològics, reserves 
hidrològiques i abocaments d'aigües residuals estableix, entre altres punts, que: 
“En nom de la col·laboració interadministrativa, la Direcció General de l'Aigua del 
Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient portarà el Cens Nacional 
d'Abocaments on figuraran les dades corresponents als abocaments l'autorització dels 
quals correspon als organismes de conca i a les administracions hidràuliques 
autonòmiques, així com els abocaments efectuats des de terra al mar, segons les 
dades proporcionades per les comunitats autònomes., …” 
Amb la intenció de donar compliment als punts Segon, Tercer i Quart dels antecedents 
explicats en aquest document, així com la de fer servir la informació que subministrin 
aquests sensors per a la millora de la gestió de les xarxes de sanejament, la qual cosa 
ha de permetre aplicar els esforços tècnics i econòmics necessaris amb més precisió, 
que alhora redundarà en una eficiència més gran de les xarxes de sanejament, la qual  
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cosa implica reduir les despeses de manteniment i millorar-ne el funcionament 
mediambiental. 
Per això s'opta per dissenyar un servei de detecció que permeti obtenir la informació 
als sistemes de captació d'informació SCADA, decidint que la millor solució és 
implementar-ho mitjançant sensors de nivell, amb capacitat d'emmagatzematge i 
enviament de les dades i d'enviar alarmes a cas que es produeixi algun vessament. 
 
Donada la normativa actual i donar compliment als, és necessari escometre una 
Inversió amb càrrec al Decret 51/92 per els períodes 2.022-2.023 per import de 
302.500,00 euros IVA inclòs. 
 

PROJECTE 2.022 2.023 TOTAL

SUMINISTRO, MONTAJE Y 

PROGRAMACIÓN DE SENSORES DE 

NIVEL PARA LA DETECCIÓN Y 

CUANTIFICACIÓN DE ALIVIOS CON 

ALMECENAMIENTO Y ENVÍO DE DATOS

30.250,00 272.250,00 302.500,00

TOTAL DEPURACIÓ 30.250,00 272.250,00 302.500,00  

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

condicionants tècnics i ambientals que permetin plantejar les mesures i actuacions 

més adequades. 

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

ANY 2022 30.250,00

ANY 2023 272.250,00

TOTAL 302.500,00  
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Amb càrrec a la partida pressupostària 15201562B017411800. 
 
 
Per tot això es sol·licita adoptar els següents acords: 
 
 

1. Sol·licitar la transferència plurianual de 302.500,00 euros IVA inclòs per a 
realitzar “SUMINISTRO, MONTAJE Y PROGRAMACIÓN DE SENSORES DE NIVEL 
PARA LA DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ALIVIOS CON ALMECENAMIENTO 
Y ENVÍO DE DATOS” 
 

ANY 2022 30.250,00

ANY 2023 272.250,00

TOTAL 302.500,00  
 

 
 

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

 

Palma, a la data de la firma electrònica visiblement al document. 
 
 
 
Guillem Rossello Alcina 
Director  Gerent  
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Informe propuesta de los servicios técnicos de la Agència Balear de 
l’Aigua i la Qualitat Ambiental para el inicio del expediente de 
contratación del “Suministro, montaje y programación de sensores de 
nivel para la detección y cuantificación de alivios con almacenamiento 
y envío de datos” 
 
 
 

Antecedentes 

Primero  
 
La Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental tiene, en el marco de las 
competencias de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, entre otras, la 
finalidad de promoción, construcción, explotación y mantenimiento de las 
infraestructuras hidráulicas, incluidas las instalaciones y los servicios conexos, de 
captación, conducción, potabilización y distribución de aguas, para cualquier uso, 
tanto superficiales como subterráneas; las actuaciones, las obras y las instalaciones 
de saneamiento y depuración de aguas residuales; la conservación y la mejora del 
dominio público hidráulico, así como la adquisición y la mejora del patrimonio 
hidráulico de las Illes Balears, y, en general, cualquier tipo de actuación hidráulica, 
incluso las obras, las instalaciones y los servicios conexos, que sean competencia 
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 

Desde el punto de vista del saneamiento gestiona, en la actualidad, 79 estaciones 
depuradoras de aguas residuales, con sus respectivos sistemas de bombeo, lo 
que supone 190 estaciones de bombeo de aguas residuales en total, en las Islas 
Baleares. 

 
La siguiente tabla recoge los números globales por isla. 
 

Isla Número de 
EDARs 

Población de 
diseño (HE) 

Volumen de diseño 
(m3/año) 

Mallorca 56 825.452 53.495.495 
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Menorca 12 254.502 15.882.975 

Ibiza 10 305.530 22.293.105 

Formentera 1 30.260 1.229.400 

TOTAL Islas 
Baleares 79 1.415.744 92.970.975 

 
Segundo  
 
El Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el Real 
Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, cita textualmente: 

“…Los titulares de las autorizaciones de vertido vigentes y las que estuvieran en trámite a la 
entrada en vigor de este real decreto, así como las que se soliciten hasta el 31 de diciembre de 
2015, deberán dotar a los puntos de desbordamiento de sistemas de cuantificación de alivios, en 
un plazo de 4 años desde la entrada en vigor del presente real decreto y deberán presentar la 
documentación técnica a la que hacen referencia los artículos 246.2.e´) y, en su caso, 246.3.c) 
como máximo antes del 31 de diciembre de 2019, …” 

 
Tercero  
 
El Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de 
Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros 
reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas 
hidrológicas y vertidos de aguas residuales establece, entre otros puntos, que: 

“En aras de la colaboración interadministrativa, la Dirección General del Agua del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente llevará el Censo Nacional de Vertidos donde 
figurarán los datos correspondientes a los vertidos cuya autorización corresponde a los 
organismos de cuenca y a las Administraciones hidráulicas autonómicas, así como los vertidos 
efectuados desde tierra al mar, según los datos proporcionados por las comunidades 
autónomas., …” 

Cuarto 

ABAQUA quiere conocer no sólo el número de alivios sino la cantidad de agua vertida en cada 
uno de estos episodios.  

 

Conclusiones 
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Con la intención de dar cumplimiento a los puntos Segundo, Tercero y Cuarto de los 
antecedentes explicados en este documento, así como la de usar la información 
que suministren estos sensores para la mejora de la gestión de las redes de 
saneamiento, lo cual pemitirá aplicar los esfuerzos técnicos y económicos 
necesarios con mayor precisión, que a su vez redundará en una eficiencia mayor 
de las redes de saneamiento, lo que implica reducir los gastos de mantenimiento y 
mejorar el funcionamiento medioambiental de las mismas. 
 
Para ello se opta por diseñar un servicio de detección que permita obtener la 
información en los sistemas de captación de información SCADA, decidiendo que la 
mejor solución es implementarlo mediante sensores de nivel, con capacidad de 
almacenamiento y envío de los datos y de enviar alarmas en caso de que se 
produzca algún vertido. 
 
Por todo ello, el técnico que suscribe propone al Consejo de Administración la 
siguiente propuesta. 
 
Propuesta 

Iniciar el expediente de contratación del “Suministro, montaje y programación de 
sensores de nivel para la detección y cuantificación de alivios con almacenamiento 
y envío de datos”. El alcance del contrato debe incluir todas las características 
necesarias para dar cumplimiento puntos Segundo, Tercero y Cuarto de los 
antecedentes explicados en este documento. 

 
El importe total del contrato es de 250.000,00 € (I.V.A. excluido), de acuerdo al 
siguiente presupuesto. 
 
Presupuesto  
 
El presupuesto comprende la totalidad del suministro, montaje y programación de 
los equipos descritos en el pliego de prescripciones técnicas particulares en el que 
se consideran los 80 puntos de vertido recogidos en el ANEJO 1. 
 
El precio unitario considerado para cada uno de los dispositivos es de 3.125€, por 
lo tanto, se considera como precio máximo para el suministro de todos los equipos 
que se recogen en el presente documento  la cantidad de 250.000€ (I.V.A. excluido). 
 
Partidas presupuestarias 
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Partida 
pressupuestaria 

Coste (I.V.A. excluido) 

2022 25.000,00 €  

2023 225.000,00 € 

 
 
 
 
 

 Palma, en la fecha de la firma 
 
 
 
 
 
Pilar Sánchez-Mateos Rubio 
Jefa del Área de Gestión de Saneamiento 
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4.- ASSUMPTES JURÍDICS. 

4.1. Donar compte del recurs contenciós 
administratiu interposat per PUNKYTRANS, 
SL., contra la Resolució del Tribunal 
Administratiu Central de Recursos 
Contractuals núm. 845/2021 de data 8 de 
juliol de 2021. 

 

  

58

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous dia 23 de desembre de 2021



 

C/ del Gremi de Corredors, 10 

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

  

 

 

Donar compte del recurs contenciós administratiu interposat per 
PUNKYTRANS, SL., contra la Resolució del Tribunal Administratiu Central de 
Recursos Contractuals núm. 845/2021 de data 8 de juliol de 2021. 

En data 29 de  març de 2021 el director gerent d’ABAQUA va resoldre adjudicar  el 
lot núm. 3 del contracte de retirada, transport de llots i altres residus generats en 
les EDARS de l’Illa de Eivissa, a l’empresa HERBUSA, SAU.,  per un import de 
404.110,20 €, l’IVA exclòs. 

En data 21 d’abril de 2021 va tenir entrada en el registre electrònic del Ministeri 
d’Hisenda recurs especial de contractació interposat per PUNKYTRANS, SL., contra 
la resolució de data 29 de març de 2021 que adjudica el lot núm. 3 de l’esmentat 
contracte a favor de HERBUSA, SAU. 

En data 8 de juliol de 2021 el Tribunal Administratiu Central de Recursos 
Contractuals ( d’ara endavant TACRC),  va resoldre desestimar el recurs interposat 
per PUNKYTRANS, SL., contra la resolució de data 29 de març de 2021 que adjudica 
a l’empresa HERBUSA, SAU., el lot núm. 3. del contracte de retirada, transport de 
llots i altres residus generats en les EDARS de l’Illa de Eivissa. 

En data 18 de novembre de 2021 el TACRC ha remés a ABAQUA el decret de la sala 
del Contenciós Administratiu núm. 1 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes 
Balears de data 12 de novembre de 2021 en virtut del qual s’admet a tràmit el recurs 
contenciós administratiu interposat per PUNKYTRANS, SL., contra la resolució del 
TACRC, núm. 845/2021 de data 8 de juliol de 2021, que desestima el recurs especial 
de contractació presentat per l’esmentada empresa. 

D’acord amb el previst a l’article 21.3 de la Llei 29/1998, de data 13 de juliol, de la 
Jurisdicció Contenciós-Administrativa ABAQUA té la condició d’administració 
demandada. 

Per l’anteriorment exposat, el director gerent d’ABAQUA proposa al Consell 
d’Administració d’aquesta entitat la següent proposta :  
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2 

 

 

 

ACORD 

Primer.- Donar – se per assabentat del recurs contenciós administratiu interposat 
per PUNKYTRANS, SL., contra la resolució del TACRC, núm. 845/2021 de data 8 de 
juliol de 2021, que desestima el recurs especial de contractació presentat per 
l’esmentada empresa, contra la resolució data 29 de març de 2021 que adjudica a 
l’empresa HERBUSA el lot núm. 3. del contracte de retirada, transport de llots i 
altres residus generats en les EDARS de l’Illa de Eivissa. 

Palma, a la data de la signatura electrònica. 

Guillem Rosselló Alcina. 

 

 

Director gerent d’ABAQUA. 
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5.- TORN OBERT DE PARAULES. 
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