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Consell d’Administració 

27 de gener de 2022 

El Hble. senyor president ha tingut a bé convocar una reunió del seu Consell 
d’Administració a dur a terme el 27 de gener de 2022 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  23 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 de l’adjudicació dels contracte menors. 
 
 
3.- ASSUMPTES ECONOMICS 
 
3.1.-  Informe situació econòmica subministrament d’aigua en alta en els 
municipis de les illes Balears. 

4.- PERSONAL 
 
4.1.-  Increment de retribucions per a l’any 2022. 

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.-  Catalina Inés Perelló Carbonell, secretaria general de la 
Conselleria de Medi Ambient i Territori 

2.- Francesc Miralles Mascaró, director general de Relacions 
Institucionals i Cooperació Local, en substitució de la directora 
general de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i 
Diversitat de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat  

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

 

NÚM. SESSIÓ 11 

CARÀCTER Ordinari 

DATA 23 de desembre de 2021 

HORA 16 hores 

LLOC ABAQUA 
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4.- Antoni Alorda Vilarrubias, president de la Comissió de Medi 
Ambient  

5- Sebastià Sansó Jaume, director general de Residus i Educació 
Ambiental. 

6.- Llorenç Mas Parera, 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:   Marta López Morey, cap d’Àrea Jurídica  
      d’ABAQUA  

 

A Palma de Mallorca, dia 23 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, del representant de l’Advocacia i de la cap d’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 secretària general de la 
Conselleria de Medi Ambient i Territori, del director general de Relacions 
Institucionals i Cooperació Local 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, del director general 
d’Espais Naturals i Biodiversitat i del secretari general d’ABAQUA, 
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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 2 de desembre 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  2 de desembre de 2021. 

2.- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA: 

2.1. Inici 

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

2.1- a) Donar compte dels contractes adjudicats pel procediment obert 
simplificat 
 
El director gerent dóna compte de l’únic contracte adjudicat pel procediment obert 
simplificat des del 26 de novembre fins dia 17 de desembre 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 de l’expedient de contractació 
tramitat per procediment obert simplificat que es detalla a continuació: 
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Nº TÍTOL TIPUS 
DATA 
Adjudicació 
(Resolució) 

ADJU
DICAT
ARI 

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. 

SERVEI
S 16/12/2021 

GRAD
UAL 
INGEN
IEROS, 
S.L. 

33.880,00 € 

 
 
2.1.- b) Donar compte dels contractes adjudicats pel procediment d’emergència 
 
El director gerent dóna compte dels tres contractes adjudicats pel procediment 
d’emergència des del 26 de novembre fins dia 17 de desembre 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 TIPU
S  

DATA 
Resoluci
ó 
emergèn
cia 

EMPRESA 
PROPOSADA  

Import 
estimat 
inicial              
(IVA 
inclòs) 

EM02120
21 

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

OBRA 01/12/20
21 CADAGUA, S.A. 20.000,00 

EM02220
21 

Obres reparació de la 
canonada de gravetat de 
l’EBAR d’Ariany a la EDAR 

OBRA 30/11/20
21 

CADAGUA, S.A. 20.000,00 
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Mancomunada (Sineu-
Petra-Ariany-Maria de la 
Salut). 

EM02320
21 

Obres reparació col·lector 
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 16/12/20
21 

ACCIONA AGUA, S.A. 5.000,00 

 
 
 
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 
 
El director gerent explica als assistents que arran de les inspeccions que realitzen les 
empreses de manteniment en els emissaris gestionats per ABAQUA amb l’objecte 
de determinar el seu estat estructural, s’han detectat diversos trencaments que fan 
necessari dur a terme les corresponents reparacions per tal garantir el bon 
funcionament d’aquestes instal·lacions. Segons informe emès per la cap d’Àrea de 
Gestió de Sanejament de data 13 de desembre de 2021, els  emissaris que han de ser 
objecte de reparació són els de Cala Egos, Cala Marçal, Cala Antena, Cala Bona, 
Canyamel, Camp de Mar, Sant Elm Llucmajor, Can Bossa, Santa Eulària i Formentera. 
 
El cost previst per solucionar els desperfectes detectats ha estat avaluat en 
316.659,92 euros, motiu pel qual es proposa sol·licitar la corresponent transferència 
de l’expedient de despesa plurianual per tal de poder finançar les actuacions 
programades.  

 
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració  
adopten els següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar la transferència plurianual de 316.659,92 euros IVA inclòs per 
realitzar les obres de reparació estructural d’emissaris d’aigua depurada. 
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ANY 2022 158.329,96

ANY 2023 158.329,96

TOTAL 316.659,92  
 
Segon.- Autoritzar el director gerent a realitzar els tràmits oportuns davant la 
Conselleria de Medi Ambient i Territori. 
 
             
3.2.- Transferència de l’expedient plurianual 406.929,50 euros per a les obres de 
reposició del sistema d’aeració i retirada de llots de les llacunes de l’ EDAR de 
Llubí 
 
El director gerent es remet a la memòria justificativa redactada per la cap d’Àrea de 
Gestió de Sanejament de data 14 de desembre de 2021 respecte a l’actuació que es 
pretén dur a terme a les llacunes de l’EDAR de Llubí.  

Amb l’objecte d’obtenir el corresponent finançament per poder executar les obres, 
el valor estimat de les quals és de 406.929,50 euros, el director gerent proposa la 
tramitació de la corresponent sol·licitud de transferència de despesa plurianual. 

Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració  
adopten els següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar la transferència plurianual de 406.929,50 euros IVA inclòs per 
realitzar les 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  
 
Segon.- Autoritzar el director gerent a realitzar els tràmits oportuns davant la 
Conselleria de Medi Ambient i Territori. 
 

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 

 

9

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous 27 de gener de 2022



 

  

 

 

7 

 

El director gerent resumeix als assistents la situació de l’EDAR de Formentera, 
situació expressament detallada a la memòria justificativa redactada per la cap de 
Gestió de Sanejament en data 10 de desembre de 2021. 

 D’aquesta manera, exposa la necessitat de dur a terme una intervenció urgent en 
aquesta instal·lació, ja que, malgrat el seu manteniment tant preventiu com 
correctiu, el simple pas del temps ha provocat el deteriorament, i obsolescència de 
materials, estructures i equips que fa necessària una reparació i reposició per poder 
garantir els seu bon funcionament. 

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

 
Primer.- Sol·licitar la transferència plurianual de 332.969,42 euros, IVA inclòs, per a 
realitzar les  obres de remodelació dels col·lectors del procés, pretractament, físic 
químic i digestió de fangs  de l’EDAR de Formentera. 
 
ANY 2022 33.296,94

ANY 2023 299.672,48

TOTAL 332.969,42  
 
 
Segon.- Autoritzar el director gerent a realitzar els tràmits oportuns davant la 
Conselleria de Medi Ambient i Territori. 
 
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”. 
 
El director gerent explica als assistents la memòria justificativa emesa per la cap de 
Gestió de Sanejament en data 10 de desembre de 2021 mitjançant la qual proposa 
realitzar una millora en el sistema de tractament de fangs de l’EDAR de sa Pobla, 
motiu pel qual es proposa sol·licitar el corresponent finançament per poder executar 
aquesta actuació. 

Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració  
adopten els següents acords: 
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Primer.- Sol·licitar la transferència plurianual de 209.337,92 euros IVA inclòs per 
realitzar la contractació del subministrament i instal·lació d’un nou sistema de 
tractament de fangs a l’EDAR de sa pobla. 

 
ANY 2022 10.000,00

ANY 2023 199.337,92

TOTAL 209.337,92  
 
Segon.- Autoritzar el director gerent a realitzar els tràmits oportuns davant la 
Conselleria de Medi Ambient i Territori. 
 
3.5.-  Transferència plurianual 302.500,00 € per el subministrament, muntatge i 
programació de sensors de nivell per a la detecció i quantificació d’alleujaments 
amb emmagatzematge i enviament de dades.   
 
El director gerent explica als assistents la proposta dels serveis tècnics d’ABAQUA de 
data 20 de desembre de 2021 mitjançant la qual s’exposa la necessitat de contractar 
sensors de nivell per a la detecció i quantificació d’alleujaments, a fi i efecte de donar 
compliment a la normativa vigent així com per poder controlar els vessaments 
d’aigües residuals. 
 
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració  
adopten els següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar la transferència plurianual de 302.500,00 euros IVA inclòs per 
realitzar la contractació del subministrament, muntatge i programació de sensors de 
nivell per a la detecció i quantificació d’alleujaments amb emmagatzematge i 
enviament de dades. 
 
ANY 2022 30.250,00

ANY 2023 272.250,00

TOTAL 302.500,00  
 
Segon.- Autoritzar el director gerent a realitzar els tràmits oportuns davant la 
Conselleria de Medi Ambient i Territori. 
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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. 
 
El director gerent recorda als assistents que el contracte de retirada, transport de 
llots i altres residus generats en les EDAR de l’illa de Eivissa va ser adjudicat a 
l’empresa HERBUSA, SAU. per un import de 404.110,20 €, l’IVA exclòs. Aquesta 
adjudicació va ser objecte de recurs especial en matèria de contractació davant el 
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC) interposat per 
l’empresa PUNKYTRANS, SL; el qual va ser desestimat en data 8 de juliol de 2021 per 
l’esmentat tribunal. 
 
No obstant això, informa que en data 18 de novembre de 2021 el TACRC va remetre 
a ABAQUA el decret de la Sala Contenciosa Administrativa núm. 1 del Tribunal 
Superior de Justícia de les Illes Balears en virtut del qual es va admetre a tràmit el 
recurs contenciós administratiu interposat per PUNKYTRANS, SL., contra la resolució 
del TACRC, que desestimava l’esmentat recurs en matèria de contractació pública. 
 
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració  
adopten el següent acord: 

Primer.- Donar – se per assabentat del recurs contenciós administratiu interposat 
per 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. 
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5.- TORN OBERT DE PARAULES 

 

A continuació el director gerent informa als assistents sobre el contingut de la 
sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears respecte al 
recurs contenciós administratiu interposat per l’Ajuntament de Muro contra l’acord 
del Ple de l’Ajuntament de Santa Margalida que donava per extingit el conveni de 
col·laboració subscrit entre IBASAN i l’Ajuntament de Santa Margalida de data 27 de 
desembre de 2005. 

Aquesta sentència és de gran importància ja que estima les pretensions de 
l’Ajuntament de Muro en considerar que el conveni continua vigent, pretensió 
defensada també per ABAQUA en un altre procediment judicial, que  actualment 
roman a l’espera del pronunciament del Tribunal Superior de Justícia de les Illes 
Balears.  

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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2.1.-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 18/12/21  al  19/01/22 

 
 
 
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/
27 

Servei d’explotació, 
manteniment, conservació i 
operació per a garantir el servei 
d’abastament des de la planta 
dessaladora d’aigua de mar de 
Ciutadella de Menorca i les 
seves instal·lacions annexes. 

SERVEIS 30/12/2021 

SOCIEDAD DE 
FOMENTO 
AGRÍCOLA 

CASTELLONENSE, 
S.A. 

39.197,53 € 

 
 

 
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 de l’adjudicació dels 

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

  

 

 
 

Donar compte dels CONTRACTES MENORS adjudicats des del 26-11-21 al 19-01-22 
 

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 a la tramitació de contractes menors, en aquest període el Director gerent 
de l'Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 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, en 
conseqüència, proposa al Consell d’Administració l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Donar-se per assabentats de l’adjudicació dels contractes menors que es relacionen a 
continuació: 

 

Nº TÍTOL TIPUS  
DATA 

Adjudicació 
(Resolució) 

ADJUDICATARI 
Import 

Adjudicació 
(AMB IVA) 

CM21030 

Direcció facultativa i coordinació 
de seguretat i salut en fase 
d’execució de les obres de 
rehabilitació del dipòsit d’aigua 
potable de Son Pacs (TM Palma). 

Serveis 21/12/21 
SOLID 

INGECON, 
S.L.U. 

18.137,90 € 

CM21031 

Coordinació de seguretat i salut i 
assistència tècnica a la direcció de 
les Obres de reparació de cobertes 
i substitució de tancaments de 
l’EDAR de Ciutadella Nord. 

Serveis 26/11/21 

E. ARQ 
ENGINYERIA – 

ARQUITECTURA
, S.L.P. 

6.594,50 € 

CM22002 

Subministrament de divers 
material per a la sensorització de la 
qualitat de les aigües per a 
l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental. 

Subministra
ment 19/01/22 ENDRESS 

HAUSER, S.A. 
16.252,24 € 

 
 

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 

 

3.1.- Informe situació econòmica 

subministrament d’aigua en alta en els 

municipis de les illes Balears. 
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SITUACIÓ ECONÒMICA SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EN ALTA ALS 

MUNICIPIS DE LES ILLES BALEARS 

 

L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, de conformitat amb l’establert 
al Decret 100/2015, de data 18 de desembre, pel qual s’aproven els seus Estatuts, 
és una entitat pública empresarial, adscrita a l’actual Conselleria de Medi Ambient, 
Agricultura i Pesca, que actua en règim de dret privat i dins les competències de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears, té, entre d’altres objectes: “la promoció i 
la construcció d’obres de captació d’aigües tant superficials com subterrànies, per 
usos agrícoles, industrials i d’abastiment a les poblacions, com també obres, 
instal·lacions i els serveis comuns als de captació d’aigües, fins i tot les relatives a 
la seva conducció, potabilització i distribució.” 
 

 

Per aquest motiu, signa convenis de col·laboració amb els municipis interessats 

i factura l’aigua subministrada al propi ajuntament o bé, a l’empresa 

concessionària de l’ajuntament, als preus que s’estableix en els convenis. 

 

Durant l’exercici 2021, en el període gener a desembre s’ha facturat als diferents 

subministradors un total de 28.111.312,07 euros sense IVA (30.922.443,28 amb 

IVA) front als 25.385.147,25 euros sense IVA de l’any 2020 ( 27.923.661,98 

euros amb IVA).  

 

La facturació es realitza dins els primers dies del mes següent al del 

subministrament en base als preus fixats a cada un dels convenis signats, i els 

ajuntaments o empreses concessionàries van liquidant les factures mitjançant  

transferència bancaria.  

 

A dia 19 de gener  de 2022 els imports que es deuen són els següents: 
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SITUACIó CLIENTES A 31/12/21

EMPRESA import 31/12/2020 import 31/12/21 diferència cobrat 2022

EMAYA 1.220.830,17 3.097.543,85 1.876.713,68

GESTION SERVICIOS URBANOS ( ANDRATX) 580.697,55 338.924,08 -241.773,47 128.075,69

SOCIEDAD GRAL AGUAS ( PAGUERA) 93.200,87 57.673,06 -35.527,81

FUENTE SON SANT JOAN 20.781,95 0,00 -20.781,95

AJUNTAMENT SANTA MARIA 12.941,58 41.472,19 28.530,61

SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA( MARRATXI) 162.176,22 138.003,55 -24.172,67 49.153,09

SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA( SANT ANTONI) 358.580,54 491.065,40 132.484,86

EMSER ( POLLENSA) 16.717,36 0,00 -16.717,36

AJUNTAMENT FORNALUTX 129,23 0,00 -129,23

SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS (CALVIA) 2.023.333,48 1.495.628,92 -527.704,56

HIDROBAL (MARIA) 25.665,19 17.109,40 -8.555,79

AQUALIA (IBIZA) 1.260.728,47 1.156.364,80 -104.363,67 417.569,00

AJUNTAMENT EIVISSA 317.330,15 464.829,30 147.499,15

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP 219.899,63 219.899,63 0,00

AQUALIA (SANT JOSEP) 1.458.921,17 1.044.203,22 -414.717,95 415.137,00

AQUALIA (FORMENTERA) 169.233,80 164.323,63 -4.910,17

AQUALIA (MURO) 73.436,39 74.124,51 688,12 32.169,85

AQUALIA (soller) -1.693,97 1.992,44 3.686,41

AQUALIA (S.JOAN LABRITJA) 68.629,81 86.043,31 17.413,50

AQUALIA (STA EULARIA) 211.259,82 198.853,00 -12.406,82 102.373,57

AJUNTAMENT PUIGPUNYENT 0,00 0,00 0,00

AJUNTAMENT INCA 7.171,67 11.885,72 4.714,05

GESTION SERVICIOS URBANOS (DEIA) 5.225,23 0,00 -5.225,23

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA 324.446,39 237.270,39 -87.176,00

AJUNTAMENT MURO 56.660,78 101.311,92 44.651,14

TOTAL 8.686.303,48 9.438.522,32 752.218,84 1.144.478,20
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Presentant incidències les factures d’ EMAYA , Ajuntament de Eivissa, 

Ajuntament de Sant Josep, Ajuntament de Ciutadella y Ajuntament de Muro. 

A continuació es van detallant cada una d’ aquestes incidències 

Nota 1: EMAYA 

Emaya durant el 2019 va deixar pendent d’ abonar un import de 183.458,20 d’ 

aigua que es va subministrar d’ excedents d’ EMAYA a l’ Agencia, això va fer que 

s’ infiltrés aigua de sa Costera a S’ estremera. 

Durant la legislatura anterior, quan s’entregava aigua de EMAYA a l’Agència  

Balear, no es produïa cap compensació, ja que EMAYA després extreia aquesta 

aigua de s’Estremera. Per la qual cosa, no sembla lògic haver de canviar de 

criteri ara, a més, aquesta compensació no està reflectida en el conveni. 

Per altra banda, no abonen l’aigua que se’ls subministra des del mes de 

setembre de 2021. 

El detall del deute és el següent: 

EMAYA     

     

         
data 
factura factura Import Període  
         
         
31/08/2019 152/19 174.988,83 ajust cabdals  
30/09/2019 pte 178/19 374.233,53 variable setembre  
14/10/2019 200/19 83.663,24 ajust cabdals  
10/12/2019   -449.427,40 a compte  183.458,20 

30/09/2021 185/21 840.071,23 setembre 2021  
31/10/2021 200/21 1.174.960,36 octubre 2021  
30/11/2021 235/21 614.201,47 novembre 2021  
30/12/2021 236/21 284852,59 desembre 2021  
        

  total 3.097.543,85   
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La facturació a EMAYA durant l’exercici ha estat la següent: 

 

     

     

          
data 
factura factura import Període Pagada 

          

31/01/2021 3/21 307.059,32 gener 2021 10/05/2021 

28/02/2021 44/21 294.852,59 febrer 2021 10/05/2021 

28/02/2021 55/21 -20.967,02 febrer 2021 10/05/2021 

31/03/2021 56/21 294.852,59 març 2021 10/05/2021 

30/04/2021 74/21 294.852,59 abril 2021 10/06/2021 

31/05/2021 91/21 294.852,59 maig 2021 10/07/2021 

30/06/2021 110/21 294.852,59 juny 2021 10/08/2021 

31/07/2021 128/21 373.389,16 juliol 2021 10/09/2021 

31/08/2021 160/21 521.791,39 agost 2021 18/10/2021 

30/09/2021 185/21 840.071,23 setembre 2021   

31/10/2021 200/21 1.174.960,36 octubre 2021   

30/11/2021 235/21 614.201,47 Novemb.2021   

30/12/2021 236/21 284.852,59  desembre 21   

 facturat 5.569.621,45   

 pendent 21 2.914.085,65 52,32%  

     

     

     

     
Nota 2 : Ajuntament d’Eivissa 

El passat 7 d’agost de 2008 es va signar el Conveni d’aigua en alta entre 

l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental i l’Ajuntament d’Eivissa. 

 

El conveni establia un preu fix i un preu variable com a contraprestació pel servei, 

a més, aquestes tarifes s’anaven actualitzant d’acord a una fórmula polinòmica. 

 

L’esmentada fórmula polinòmica va ser objecte de discussió en una comissió de 

seguiment del Conveni en data 17 de desembre de 2015 i es va acordar el 

nomenament d’un pèrit del col·legi d’economistes. 

 

23

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous 27 de gener de 2022



En data 25 de juliol de 2016 es va aprovar el peritatge del Sr. Francisco Soler 

Pizà. L’Ajuntament d’Eivissa va presentar un calendari de pagaments el 20 de 

setembre de 2017 de les revisions de preus del període 2010 a 2015 per un 

import de 5.868.651,05 € que s’estan realitzant efectivament. Això suposa que 

s’han reconegut les tarifes actualitzades de l’any 2015. 

Des de l’any 2016 l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental ha anat 

facturant mensualment l’aigua subministrada a Aqualia, empresa concessionària 

de l’aigua de l’Ajuntament d’Eivissa, d’acord amb aquestes tarifes actualitzades. 

Aqualia ha abonat mensualment part de les factures ja que consideren que 

l’Ajuntament d’Eivissa no ha aprovat unes noves tarifes d’aigua i liquiden les 

factures a preus del 2006. En aquests moments el deute del període abril 20-

desembre 21 suma 464.829,30 euros. El detall és el següent: 

AJUNTAMENT D’EIVISSA   

    

    

    

    

 facturat cobrat diferència 

    

abr-20 413.978,11 363.224,28 50.753,83 

may-20 432.127,71 379.148,10 52.979,61 

jun-20 440.565,30 386.550,96 54.014,34 

jul-20 490.811,24 430.634,97 60.176,27 

ago-20 495.072,70 434.373,82 60.698,88 

sep-20 459.583,60 403.236,93 56.346,67 

oct-20 412.309,13 377.168,98 35.140,15 

nov-20 347.285,64 360.260,74 -12.975,10 

dic-20 347.701,77 387.506,27 -39.804,50 

ene-21 346.321,06 359.052,93 -12.731,87 

feb-21 351.644,03 365.718,18 -14.074,15 

mar-21 366.396,02 384.190,18 -17.794,16 

abr-21 363.710,81 380.827,84 -17.117,03 

may-21 441.562,19 403.975,68 37.586,51 

jun-21 441.801,61 404.195,08 37.606,53 

jul-21 486.314,96 444.985,89 41.329,07 

ago-21 505.801,84 462.843,13 42.958,71 

sep-21 476.827,95 436.291,24 40.536,71 

oct-21 456.398,23 417.569,00 38.829,23 

nov-21 356.611,09 371.937,79 -15.326,70 

dic-21 352.554,31 366.858,01 -14.303,70 

    

    

TOTAL   464.829,30 
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Nota 3: Ajuntament de Ciutadella 

 

Des del mes de maig de 2019 s’està subministrant aigua de la dessaladora de 

Ciutadella a l’Ajuntament. A dia d’avui, deuen les factures de juny i juliol del 2019 

i la de desembre de 2021.  

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA   

     

         
data fra factura import Període  
         
         

30/06/2019 117/19 86.937,73 jun-19  
31/07/2019 138/19 110.637,29 jul-19 197.575,02 

31/12/2021 241/21 39.695,37 desembre 21  
         
         
         
         
        

  total 237.270,39   

        

     

     
 

Nota 4: Ajuntament de Muro 

 

El passat 2 de setembre de 2016 es va signar un nou conveni de 

subministrament d’aigua en alta que substituïa l’anterior i fixava unes noves 

tarifes d’aigua. 

 

Aqualia, empresa concessionària de l’Ajuntament de Muro, va pagar parcialment 

factures de l’any 2017 i 2018 ja que consideren que, degut a que no s’han 

modificat les seves tarifes, aquestes diferències les ha d’assumir l’Ajuntament de 

Muro, a qui l’Agència Balear li ha enviat les esmentades factures que a dia d’avui 

encara es troben pendents de pagament. 
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A més, des de mitjans del 2021 es factura a l’Ajuntament de Muro l’aigua que 

anteriorment es facturava a FUSOSA. 

El detall del deute de l’Ajuntament de Muro és el següent: 

 

    

    

AJUNTAMENT MURO   

    

        

data fra factura import Període 

        

        

31/01/2019 9/19 49.909,12 diferencia 2017 

31/01/2019 31/19 7.651,66 diferencia 2018 

31/10/2021 205/21 19.731,92 octubre 21. Fusosa 

30/11/2021 222/21 11.696,10  novembre 21. Fusosa 

31/12/2021 242/21 12.323,12 desembre 21. Fusosa 

        

        

       
  total 101.311,92  
       

    

    
 

Nota 5: Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia 

Dia 7 d’agost de 2008 es va signar el Conveni d’aigua en alta entre l’Agència 

Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental i l’Ajuntament de Sant Josep de Sa 

Talaia. 

 

El conveni establia un preu fix i un preu variable com a contraprestació pel servei, 

a més, aquestes tarifes s’anaven actualitzant d’acord a una fórmula polinòmica. 

 

L’esmentada fórmula polinòmica va ser objecte de discussió en una comissió de 

seguiment del Conveni en data 17 de desembre de 2015 i es va acordar el 

nomenament d’un pèrit del col·legi d’economistes. 
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4.- PERSONAL 
 

4.1.- Increment de retribucions per a l’any 

2022. 
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ACORD DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’AGÈNCIA BALEAR DE 
L’AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL, RELATIU A L’INCREMENT DE 
RETRIBUCIONS PER A L’ANY 2022 

L’article 12.1 de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022, estableix que  
 

«1. Les retribucions del personal al servei de l'Administració de la comunitat autònoma 
de les Illes Balears i de la resta d'ens integrants del sector públic autonòmic, de 
conformitat amb la delimitació que fa, a aquest efecte, la Llei 7/2010, de 21 de juliol, 
del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, o, si 
s'escau, la que faci amb caràcter bàsic l'Estat per a l'any 2022 per mitjà de la norma de 
rang legal corresponent i en el marc dels pressuposts generals de l'Estat per a l'any 
2022, llevat del personal eventual, s'han de regir per les normes següents: 
 

a) Amb caràcter general, i amb efectes d'1 de gener de 2022, les retribucions del 
personal esmentat no poden experimentar un increment global superior al 2 % 
respecte de les vigents a 31 de desembre de 2021, en termes de homogeneïtat per als 
dos períodes de comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l’antiguitat 
d’aquest, sens perjudici del que preveuen l’apartat 3 d’aquest article i la disposició 
addicional primera d’aquesta llei. 

(...) 

d) No es poden subscriure acords, convenis, pactes o altres instruments jurídics que, 
directament o indirectament, impliquin creixements retributius que incompleixin el que 
disposa aquest article. En conseqüència, les eventuals clàusules o normes que s'hi 
oposin són nul·les i inaplicables a tots els efectes. 

(...) 

2. Les retribucions del personal laboral al servei de l'Administració de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears són les que es determinen mitjançant la negociació 
col·lectiva, de conformitat amb els criteris que amb aquesta finalitat s'estableixen en 
l'apartat 1 d'aquest article, els quals s'han de fer extensius al personal al servei de la 
resta d'ens integrants del sector públic autonòmic, inclòs el personal laboral contractat 
sota la modalitat d'alta direcció, i de conformitat amb la resta de normes de rang legal  
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aplicables, particularment les que contenen aquesta llei, la Llei 7/2010, els articles 26 i 
28 del Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i 
administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i la disposició 
addicional quinzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de 
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013. 
 

D’acord amb això, els contractes i la resta d’instruments jurídics que estableixin les 
retribucions d’aquest personal s’hi han d’adequar oportunament. 
(...)» 
 
 

Així mateix, a l’apartat 3 es disposa que  
 

«3. Tot el que disposen els apartats anteriors d'aquest article s'ha d'entendre sens 
perjudici de les variacions retributives que eventualment es puguin produir per raó del 
que preveu la disposició addicional primera d'aquesta llei (...).” 

 
La disposició addicional primera estableix:  
 

"1. Amb caràcter general, les normes dels articles 12 a 15 i 18 a 20 d'aquesta llei s'han 
d'entendre desplaçades, totalment o parcialment, i en els diversos vessants qualitatius, 
quantitatius i temporals, per les disposicions que amb caràcter bàsic aprovi l'Estat, per 
mitjà de la Llei de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2022, o la norma de rang 
legal corresponent, o les seves modificacions al llarg de l'any 2022. 
 

2. D’acord amb això, correspon als òrgans competents del Govern de les Illes Balears i 
de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i també del 
Parlament de les Illes Balears, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de 
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears i de la Universitat 
de les Illes Balears, fer totes les actuacions que calguin per complir els mandats legals 
corresponents.» 

Per la seva banda, l’article 15, relatiu a les «Retribucions dels membres del Govern 
de les Illes Balears, dels alts càrrecs, del personal eventual, dels membres de la 
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears i del director de l’Oficina de Prevenció 
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears» estableix: 
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«1. Amb caràcter general i per a l’any 2022, les retribucions dels membres del Govern 
de les Illes Balears i dels alts càrrecs a què es refereix l’article 2.2 de la Llei 2/1996, de 
19 de novembre, d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears, i també del personal eventual i dels membres 
de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, s’han d’incrementar en el mateix 
percentatge que estableix l’article 12.1.a) d’aquesta llei respecte de les retribucions 
corresponents a 31 de desembre de 2021. 

En el cas particular del personal eventual les retribucions anuals corresponents s’han 
d’entendre referides a dotze mensualitats, incloses, per tant, les pagues 
extraordinàries. 

(...) 

5. Les retribucions de la resta d’alts càrrecs, inclosos els òrgans unipersonals de 
direcció a què fa referència l’article 21 de la Llei 7/2010 esmentada, i les retribucions 
del personal eventual al servei de l’Administració de la comunitat autònoma i, si 
s’escau, al servei de les entitats que, de conformitat amb la delimitació que en fa 
l’article 12.1 d’aquesta llei, integren el sector públic autonòmic, s’han d’incrementar en 
el mateix percentatge que estableix l’article 12.1.a) d’aquesta llei respecte de les 
retribucions corresponents a 31 de desembre de 2021, d’acord amb l’instrument jurídic 
determinant de la retribució en cada cas i la resta de normes de rang legal aplicables. 

(...)». 

Per altra banda, la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de 
l'Estat per a l'any 2022, a l'article 19 regula les bases i la coordinació de la 
planificació general de l'activitat econòmica en matèria de despeses de personal 
al servei del sector públic, i fixa que a l'any 2022 les retribucions del personal al 
servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior al 2 
% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2021, en termes d'homogeneïtat 
per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com 
a l'antiguitat d'aquest. Així mateix indica que les despeses d’acció social no 
podran incrementar-se, en termes globals, respecte de les de 2021. 

L'apartat 5 d'aquest mateix article estableix quines són les quanties concretes, 
que en concepte de sou base i triennis, les quals tenen caràcter bàsic, han de 
percebre els funcionaris als quals resulta d'aplicació l'article 76 del Text refós de 
la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 
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5/2015, de 30 d'octubre, i inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 30/1984, de 2 
d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, en els termes de la 
disposició final quarta de l'EBEP o de les lleis de funció pública dictades en 
desenvolupament d'aquell. 

Per altra banda, en data 27 de febrer de 2014, el Consell d’Administració de 
l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental  va aprovar la corresponent 
Relació de Llocs de Treball conforme a l’establert a la disposició addicional 
quinzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de Pressuposts Generals de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013.  

De conformitat amb aquestes previsions, el Consell d’Administració de l’Agència 
Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental  a la sessió de data 27 de gener de 2022, 
adopta el següent 

 
 
ACORD 

 
Primer.- Per a l’any 2022, amb efectes de dia 1 de gener de 2022, s’acorda un 
increment percentual del 2 % respecte de les quanties establertes per al personal 
laboral propi de l’ens amb estructura salarial adaptada a la disposició addicional 
quinzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013. Les quanties mensuals 
resultants de les retribucions bàsiques són les que s’estableixen a continuació, 
segons el grup de classificació:  
 
 

Grup Sou base Trienni 

A 1.625,31 38,89 

B 1.454,23 38,89 

C 1.276,11 37,95 

D 1.079,29 36,04 

E 890,13 35,12 
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La pagues extraordinàries, que són dues cada any, per l’import, cada una, d’una 
mensualitat del sou base i una del complement d’antiguitat, es meritaran 
conforme als imports que consten al quadre anterior. Així mateix, les pagues 
extraordinàries han d’incloure el complement equivalent als increments que les 
lleis anuals de pressuposts generals de l’Estat determini, amb caràcter bàsic, per a 
tots els empleats públics. Aquest “complement de paga extra”, actualitzat per a 
l’any 2022, és el següent: 

 
Grup Complement de paga extra 

A 513,66 

B 428,42 

C 379,74 

D 330,98 

E 282,22 

 
Amb data d’efectes d’1 de gener de 2022, les quanties dels conceptes que 
integren les retribucions complementàries (dedicació especial, horaris especials, 
responsabilitat, dificultat tècnica, i penositat) aprovades a la RLT, s’incrementaran 
en un 2 %. 

A més de les retribucions bàsiques, el personal laboral té dret a percebre un 
complement d’insularitat que, amb data d’efectes d’1 de gener de 2022, 
s’estableix en les quanties següents: 

a) 90,08 euros mensuals a l’illa de Mallorca. 

b) 100,22 euros mensuals a la resta d’illes. 

 
Segon.- De conformitat amb l’apartat 3.2 de la disposició addicional cinquena de 
la Llei 15/2012, el complement personal transitori no s'ha d'incrementar ni 
revaloritzar per raó dels increments retributius que, si s'escau, estableixin les lleis  
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anuals de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears 
(apartat modificat per la disposició final sisena de la Llei 3/2020, de 29 de 
desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears 
per a l’any 2021).

Tercer.- L’increment retributiu del 2 % també serà aplicable, amb data d’efectes 
d’1 de gener de 2022, a la resta de personal propi de l’ens, incloent-hi, els òrgans 
unipersonals de direcció. 

Quart.- Per a l'any 2022, les quanties de les prestacions que integren el que es 
denomina acció social seran les mateixes que les de l'exercici 2021. 

Cinquè. - Per a l’any 2022, les quanties en concepte d’indemnitzacions per raó del 
servei seran les establertes a la Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions 
Exteriors de 3 de gener de 2022 per la qual s’actualitzen les quanties de les 
indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l’Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022 

Palma a la data de la signatura electrònica 

Guillem Rosselló Alcina 

Director gerent
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5.- TORN OBERT DE PARAULES. 
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