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Consell d’Administració 

31 de març de 2022 

El Hble. senyor president ha tingut a bé convocar una reunió del seu Consell 
d’Administració a dur a terme el 31 de març 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  DE 2 DE MARÇ DE 2022 

2.- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA: 

2.1.- Inicis 
 
2.1 a) Inici expedient de contractació de subministrament d’equips de 
deshidratació per a l’assecat de fangs a l’EDAR de Ciutadella Sud (Menorca).   
 
2.1 b) Modificació de l’acord d’inici de l’expedient de contractació de les obres 
d’ampliació de l’EDAR d’inca   
 
2.1 c) Inici expedient de contractació pel subministrament de diversos equips per  
rehabilitar la línia de fangs de l’EDAR d’Eivissa   
 
2.1 d) Inici d’expedient de contractació per al subministrament de diversos equips 
per a realitzar reparacions urgents en les línies del físic químic de l’EDAR d’Eivissa.   
 
2.1 e) Ratificació de la resolució adoptada per raons d’urgència pel president de 
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental relativa a l’aprovació de 
l’expedient de despesa del contracte basat en l’acord marc CC 3/2020 de 
subministrament d’energia elèctrica a preu fix de l’energia per al període de l’1 
d’abril de 2022 a 30 de juny de 2022  
 
 
2.2.- Projectes 
 
2.2 a) Proposta de declaració d’interès autonòmic de les obres del projecte 
d’ampliació i millora de tractament de l’EDAR de sa Pobla. 
 
 
2.3.- Liquidacions, certificacions, pròrrogues i modificats. 
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2.3 a)  Liquidació del contracte de servei i explotació, manteniment i 
conservació  de la IDAM de Santa Eulària des Riu i de les seves instal·lacions 
annexes   

2.3-b) Liquidació del contracte de servei i explotació, manteniment i 
conservació  de la IDAM de Ciutadella i de les seves instal·lacions annexes.   

2.3-c) Modificació núm. 2 del contracte de servei per dur a terme el 
tractament d'aigües residuals i el manteniment i conservació de les 
instal•lacions de sanejament i depuració de l'agència balear de l'aigua i de la 
qualitat ambiental. lot 7.  

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

2.4.- a) Donar compte dels contractes adjudicats pel procediment d’emergència 
 
2.4.- b) Donar compte de l’adjudicació dels contracte menors 
 
 
2.5.- Encàrrec de gestió 
 
Ratificació de la resolució adoptada per raons d’urgència pel president de 
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental de rectificació d’errada 
material de l’acord del Consell d’Administració de data 2 desembre de 2021 
respecte a l’encàrrec realitzat a TRAGSATEC   
 
 
3.- ASSUMPTES ECONOMICS 
 
 
3.1.- Transferència de l’expedient plurianual de  90.612,28 euros per a la 
construcció de l’arqueta de connexió de sondeig de Son Xormes amb la xarxa 
general situada en el terme municipal de Llubí   
 
3.2.- Transferència de l’expedient plurianual de 2.607.380,09 euros per a 
l’ampliació i millora del tractament de l’EDAR d’Inca.   
 
3.3.- Transferència de l’expedient plurianual de 100.000 euros per a la redacció del 
projecte d’instal·lació d’equips isobàrics de recuperació d’energia a les bombes 
d’alta pressió de les IDAM d’Alcúdia, Andratx, Ciutadella i Santa Eulària des Riu.   
 
3.4.- Transferència de l’expedient plurianual de 250.000 euros per a la redacció del 
projecte de construcció de connexió de la IDAM de Badia de Palma amb el ramal 
est de la xarxa en alta d’ABAQUA.   
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3.5.- Transferència de l’expedient plurianual de 350.000 euros per a la redacció del 
projecte d’actuacions per a la millora de qualitat de l’aigua de la font de sa 
Costera durant episodis de terbolesa i per a la seva infiltració a l’aqüífer de 
s’Estremera.   
 
 
3.6.- Indemnització pels costos de conservació, manteniment i explotació de les 
serveis de depuració d’aigües residuals de l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental en Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera  
 

4.- DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE LA SITUACIÓ DE LA DEPUADORA 
D’EIVISSA   

5.- CONVENIS 

5.1.- Proposta de resolució del conveni de col·laboració signat entre ABAQUA i 
l’entitat EMAYA el 30 de juliol de 2008 per l’incompliment de les obligacions 
econòmiques assumides per EMAYA i de cessió de crèdit a favor de 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

6.- PERSONAL 

6.1.- Proposta d’Acord del Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua i 
la Qualitat Ambiental de data 31 de març  de 2022 pel qual s’aprova l’esborrany 
de l’oferta pública d’estabilització i l’oferta d’ocupació pública ordinària per a 
l’any 2022 corresponent al personal laboral de l’Agència Balear de l’Aigua i la 
Qualitat Ambiental 

6.2.- Modificació de l’acord del Consell d’Administració de 2 de març de 2022 
relatiu a la sentència num. 294/2021 de 21 de juliol de 2021. 

6.3.- Modificació de la RLT 

 

Palma,  en la data de la signatura digital 

 

El secretari general 

Juan Calvo Cubero 
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1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 2 DE 
MARÇ DE 2022 
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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.- Isabel Castro Fernández, 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 

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

NÚM. SESSIÓ 2 

CARÀCTER Ordinari 

DATA 2 de març de 2022 

HORA 14 hores 

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

6.- Joan Ignasi Morey Marqués, director General de 
Pressuposts 

7.- Llorenç Mas Parera , director general d’Espais Naturals i 
Biodiversitat 

 

Director gerent                Guillem Rosselló Alcina 

Secretari general    Juan Calvo Cubero  

En representació de l’Advocacia  Joan Carles Grau Jofre 

 

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

  

A Palma de Mallorca, dia 2 de març de 2022, a les 14:00 hores, prèvia legal 
convocatòria, es reuneix el Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua i 
de la Qualitat Ambiental amb l’assistència presencial del director gerent, del 
representant de l’Advocacia i de la cap d’Àrea Jurídica d’ABAQUA, i, de manera 
telemàtica, amb imatge i so directe en temps reial, el conseller de Medi Ambienti i 
Territori,  la directora general de Recursos Hídrics, la secretària general de la 
Conselleria de Medi Ambient i Territori, la directora general de Coordinació, 
Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat de la Conselleria de Presidència, 
Cultura i Igualtat,  la directora general de Territori i Paisatge,  el president de la 
Comissió de Medi Ambient, el director general de Residus i Educació Ambiental, del 
director general de Pressuposts, el director general d’Espais Naturals i Biodiversitat 
i el secretari general d’ABAQUA. 

Seguidament, el president de l’entitat dóna la benvinguda a tots els assistents i 
cedeix la paraula al director gerent perquè comenci a tractar els punts que figuren 
a l’ordre del dia. 
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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 27 de gener de 2022, 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  27  de gener de 2022 amb 
l’abstenció del director general d’Espais Naturals i Biodiversitat per no haver-hi 
assistit.   
 
 
2.- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA:  
 
2.1.- Adjudicacions  
 
2.1.- a) Ratificació de l’adjudicació del contracte d’explotació de la IDAM de 
Ciutadella 
 

El director gerent abans d’iniciar l’exposició d’aquest punt adverteix de l’errada 
que figura a la data de  l’acta de la Mesa III, la qual diu que és de 23 de febrer de 
2021 quan en realitat la data correcta és la de 23 de febrer de 2022. 

Una vegada corregit l’error, procedeix a  resumir el procediment dut a terme per 
contractar el servei d’explotació de la IDAM de Ciutadella, al qual es varen 
presentar 4 ofertes i , prèvia valoració de les mateixes, la Mesa de contractació va 
proposar la seva adjudicació a l’entitat Sociedad de Fomento Agrícola 
Castellonense, SA per ser l’oferta millor valorada. Seguidament explica que davant 
la necessitat de formalitzar el nou contracte abans de la finalització de l’actual, el 
president de l’entitat, en ús de les facultats que té atorgades per adoptar 
resolucions d’urgència, en data 24 de febrer de 2022 va proposar l’adjudicació de 
l’expedient a l’entitat  Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, SA. 

En atenció a la necessitat de ratificar totes les resolucions adoptades pel president 
per raons d’urgència,  els membres assistents adopten el següent acord: 
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Primer.- Ratificar la Resolució adoptada per raons d’urgència pel president de 
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental  el dia 24 de febrer de 2022, 
sobre la proposta d’adjudicació de l’expedient de contractació del servei 
d’explotació, manteniment, conservació i operació de la planta dessaladora d’aigua 
de mar de Ciutadella i de les seves instal·lacions annexes. 
 
2.2.- Execució de contractes 
 
2.2.1.-  Proposta d’acord inici nou expedient de penalització a l’adjudicatari del 
lot 1 (Mallorca) i lot 2 (Menorca) contracte servei per dur a terme el 
desplegament d’embarcacions per a la prevenció i neteja de les aigües de 
bany a les platges i cales de les Illes Balears. EXP. SE/2020/08. 
 
El director gerent explica als assistents la proposta de penalització plantejada pel 
responsable del contracte del servei de desplegament d’embarcacions per a la 
prevenció i neteja de les aigües de bany a les platges i cales de les Illes Balears. Es 
tracta d’una proposta de sanció econòmica per l’incompliment de les obligacions 
que corresponen al contractista, motiu pel qual es proposa iniciar el corresponent 
procediment. 
 
En atenció amb l’anteriorment exposat, els membres assistents adopten els 
següents acords: 
 
Primer: Proposar l’inici del procediment per a la imposició de penalitats pels lots 1 
Mallorca i 2 Menorca del servei de desplegament d’embarcacions per a la 
prevenció i neteja de les aigües de bany a platges i cales de les Illes Balears, 
contemplat en el quadre S de característiques del contracte per incompliment greu 
per part de l’adjudicatari de dedicar o adscriure a l’execució del contracte dels 
mitjans materials suficients pel correcte compliment del seu objecte al no dur a 
terme l’ adaptació de les embarcacions a combustible GLP o motor elèctric, de 
conformitat amb l’informe tècnic emès pel corresponsable del contracte de data 14 
de febrer de 2021. 
 
Segon: Atorgar a la UTE Neteja Aigües Balears un termini d’audiència deu dies 
naturals per presentar les al·legacions que considerin oportunes de conformitat 
amb l’establert al quadre S, in fine, de característiques del contracte. 
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Tercer: Facultar al director gerent per tramitar el procediment d’imposició de 
penalitat pels lots 1 Mallorca i 2 Menorca del servei de desplegament 
d’embarcacions per a la prevenció i neteja de les aigües de bany a platges i cales de 
les Illes Balears. 
 

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

2.3- a) Donar compte dels contractes adjudicats pel procediment d’emergència. 
 
El director gerent dóna compte de l’únic contracte d’emergència adjudicat 
des del 18 de desembre fins dia 24  de febrer de 2022, 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 del contracte d’emergència adjudicat que es 
relaciona a continuació. 

 

Núm. exp Actuació TIPUS  
DATA 

Resolució 
emergència 

EMPRESA 
PROPOSADA  

Import 
estimat 
inicial              
(IVA 

inclòs) 

EM0012022 

Obra reparació rotura de la 
impulsió de l’EBAR d’Es Pujols 
de Formentera al “Camí des 
Brolls” de Formentera. 
 

OBRES 23/02/2022 CADAGUA, S.A. 30.000,00 € 

 
 
 
2.3.-b) Donar compte de l’adjudicació dels contracte menors. 
 
El director gerent dóna compte dels contractes menors adjudicats des del 20 de 
gener de 2022 fins al 24 de febrer de 2022, de conformitat, amb la delegació de 
competències efectuada pel Consell d’Administració el 25 d’abril de 2018. 
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En atenció amb l’anteriorment exposat, els membres assistents adopten el següent 
acord: 

 
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) 

CM22003 

Diversos treballs de 

topografia, valoració de 

terrenys i projectes de 

segregació de parcel·les a 

diferents instalaciones 

d’ABAQUA. 

Serveis 04/02/2022 ESTOP, S.A.U. 9.982,50 € 

CM22004 

Redacció de l’estudi 

d’impacte mediambiental 

de l’emissari de Cala Llonga. 

Serveis 08/02/2022 
TERRAPI 

WORLD, S.L. 
10.587,50 € 

CM22005 

Obres reparació del formigó 

estructural a l’EDAR de 

platja de Muro. 

Obres 16/02/2021 

GIMECONS 

CONSTRUCCIO

NES Y 

CONTRATAS, 

S.L. 

18.150,00 € 

 
 
3.- PATRIMONI 
 
3.1 .- Proposta de resolució respecte al reconeixement de la línia subterrània 
de mitja tensió i centre mesura i maniobra ubicat a la parcel.la 164 del polígon 
7 de terme municipal de Sant Josep de Sa talaia com part integrant de la xarxa 
de distribució d’ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, SLU. 
 
El director gerent comenta als assistents que de conformitat amb l’informe emès 
pel cap de Construcció i Gestió d’Abastiment i Dessaladores de data 25 de febrer de 
2022,   part del projecte d’ampliació de la línia subterrània de mitja tensió  per a la 
interconnexió de nou centre de mesura i maniobra en l’edifici prefabricat tipus 
P.F.U.-52  està considerat integrat en  la xarxa de distribució de la companyia 
distribuïdora elèctrica, ja que compleix amb els requisits exigits a la normativa del 
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sector elèctric,  motiu pel qual aquesta entitat necessita poder accedir a les 
mateixes i realitzar les operacions de manteniment de la xarxa.  
 
En atenció amb l’anteriorment exposat, els membres assistents adopten els 
següents acords: 
 
Primer.- Reconèixer que les instal·lacions elèctriques, línia de mitjana tensió i 
centre de mesura i maniobra (CMM COVES FOSQUES), descrites a l’informe de data 
25 de febrer de 2022 i representades gràficament al plànol que figura a l’annex I, 
són part de la xarxa de distribució d’ ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA,SLU. 
 
Segon.- Autoritzar a ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA,SLU., l’accés a les esmentades 
instal·lacions per donar compliment a les obligacions que li corresponen de de 
conformitat amb l’establert a la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric. 
 
Tercer.-Facultar el director gerent d’ABAQUA perquè pugui dur a terme tots els 
tràmits per fer efectiva l’esmentada autorització. 
 
 
3.2.- Proposta de mutació demanial respecte a la porció de terreny ubicada a 
la parcel·la 16 del polígon 8 del terme municipal d’Andratx 
 
El director gerent informa als assistents respecte del procediment d’expropiació 
que va iniciar el Consell de Mallorca per poder executar el projecte de millora de 
l’enllaç  MA 1 de Camp de Mar, el qual afectava a la parcel·la on ABAQUA té el 
dipòsit d’aigua  d’Andratx. 

En atenció a la naturalesa demanial de la parcel·la propietat d’ABAQUA. 
circumstància que impossibilitat qualsevol acte de disposició de la mateixa,  els 
tècnics del Consell de Mallorca i d’ ABAQUA varen estudiar les diferents alternatives 
per poder fer possible l’execució de les obres del Consell de Mallorca sense 
perjudicar els interessos i béns d’ABAQUA, motiu pel qual es va proposar un canvi 
de traçat a fi i efecte de poder compatibilitzar els dos usos. 

En atenció amb l’anteriorment exposat, els membres assistents adopten els 
següents acords: 
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Primer.- Iniciar l’expedient de mutació demanial respecte a la porció de terreny 
que figura al plànol que s’acompanya com annex II, posant-lo a disposició del 
Consell de Mallorca per al seu ús i gestió amb les següents condicions: 
 

- El Consell de Mallorca haurà de destinar l’ús de la porció de terreny objecte 
de mutació demanial a l’ús de via verda segons es preveu en el projecte 
constructiu de millora de l’enllaç MA-1, Camp de Mar, així com preservar la 
naturalesa demanial del mateix. 
 

- El Consell de Mallorca haurà de consensuar amb ABAQUA l’alçada del 
tancament de la parcel·la. 
 

- A l’inici i durant l’execució de l’obra s’haurà de donar compliment als 
condicionants tècnics que indica l’Àrea de Construcció i Abastiment i 
Dessalació en l’annex III. 
 

- La vigència d’aquest acord està vinculada a l’ús de via verda segons es 
preveu en el  projecte constructiu de millora de l’enllaç MA-1, Camp de Mar. 
 

L’incompliment del destí previst per al bé objecte de mutació demanial 
implicarà la resolució de la mateixa, revertint els terrenys novament en 
ABAQUA sense dret demanar compensació de qualsevol tipus. 

 

Segon.- Facultar al director gerent per tramitar aquest expedient així com signar la 
corresponent acta de mutació demanial. 

 
4.- ASSUMPTES ECONOMICS 
 
4.1.- Transferència de l’expedient plurianual de 726.000,00 € per al 
subministrament de diversos equipaments per rehabilitar la línia de fangs de 
l’EDAR d’Eivissa. 
 
El director gerent explica l’informe emès per la cap d’Àrea de Gestió i Sanejament 
de data 25 de febrer de 2022  en virtut del qual s’analitza els problemes de 
funcionament de la depuradora d’Eivissa. D’altra banda, dóna compte del retard en 
l’execució de les obres de la nova depuradora que està executant el Ministeri, la 
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qual ha substituir a l’actual. Aprofita aquest moment per corregir una errada que hi 
ha a la proposta, concretament al paràgraf tercer on diu que ABAQUA té aprovat 
un projecte d’obra a la nova EDAR d’Eivissa quan en realitat és l’actual  Ministeri de 
Transició Ecològica i Repte Demogràfic. 

Seguidament exposa que, davant aquesta situació,   la responsable del servei de 
gestió de la planta ha proposat la realització de treballs de rehabilitació a la línia de 
fangs de l’actual depuradora per un import de 726.000 euros, motiu pel qual es 
proposa sol·licitar el corresponent finançament per poder executar aquesta 
actuació. 

En atenció amb l’anteriorment exposat, els membres assistents adopten els 
següents acords: 
 
Primer. Sol·licitar la transferència plurianual de 726.000,00 euros IVA inclòs per a 
“SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS PARA REHABILITAR LA LÍNEA DE FANGOS DE 
LA EDAR DE IBIZA” 

 
ANY 2022 72.600,00

ANY 2023 653.400,00

TOTAL 726.000,00

 
 
 

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  726.000,00 € per 
“subministrament de diversos equips per realitzar reparacions urgents en les 
línies de físic químic de l’EDAR d’Eivissa. 
 
El director gerent explica el segon informe relatiu també a la depuradora d’Eivissa, 
en base al qual la cap d’Àrea de Gestió de Sanejament proposa contractar la 
reparació de la línia del físic químic, actuació que no pot esperar a l’entrada en 
funcionament de la futura EDAR.  
 
En atenció amb l’anteriorment exposat, els membres assistents adopten els 
següents acords: 
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Primer.- Sol·licitar la transferència plurianual de 726.000,00 euros IVA inclòs per a 
“SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS PARA REALIZAR REPARACIONES URGENTES 
EN LAS LÍNEAS DE FÍSICO QUÍMICO DE LA EDAR DE IBIZA” 

 
ANY 2022 72.600,00

ANY 2023 653.400,00

TOTAL 726.000,00

 
 
 

Segon.- Autoritzar el director gerent per realitzar els tràmits oportuns davant la 
Conselleria de Medi Ambient i Territori 
 
 
4.3.- Transferència de l’expedient plurianual de 237.782,20 € per a les obres de 
reparació i millora de diverses instal·lacions de la IDAM de Santa Eulària del 
Riu direcció i la coordinació de seguretat i Salut de les obres. 
 
El director gerent explica l’informe emès pel personal tècnic de l’Àrea de 
Construcció i Gestió de l’Abastiment i Dessaladores de data 23 de febrer de 2022, 
en virtut del qual es detallen les actuacions que volen dur a terme a la IDAM de 
Santa Eulària des Riu, motiu pel que s’ha de sol·licitar el finançament corresponent 
per poder dur-les a terme. 
 
En atenció amb l’anteriorment exposat, els membres assistents adopten els 
següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar la transferència de 237.782,20 euros per a realitzar les obres de 
reparació i  millora de diverses instal·lacions de la dessaladora d’aigua de mar de 
Santa Eulària des Riu i la direcció i la coordinació de seguretat i salut de les obres. 

 
ANY 2022 47.556,44

ANY 2023 190.225,76

TOTAL 237.782,20  
 

 
Segon.- Autoritzar el director gerent per realitzar els tràmits oportuns davant la 
Conselleria de Medi Ambient i Territori 
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4.4.- Cancel·lació del compte corrent contractat amb l’entitat Colonya Pollença 
 
El director gerent exposa als assistents que la pòlissa de crèdit subscrita amb 
l’entitat Colonya Pollença  s’ha cancel·lat , motiu pel qual es considera convenient 
cancel·lar també el compte corrent vinculat a ella. 

 
En atenció amb l’anteriorment exposat, els membres assistents adopten els 
següents acords: 
 

Primer.- Cancel·lar el següent compte corrent: Colonya Pollença  ES 21-2056-
0999-5220-5028-4922.  

 
Segon.- Autoritzar el director gerent per a realitzar els tràmits oportuns per dur 
a terme l’acord anterior. 

 
 
5.- PERSONAL 
 
5.1.- Renuncia de Jose Balle Castelló a la situació de jubilació parcial  
 
El director gerent recorda als assistents que el treballador d’ABAQUA, el senyor 
José Balle Castelló, va sol·licitar la jubilació parcial,  motiu pel qual el Consell 
d’Administració de data 23 de juny de 2021 va facultar al director gerent per iniciar i 
tramitar el corresponent expedient per contractar una persona que pogués cobrir 
la reducció del 50% de la jornada  laboral del senyor Balle. Continua explicant que 
aquest procediment es va iniciar i tramitar, publicant-se la puntuació provisionals 
de la valoració dels mèrits dels candidats el 3 de gener de 2022. No obstant això, el 
14 de gener de 2022, el senyor Balle va presentar escrit mitjançant el qual 
renunciava a la seva petició de sol·licitud de jubilació parcial, circumstància que fa 
innecessari continuar amb la tramitació de l’expedient iniciat per contractar una 
persona.    
 
En atenció amb l’anteriorment exposat, els membres assistents adopten els 
següents acords: 
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Primer.- Donar-se per assabentat de la renúncia presentada pel treballador José 
Balle Castelló  respecte a la seva petició de data 9 de juny de 2021. 
 
Segon.- Desistir del procediment iniciat per l’acord del consell d’administració de 
data 23 de juny de 2021, mitjançant el qual es va facultar al director gerent per 
iniciar i tramitar, en la seva totalitat, l’expedient per  contractar una persona 
desocupada, tal i com estableix l’article 9 del   Reial Decret 5/2013, de 15 de març, 
de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de major 
edat i promoure l’envelliment actiu.  
 

Tercer.- Notificar aquest acord a les parts interessades i al Comitè d’empresa 

 
5.2.- Donar compte de la fermesa de la sentència núm. 294/2021 de data 21 de 
juliol de 2021. 
 
El director gerent dóna compte de la sentència dictada per la sala social del 
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears de data 22 de juliol de 2021 en 
virtut de la qual es desestima el recurs de suplicació interposat pel treballador 
d’ABAQUA, el senyor Jordi Álvarez Farrerons. Aquesta sentència confirma la dictada 
en primera instància que declara al senyor Álvarez com treballador indefinit no fixo.   
 
En atenció amb l’anteriorment exposat, els membres assistents adopten els 
següents acords: 
 
Primer.- Donar-se per assabentat de la fermesa de la sentència 294/2021 de data 
22 de juliol de 2021, la qual desestima el recurs de suplicació interposat pel 
treballador Jordi Álvarez Farrerons contra la sentencia del Jutjat del Social núm. 4 
de Palma de Mallorca núm.17/2020 data 29 de gener de 2020 . 
 
Segon.- Declarar la condició no fixa indefinida de Jordi Álvarez Farrerons 
treballador d’ABAQUA de conformitat amb el contingut de la sentència núm. 
294/2021 de data 21 de juliol de 2021 . 
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6.- PLA D’ACTUACIONS 2022 Y REVISIÓ DEL 2021 
 

El director gerent procedeix a explicar el darrer punt que figura a l’ordre del dia. 
D’aquesta manera comença la seva exposició amb la part que fa referència a 
l’assoliment dels objectius marcats pel Pla d’actuacions de l’any 2021, els quals 
estan perfectament definits i quantificats en els indicadors de caràcter tècnic, 
financer, interns  i jurídics que figuren a la documentació tramesa als assistents.  
Seguidament, exposa el Pla d’actuacions per a l’any 2022, el qual es desenvolupa a 
la documentació annexa al llibre. Aquest pla defineix les línies d’actuació així com 
uns objectius concrets per a l’any 2022,  el compliment dels quals es valoraran en 
funció d’una sèrie d’ indicadors .  
 
En atenció amb l’anteriorment exposat, els membres assistents adopten els 
següents acords: 

 

Primer.- Donar-se per assabentat del compliment de tots el objectius que va 
establir el Pla d’Actuacions per a l’any 2021. 
 
Segon.- Aprovar el Pla d’Actuacions de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental per a l’any 2022. 
 
Tercer.-  Donar compte al Consell de Govern d’aquest acord. 
 

7.-TORN OBERT DE PARAULES 
 
El director gerent procedeix a explicar les actuacions realitzades amb els 
ajuntaments que actualment mantenen un deute amb ABAQUA per l’impagament 
de les despeses generades pel subministrament d’aigua, situació que va ser 
comunicada a aquest Consell d’Administració en data 27 de gener de 2022. 
 
D’aquesta manera informa que s’han mantingut reunions amb l’ajuntament 
d’Eivissa i Sant Josep de sa Talaia i l’entitat EMAYA per reclamar aquest deute. Pel 
que fa a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, se’ns ha comunicat que el dret de 
reclamació del deute ha prescrit motiu pel qual no tenen intenció de pagar-lo, això 
ha provocat la sol·licitud d’un informe a l’Àrea Econòmica de l’entitat per poder 
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valorar aquest argument. Pel que fa a l’Ajuntament d’Eivissa, s’ha exposat les 
dificultats que té la corporació local per fer front aquest deute ja que no hi ha 
partida pressupostària destinada a cobrir els imports reclamats. Pel que fa a 
l’entitat EMAYA, la situació és més preocupant perquè no reconeixen la vigència del 
conveni en virtut del qual ABAQUA ha subministrat aigua, argument en base al qual 
es neguen a pagar els costos de producció i subministrament d’aigua. Pel que fa 
als dos ajuntaments restants, Ciutadella i Muro, hi ha previst la celebració de  
reunions en els propers dies per tractar aquesta qüestió. 
  
Seguidament, el director gerent explica el procediment que es seguirà amb els 
ajuntaments que no paguen. Així, en primer lloc es durà a terme una comissió de 
seguiment per reclamar el deute o la fixació d’un calendari de pagament del deute 
fraccionat. En cas de no aconseguir la recuperació del deute reclamat es procedirà 
a una nova reclamació formal atorgant un termini concret per poder satisfer el 
deute pendent, arribat aquest termini sense haver aconseguit els objectius 
marcats, es cedirà el crèdit a l’Administració de la Comunitat Autònoma. 
  
El president de l’entitat insisteix en la necessitat de transmetre als ajuntaments el 
problema que suposa per a ABAQUA el seu incompliment de les obligacions 
econòmiques previstes als convenis, així com de la ferma voluntat d’ABAQUA de 
recuperar aquests costos de producció . 
 
Es suscita un debat entre els assistents el qual conclou amb la necessitat d’utilitzar 
tots els mecanismes legalment possibles per poder cobrar  el deute generat pels 
ajuntaments.  
 

 
I no havent-hi altres assumptes per tractar, sent les  15, 15, el president aixeca la 
sessió, de la qual jo com a secretari, estenc l’acta. 

 

 

El president         El secretari 
Miquel Mir Gual      Juan Calvo Cubero 
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2.- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA: 

2.1.- Inicis 
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2.1 a) Inici expedient de contractació de 
subministrament d’equips de deshidratació 
per a l’assecat de fangs a l’EDAR de 
Ciutadella Sud (Menorca).   

  

21

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous dia 31 de març de 2022 



 
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I ORDRE D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
 
 
Objecte: SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS DE DESHIDRATACIÓ PER A L’ASSECAT DE 
FANGS A L’EDAR DE CIUTADELLA SUD (MENORCA) 
Tipus de contracte: SUBMINISTRAMENT 
 
 
1. MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT I OBJECTE DEL CONTRACTE: 
 
L’EDAR Ciutadella Sud disposa de dos decantadors centrífugs per assecar el fang en excés. 
Aquests equips, de l’any 2001, estan actualment obsolets i infradimensionats, motiu pel 
qual es proposa amb aquest contracte renovar-los. Amb aquest contracte de 
subministrament es substitueixen els dos decantadors centrífugs, els seus col·lectors de 
connexió, s’adapten les passarel·les i escala d’accés entre ells, i l’obra civil necessària per 
el correcte assentament dels equips a substituir. 
 
Les competències de l’Agència Balear de l’Aigua i de la qualitat ambiental, estan definides 
a l’Art. 1.2 dels Estatuts de l’entitat aprovats pel Decret 100/2015, de 18 de desembre. 
S’inclouen dins la finalitat institucional de l’entitat la promoció, construcció, explotació i 
manteniment de les infraestructures hidràuliques, incloses les instal·lacions de captació, 
conducció, potabilització i distribució d’aigües; les actuacions, obres i instal·lacions de 
sanejament i depuració d’aigües residuals; la conservació i millora del domini públic 
hidràulic; la millora del patrimoni hidràulic de les Illes Balears i qualsevol tipus d’actuació 
hidràulica que sigui competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; 
actuacions relatives a qualitat ambiental, residus i litoral; així com la captació, conducció i 
distribució d’aigües i el sanejament i depuració d’aigües residuals. 
 
En conseqüència, es fa palès que l’objecte del contracte dóna resposta a les necessitats 
plantejades i s’enquadra dins la finalitat institucional de l’Agència Balear de l’aigua i de la 
qualitat ambiental, i queda constància que la relació entre les necessitats a satisfer i 
l’objecte del contracte és directe, clara i proporcional, tal i com prescriu l’article 116.4-e) 
de la LCSP. 
 
L’article 116 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, estableix 
que la tramitació de contractes per part de les Administracions públiques requerirà la 
prèvia tramitació del corresponent expedient que s’iniciarà per l’òrgan de contractació 
motivant la necessitat del contracte en els termes prevists a l’article 28 d’aquesta Llei i 
s’haurà de publicar en el Perfil del contractant.  
 
Així, l’article 63.3 indica que s’haurà de publicar al perfil del contractant la memòria 
justificativa del contracte, l’informe d’insuficiència de mitjans en el cas de contractes de 
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serveis, la justificació del procediment utilitzat per a la seva adjudicació, el plec de 
clàusules administratives i el de prescripcions tècniques, i el document d’aprovació de 
l’expedient. 
És per això que, atesa la necessitat sorgida de la contractació d’aquest expedient de 
referència que s’enquadra dins la finalitat institucional de l’Agència Balear de l’aigua i de 
la qualitat ambiental, i en virtut del principi de simplificació dels tràmits administratius, 
s’unifica en aquest document la justificació de les necessitats que pretenen cobrir-se de 
l’actuació i l’ordre de l’inici per part de l’òrgan de contractació. 
 
 
2. CPV 
 
L’objecte d’aquest contracte correspon al codi de la nomenclatura Vocabulari Comú de 
Contractes (CPV) de la Comissió Europea següent:   
   
 CPV- 34951300-1 Instal·lació d’assecatge de llots  
 
 
3. DIVISIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE EN LOTS  
 
De conformitat amb l’establert als articles 99 i 116.4-g) de la LCSP, i atenent a l’objecte del 
present contracte, es considera que operen les circumstàncies previstes a l’article 99.3 de 
LCSP, i es preveu la NO divisió en lots de l’objecte del contracte pels següents motius:  
 
El subministrament de nous decantadors centrífugs a l’EDAR Ciutadella Sud no té 
possibilitat real de dividir-se en lots perquè es tracta de la compra de dues màquines 
iguals i la seva instal•lació dins de la mateixa sala. L’única possibilitat seria la divisió en un 
lot per a cada màquina, i es dificultaria molt la coordinació de l’execució de les diferents 
prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada al coincidir una pluralitat de 
contractistes diferents. La divisió en lots resultaria antieconòmica per a l’administració 
contractant. 
 
Atesa la justificació es considera que:  
 

a) La divisió en lots de l’objecte del contracte implicaria el risc de restringir 
inadequadament la competència. 

b) La realització independent de les diverses prestacions compreses dins l’objecte 
del contracte dificultarà la correcte execució del mateix des del punt de vista 
tècnic; o bé que el risc per a la correcte execució del contracte implica la 
necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es 
pot veure impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat 
de contractistes diferents. 
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4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  
 
De conformitat amb l’establert a l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de la licitació 
es desglossa al quadre següent: 
 

Anualitat Import sense  IVA IVA 21% Import IVA inclòs 
2022   22.458,09 €   4.716,20 € 27.174.29 € 
2023 202.122,80 € 42.445,79 € 244.568,59 € 
Total 224.580,89 € 47.161,99 € 271.742,88 € 

 
El valor estimat del contracte és de 224.580,89 € resultat de la suma de l’import del 
pressupost de licitació total sense IVA, de l’import de modificats i de l’import de 
pròrrogues previstes: 224.580,89 + 0 € (modificats) + 0 € (pròrrogues). 
 
5. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Per raó del seu valor estimat el present expedient de contractació NO està subjecte a 
regulació harmonitzada, en aplicació dels criteris i llindars prevists als articles 19 i ss de la 
LCSP.  
 
Atenent a les característiques definides d’aquest expedient i al seu valor estimat, aquest 
expedient es tramitarà mitjançant el següent procediment:  
  
 Obert, de conformitat amb l’establert als articles 156 i següents de la LCSP 
 
 Obert simplificat, per concórrer les condicions previstes a l’article 159 de la LCSP 
 
 Obert simplificat abreujat, per concórrer les condicions previstes a l’art.159.6 LCSP. 
 
  
6. TERMINI D’EXECUCIÓ: 
 
Termini d’execució: 11 mesos 
 
7. LLOC DE PRESTACIÓ. 
 
T.M.: Ciutadella de Menorca 
ILLA: Menorca 
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8. RESPONSABLE DEL CONTRACTE  
 
Es proposa a la Sra. Pilar Sánchez-Mateos Rubio, Cap de l’Àrea de Gestió de Sanejament 
de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental. 
 
 
 
Palma, a la data de la signatura 
 
 
 
 
Pilar Sánchez-Mateos Rubio 
Cap de l’Àrea de Gestió de Sanejament 
 
 
 
PROPOSTA D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE 
SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS DE DESHIDRATACIÓ PER A L’ASSECAT DE FANGS 
A L’EDAR DE CIUTADELLA SUD (MENORCA) 
 
Vista la memòria justificativa de la necessitat de la contractació adjunta de 
Subministrament d’equips de deshidratació per a l’assecat de fangs a l’EDAR de Ciutadella 
Sud emesa dia 19 de març de 2021 per l’Àrea de Gestió de Sanejament de l’Agència Balear 
de l’aigua i de la qualitat ambiental i atès que la necessitat sorgida de la contractació 
proposada s’enquadra dins la finalitat institucional de l’Agència Balear de l’aigua i de la 
qualitat ambiental, escau procedir a l’inici de l’expedient de contractació corresponent en 
els termes prevists a l’article 28 de la LCSP. 
Atès que l’article 14.1m) del Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual s’aproven els 
Estatuts de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental disposa que correspon al 
Consell d’Administració de l’Agència ser l’òrgan de contractació de l’entitat, el Director 
gerent proposa al Consell d’Administració l’Adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Iniciar l’expedient de contractació de SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS DE 
DESHIDRATACIÓ PER A L’ASSECAT DE FANGS A L’EDAR DE CIUTADELLA SUD (MENORCA), amb un 
pressupost màxim de licitació de . 224.580,89.€, sense IVA,( 271.742,88.€ IVA inclòs), el qual 
estarà condicionat a la prèvia obtenció del certificat d’existència de crèdit adequat i 
suficient i a la prèvia autorització de la despesa, de conformitat amb l’establert a la Llei 
7/2010 de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la CAIB.  

Segon.- Nomenar a la Sra. Pilar Sánchez-Mateos Rubio com a responsable del contracte. 
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Tercer.- Delegar la firma en el Director Gerent de l’Agència Balear de l’aigua i de la 
qualitat ambiental per a procedir a la tramitació de l’expedient de contractació en tots els 
seus tràmits, adjudicació inclosa, mitjançant el procediment obert. 
 
Quart.- Publicar la memòria justificativa en el Perfil del Contractant de l’Agència Balear de 
l’aigua i de la qualitat ambiental. 
 
 
 
Palma, a la data de la signatura 
EL DIRECTOR GERENT 
 
 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
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2.1 b) Modificació de l’acord d’inici de 
l’expedient de contractació de les obres 
d’ampliació de l’EDAR d’inca.   
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PROPOSTA D’ACORD PER A LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD D’INICI DE 
L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES  D’AMPLIACIÓ DE 
L’EDAR D’INCA 
 
 
En sessió del Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental 
del passat dia  26 de juliol de 2018 es varen adoptar els següents acords:  
 

Primer.- Aprovar l’inici de l’expedient de contractació de les Obres d’ampliació de 
l’EDAR d’Inca, amb un pressupost màxim de licitació de 11.091.468,57 €, sense IVA. 
Aquest inici estarà condicionat a la prèvia obtenció del certificat d’existència de crèdit 
adequat i suficient i a la prèvia autorització de la despesa, de conformitat amb 
l’establert a l’article 15.2 de la Llei 7/2010 de 21 de juliol, del sector públic instrumental 
de la CAIB, modificat per la disposició final primera del Decret 5/2012, d’1 de juny de 
mesures urgents en matèria de personal i administratives per la reducció del dèficit 
públic del sector públic de la CAIB.  
 
Segon.- Delegar la firma en el Director Gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental per a procedir a la tramitació i aprovació de l’expedient de 
contractació de les obres, mitjançant el procediment Obert, en totes les seves fases, 
exclosa l’adjudicació. 
 

A dia d’avui, la licitació d’aquest projecte d’obres encara no s’ha dut a terme per qüestions 
pressupostàries i de tramitació del projecte. 
 
Dia 22 de març de 2022 el Cap de l’àrea de planificació i construcció de sanejament i 
depuració de l’Agència ha emès un nou informe justificatiu sobre la necessitat de revisar 
els preus de les unitats d’obra que conformen el projecte d’obres degut a que la conjuntura 
econòmica global actual derivada, principalment, del conflictes bèlꞏlics internacionals estan 
repercutint molt notablement en els preus de subministrament de la gran majoria dels 
materials i equips bàsics previstos, així com en la maquinària d’obres i de transport per la 
repercussió dels preus del combustible. 
 
L’informe tècnic exposa que s’ha procedit a actualitzar els preus de les unitats d’obra que 
conformen el projecte, en el que fa referència a materials i equips bàsics previstos, així com 
en la maquinària d’obres i de transport, i el pressupost actualitzat resultant ascendeix a 
12.572.668,76 € (exclòs l’iva) i de 15.212.929,20 (amb l’IVA inclòs), la qual cosa suposa un 
increment del 13,35% respecte a l’import aprovat inicialmente. 
 
Per la qual cosa, i a l’objecte de garantir la viabilitat econòmica dels contracte d’obres i el 
seu correcte desenvolupament, es proposa la modificació del pressupost de licitació de les 
obres. 
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Vist que l’article 14.1.m) del Decret 100/2015, de 18 de desembre, disposa que correspon al 
Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental ser l’òrgan 
de contractació, el director proposa al Consell d’Administració l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.-  Modificar els acords adoptats pel Consell d’Administració en sessió de dia 26 de 
juliol de 2018 respecte l’inici de l’expedient de contractació de les Obres d’ampliació de 
l’EDAR d’Inca, en el sentit d’actualitzar i augmentar els preus del pressupost del projecte 
d’obres a l’objecte de garantir la viabilitat econòmica del contracte d’obres i el seu correcte 
desenvolupament, atesa la conjuntura econòmica global actual. Els acords es modifiquen  
ara en els següents termes: 
 

 Primer.- Aprovar l’inici de l’expedient de contractació de les Obres d’ampliació de 
l’EDAR d’Inca, amb un pressupost màxim de licitació de 12.572.668,76 €, sense IVA. 
Aquest inici estarà condicionat a la prèvia obtenció del certificat d’existència de crèdit 
adequat i suficient i a la prèvia autorització de la despesa, de conformitat amb 
l’establert a l’article 15.2 de la Llei 7/2010 de 21 de juliol, del sector públic instrumental 
de la CAIB, modificat per la disposició final primera del Decret 5/2012, d’1 de juny de 
mesures urgents en matèria de personal i administratives per la reducció del dèficit 
públic del sector públic de la CAIB.  
 
Segon.- Delegar la firma en el Director Gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental per a procedir a la tramitació i aprovació de l’expedient de 
contractació de les obres, mitjançant el procediment Obert, en totes les seves fases, 
exclosa l’adjudicació. 
 

Palma, a la data de la firma electrònica visiblement al document. 
 
 
 
 
El Director gerent 
Guillem Rosselló Alcina 
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C/ del Gremi de Corredors, 10 

(Polígon de Son Rossinyol) 

07009 Palma  

Tel. 971 17 76 58 

abaqua.cat 

  

 

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT DE DESPESA DE LES OBRES 
DEL PROJECTE REFÓS DE “AMPLIACIÓ DE L’EDAR D’INCA (T.M. INCA. 
MALLORCA)”  
 

 
Per tal d’avançar en la licitació de l’expedient de contractació d’obres, i a petició del 
director executiu, es redacta el present informe tècnic. 
 
L’ABAQUA gestiona el sistema general de sanejament i depuració associat a l’EDAR 
d’Inca des de la signatura del Conveni original, el 18 d’abril de 2002. El 18 d’abril de 
2017 es va procedir a la formalització d’un nou Conveni per definir les noves condicions 
de colꞏlaboració entre l’ajuntament d’Inca i ABAQUA, i l’1 de desembre de 2021 s’ha 
signat la seva renovació. 
 
El 26 de juliol de 2018 el consell d’administració de l’ABAQUA va iniciar l’expedient de 
contractació de les obres del projecte d’”Ampliació de l’EDAR d’Inca (t.m. d’Inca. 
Mallorca)”, amb un pressupost base de licitació de 11.091.468,57 € (exclòs l’iva) i de 
13.420.676,97 (amb l’IVA inclòs), 
 
La nova conjuntura econòmica global derivada, principalment, del conflictes bèlꞏlics 
internacionals estan repercutint molt notablement en els preus de subministrament de la 
gran majoria dels materials i equips bàsics previstos, així com en la maquinària d’obres 
i de transport per la repercussió dels preus del combustible.  
 
D’altra banda, mitjançant el Reial Decret Llei 3/2022 l’Estat espanyol ha establert un 
sistema per actualitzar els preus dels contractes d’obra formalitzats amb anterioritat al 2 
de març de 2022, mentre que la CAIB està contemplant també l’aprovació d’una 
normativa específica per regular aquest fet. En qualsevol cas aquestes iniciatives no 
contemplen una metodologia específica pels expedients d’obra que actualment es 
troben en fase de preparació de la licitació, per tant, als contractes dels quals no els serà 
d’aplicació i serà necessari proposar l’actualització del pressupost de l’actuació abans 
de dur a terme la licitació del contracte.  
 
Els diferents possibles proveïdors consultats ens han informat de la impossibilitat de 
mantenir els preus utilitzats per a l’elaboració del projecte refós, a l’hora que resulta molt 
complicat en aquest moment obtenir ofertes concretes que mantinguin la seva vigència 
per quan s’iniciïn les obres. 
 
Amb aquest context econòmic global tan incert resulta molt complex determinar la 
magnitud de la variació dels preus esmentats, si bé una vegada sondejat el mercat s’ha 
procedit a revisar els preus de les unitats d’obra que conformen el projecte, en el que fa 
referència a materials i equips bàsics previstos, així com en la maquinària d’obres i de 
transport. 
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2 
 

 
El pressupost actualitzat resultant ascendeix a 12.572.668,76 € (exclòs l’iva) i de 
15.212.929,20 (amb l’IVA inclòs), la qual cosa suposa un increment del 13,35% respecte 
a l’import aprovat inicialment. 
 
Tot això amb independència de les baixes econòmiques que ofertin els licitadors, en 
funció de les condicions per executar la prestació i/o del risc assumit per cada empresa 
a l’hora de confeccionar la seva oferta.  
 
A l’objecte de garantir la viabilitat econòmica dels contracte d’obres i el seu correcte 
desenvolupament, així com avançar en l’execució pressupostària de l’Agència Balear 
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, es proposa:  
 

 Iniciar els tràmits per a l’aprovació de l’expedient modificat de despesa associat 
a les obres del projecte refós d’”Ampliació de l’EDAR d’Inca (t.m. d’Inca. 
Mallorca)”, amb un pressupost base de licitació de 12.572.668,76 € (exclòs l’iva) 
i de 15.212.929,20 (amb l’IVA inclòs), la qual cosa suposa un increment del 
13,35%  respecte a l’import aprovat inicialment. 

 Facultar al director gerent per modificar l’acord d’inici de l’expedient de 
contractació de les obres referenciades, una vegada es disposi de l’aprovació de 
l’expedient de despesa indicat en l’apartat anterior. 

 
 
Palma, en la data indicada en la signatura electrònica 
 
El cap d’àrea de planificació i construcció  
de sanejament i depuració 
 
 
 
 
 
Antoni Bernat Homar 
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2.1 c) Inici expedient de contractació pel 
subministrament de diversos equips per  
rehabilitar la línia de fangs de l’EDAR 
d’Eivissa.   
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I ORDRE D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
 
 
Objecte: Subministrament de diversos equips per a rehabilitar la línia de fangs de 

l’EDAR d’Eivissa 
Tipus de contracte: SUBMINISTRAMENT 
 
 
1. MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT I OBJECTE DEL CONTRACTE: 
 
L’EDAR d’Eivissa té greus problemes de funcionament des de fa molts d’anys.  
Ja als informes de estat de les plantes de 2011 i 2015 s’insisteix en la mala qualitat 
de l’aigua d’entrada i en que els rendiments que s’assoleixen amb el tractament 
físic-químic, que és l’única part de la planta que funciona, són clarament 
insuficients. Malgrat aquests informes, com que era imminent la construcció de la 
nova EDAR, no es va tomar més decisió que la de mantenir adequadament el físic-
químic. 
Com que les obres de la nova EDAR començaren al novembre de 2017 i es preveia 
que estiguessin finalitzades a finals de 2019, la darrera inversió que es va fer al físic-
químic va ser la reposició de les lamel·les d’un dels decantadors al 2016. 
Quan el Ministeri va sol·licitar l’autorització de Recursos Hídrics per al traçat de les 
canonades, els varen demanar canvis de traçat que varen obligar a modificar el 
projecte i a realitzar expropiacions, la qual cosa va suposar que es paralitzessin les 
obres el 2 de desembre de 2019 i no es reprenguessin fins al 30 d’abril de 2021. 
El 6 de setembre de 2021, el Consell d’Eivissa va paralitzar l’excavació de la rasa en 
la que van les canonades que comuniquen l’antiga EDAR (que queda convertida en 
un bombament) amb la nova EDAR per haver-se trobat restes de rases de cultiu 
fenícies. Aquest fet ha suposat la necessitat de realitzar l’excavació en tandes de 10 
cm d’alçada al llarg de tota la canonada (uns 5 Km) a més de contractar un equip 
d’arqueòlegs. L’increment de la despesa provocat (uns 3 milions d’euros) ha 
obligat a modificar el contracte per segona vegada i ha allargat encara més els 
terminis prevists, de forma que no es preveu que les obres puguin finalitzar abans 
del primer trimestre de 2025. 
Com que no s’havien fet inversions des de 2016, actualment la planta d’Eivissa està 
molt deteriorada i com que l’aigua que l’arriba té molt mala qualitat, els rendiments 
que s’obtenen a la depuració són totalment insuficients. De fet no arriben ni al 40 
% a la major part de les analítiques realitzades. Per tant, és evident que l’actual 
planta d’Eivissa no pot arribar fins al 2025 (suposant que no hi hagi més 
endarreriments a l’obra de la nova EDAR) si no es realitzen treballs de reparació 
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importants. Dins aquestes feines es troba la rehabilitació de la línia de fangs, ja que 
a dia d’avui els fangs produïts es traslladen a l’EDAR de Sant Antoni, però aquesta 
situació no es pot allargar ja que suposa uns costs molt elevats. 
El més necessari és instal·lar un pont nou a un dels espessidors, dues centrífugues, 
un preparador de polielectròlit i dues sitges de fangs. 
Tot aquests elements es podran aprofitar en altres EDAR de l’Illa d’Eivissa quan 
comenci a funcionar la nova EDAR i es pugui desmantellar aquesta línia de fangs. 
 
Les competències de l’Agència Balear de l’Aigua i de la qualitat ambiental, estan 
definides a l’Art. 1.2 dels Estatuts de l’entitat aprovats pel Decret 100/2015, de 18 
de desembre. S’inclouen dins la finalitat institucional de l’entitat la promoció, 
construcció, explotació i manteniment de les infraestructures hidràuliques, incloses 
les instal·lacions de captació, conducció, potabilització i distribució d’aigües; les 
actuacions, obres i instal·lacions de sanejament i depuració d’aigües residuals; la 
conservació i millora del domini públic hidràulic; la millora del patrimoni hidràulic 
de les Illes Balears i qualsevol tipus d’actuació hidràulica que sigui competència de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; actuacions relatives a qualitat 
ambiental, residus i litoral; així com la captació, conducció i distribució d’aigües i el 
sanejament i depuració d’aigües residuals. 
 
En conseqüència, es fa palès que l’objecte del contracte dona resposta a les 
necessitats plantejades i s’enquadra dins la finalitat institucional de l’Agència 
Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental, i queda constància que la relació entre 
les necessitats a satisfer i l’objecte del contracte és directe, clara i proporcional, tal 
i com prescriu l’article 116.4-e) de la LCSP. 
 
L’article 116 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
estableix que la tramitació de contractes per part de les Administracions públiques 
requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient que s’iniciarà per l’òrgan 
de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes prevists a l’article 
28 d’aquesta Llei i s’haurà de publicar en el Perfil del contractant.  
 
Així, l’article 63.3 indica que s’haurà de publicar al perfil del contractant la memòria 
justificativa del contracte, l’informe d’insuficiència de mitjans en el cas de 
contractes de serveis, la justificació del procediment utilitzat per a la seva 
adjudicació, el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques, i el 
document d’aprovació de l’expedient. 
És per això que, atesa la necessitat sorgida de la contractació d’aquest expedient 
de referència que s’enquadra dins la finalitat institucional de l’Agència Balear de 
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l’aigua i de la qualitat ambiental, i en virtut del principi de simplificació dels tràmits 
administratius, s’unifica en aquest document la justificació de les necessitats que 
pretenen cobrir-se de l’actuació i l’ordre de l’inici per part de l’òrgan de 
contractació. 
 
2. CPV 
 
L’objecte d’aquest contracte correspon al codi de la nomenclatura Vocabulari 
Comú de Contractes (CPV) de la Comissió Europea següent:   
   
 CPV-  34951300-1 Instalación de secado de lodos  
 
3. DIVISIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE EN LOTS  
 
De conformitat amb l’establert als articles 99 i 116.4-g) de la LCSP, i atenent a l’objecte del 
present contracte, es considera que operen les circumstàncies previstes a l’article 99.3 de 
LCSP, i es preveu la No divisió en lots del objecte del contracte pels següents motius: 
 
Es tracta de la substitució d’equips que s’utilitzen per a un únic fi, que han de treballar 
coordinats i depenent els uns dels altres. 
 
4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  
 
De conformitat amb l’establert a l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de la 
licitació es desglossa al quadre següent: 
 

Anualitat Import sense  IVA IVA 21% Import IVA inclòs 
2022 60 000,00 € 12 600,00 € 72 600,00 € 
2023  448 231,66 € 94 128,65 € 542 360,31 € 

TOTAL 508 231,66 € 106 728,65 € 614 960,31 € 
 
El valor estimat del contracte és de 508 231,66 € IVA exclòs. 
 
5. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Per raó del seu valor estimat el present expedient de contractació SI està subjecte 
a regulació harmonitzada, en aplicació dels criteris i llindars prevists als articles 19 
i ss de la LCSP.  
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Atenent a les característiques definides d’aquest expedient i al seu valor estimat, 
aquest expedient es tramitarà mitjançant el següent procediment:  
  
 Obert, de conformitat amb l’establert als articles 156 i següents de la LCSP 
 
 Obert simplificat, per concórrer les condicions previstes a l’article 159 de la 
LCSP 
 
 Obert simplificat abreujat, per concórrer les condicions previstes a 
l’art.159.6 LCSP. 
 
6. TERMINI D’EXECUCIÓ: 
 
Termini d’execució: 11 mesos 
 
7. LLOC DE PRESTACIÓ. 
 
T.M.: Santa Eulària 
ILLA: Eivissa 
 
8. RESPONSABLE DEL CONTRACTE  
 
Es proposa com a responsable del contracte al Sr. Lorenzo Romero Valbuena de 
l’Àrea de Gestió de Sanejament de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat 
ambiental. 
 
Palma, a la data de la signatura 
 
 
 
 
Sgt.: Pilar Sánchez-Mateos Rubio 
Cap de l’Àrea de Gestió de Sanejament 
 
 
 
PROPOSTA D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT 
DE DIVERSOS EQUIPS PER A REHABILITAR LA LÍNIA DE FANGS DE L’EDAR D’EIVISSA 
 

X
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Vista la memòria justificativa de la necessitat de la contractació adjunta de 
Subministrament de diversos equips per a rehabilitar la línia de fangs de l’EDAR 
d’Eivissa, emesa dia 24 de març de 2022 per l’Àrea de Gestió de Sanejament de 
l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental i atès que la necessitat sorgida 
de la contractació proposada s’enquadra dins la finalitat institucional de l’Agència 
Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental, escau procedir a l’inici de l’expedient de 
contractació corresponent en els termes prevists a l’article 28 de la LCSP. 
Atès que l’article 14.1m) del Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual 
s’aproven els Estatuts de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental 
disposa que correspon al Consell d’Administració de l’Agència ser l’òrgan de 
contractació de l’entitat, el Director gerent proposa al Consell d’Administració 
l’Adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del Subministrament de diversos 
equips per a rehabilitar la línia de fangs de l’EDAR d’Eivissa amb un pressupost 
màxim de licitació de 508 231,66 €, sense IVA,(614 960,31 € IVA inclòs), el qual estarà 
condicionat a la prèvia obtenció del certificat d’existència de crèdit adequat i 
suficient i a la prèvia autorització de la despesa, de conformitat amb l’establert a la 
Llei 7/2010 de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la CAIB.  

Segon.- Nomenar al Sr. Lorenzo Romero Valbuena com a responsable del 
contracte. 
 
Tercer.- Delegar la firma en el Director Gerent de l’Agència Balear de l’aigua i de la 
qualitat ambiental per a procedir a la tramitació de l’expedient de contractació en 
tots els seus tràmits, adjudicació inclosa, mitjançant el procediment obert. 
 
Quart.- Publicar la memòria justificativa en el Perfil del Contractant de l’Agència 
Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental. 
 
 
Palma, a la data de la signatura 
EL DIRECTOR GERENT 
 
 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
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2.1 d) Inici d’expedient de contractació per al 
subministrament de diversos equips per a 
realitzar reparacions urgents en les línies del 
físic químic de l’EDAR d’Eivissa.   
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I ORDRE D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
 
 
Objecte: Subministrament de diversos equips per a realitzar reparacions urgents en 

les línies de físic-químic de l’EDAR d’Eivissa 
Tipus de contracte: SUBMINISTRAMENT 
 
 
1. MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT I OBJECTE DEL CONTRACTE: 
 
L’EDAR d’Eivissa té greus problemes de funcionament des de fa molts d’anys.  
Ja als informes de estat de les plantes de 2011 i 2015 s’insisteix en la mala qualitat 
de l’aigua d’entrada i en que els rendiments que s’assoleixen amb el tractament 
físic-químic, que és l’única part de la planta que funciona, són clarament 
insuficients. Malgrat aquests informes, com que era imminent la construcció de la 
nova EDAR, no es va tomar més decisió que la de mantenir adequadament el físic-
químic. 
Com que les obres de la nova EDAR començaren al novembre de 2017 i es preveia 
que estiguessin finalitzades a finals de 2019, la darrera inversió que es va fer al físic-
químic va ser la reposició de les lamel·les d’un dels decantadors al 2016. 
Quan el Ministeri va sol·licitar l’autorització de Recursos Hídrics per al traçat de les 
canonades, els varen demanar canvis de traçat que varen obligar a modificar el 
projecte i a realitzar expropiacions, la qual cosa va suposar que es paralitzessin les 
obres el 2 de desembre de 2019 i no es reprenguessin fins al 30 d’abril de 2021. 
El 6 de setembre de 2021, el Consell d’Eivissa va paralitzar l’excavació de la rasa en 
la que van les canonades que comuniquen l’antiga EDAR (que queda convertida en 
un bombament) amb la nova EDAR per haver-se trobat restes de rases de cultiu 
fenícies. Aquest fet ha suposat la necessitat de realitzar l’excavació en tandes de 10 
cm d’alçada al llarg de tota la canonada (uns 5 Km) a més de contractar un equip 
d’arqueòlegs. L’increment de la despesa provocat (uns 3 milions d’euros) ha 
obligat a modificar el contracte per segona vegada i ha allargat encara més els 
terminis prevists, de forma que no es preveu que les obres puguin finalitzar abans 
del primer trimestre de 2025. 
Com que no s’havien fet inversions des de 2016, actualment la planta d’Eivissa està 
molt deteriorada i com que l’aigua que l’arriba té molt mala qualitat, els rendiments 
que s’obtenen a la depuració són totalment insuficients. De fet no arriben ni al 40 
% a la major part de les analítiques realitzades. Per tant, és evident que l’actual 
planta d’Eivissa no pot arribar fins al 2025 (suposant que no hi hagi més 
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endarreriments a l’obra de la nova EDAR) si no es realitzen treballs de reparació 
importants a la línia de físic-químic. 
El més necessari és instal·lar una reixa de gruixats en cadascú dels canals de 
desbast, substituir els tamisos per reixes de fins, neteja i adequació dels 
decantadors lamel·lars , substitució de les lamel·les d’una de les línies, i substitució 
del pont del mateix decantador, a més de totes les actuacions auxiliars necessàries. 
Hi ha que aclarir que, malgrat es realitzin aquestes obres, no s’arribarà a assolir el 
nivell de depuració requerit per la normativa. 
Les competències de l’Agència Balear de l’Aigua i de la qualitat ambiental, estan 
definides a l’Art. 1.2 dels Estatuts de l’entitat aprovats pel Decret 100/2015, de 18 
de desembre. S’inclouen dins la finalitat institucional de l’entitat la promoció, 
construcció, explotació i manteniment de les infraestructures hidràuliques, incloses 
les instal·lacions de captació, conducció, potabilització i distribució d’aigües; les 
actuacions, obres i instal·lacions de sanejament i depuració d’aigües residuals; la 
conservació i millora del domini públic hidràulic; la millora del patrimoni hidràulic 
de les Illes Balears i qualsevol tipus d’actuació hidràulica que sigui competència de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; actuacions relatives a qualitat 
ambiental, residus i litoral; així com la captació, conducció i distribució d’aigües i el 
sanejament i depuració d’aigües residuals. 
 
En conseqüència, es fa palès que l’objecte del contracte dóna resposta a les 
necessitats plantejades i s’enquadra dins la finalitat institucional de l’Agència 
Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental, i queda constància que la relació entre 
les necessitats a satisfer i l’objecte del contracte és directe, clara i proporcional, tal 
i com prescriu l’article 116.4-e) de la LCSP. 
 
L’article 116 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
estableix que la tramitació de contractes per part de les Administracions públiques 
requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient que s’iniciarà per l’òrgan 
de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes prevists a l’article 
28 d’aquesta Llei i s’haurà de publicar en el Perfil del contractant.  
 
Així, l’article 63.3 indica que s’haurà de publicar al perfil del contractant la memòria 
justificativa del contracte, l’informe d’insuficiència de mitjans en el cas de 
contractes de serveis, la justificació del procediment utilitzat per a la seva 
adjudicació, el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques, i el 
document d’aprovació de l’expedient. 
És per això que, atesa la necessitat sorgida de la contractació d’aquest expedient 
de referència que s’enquadra dins la finalitat institucional de l’Agència Balear de 
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l’aigua i de la qualitat ambiental, i en virtut del principi de simplificació dels tràmits 
administratius, s’unifica en aquest document la justificació de les necessitats que 
pretenen cobrir-se de l’actuació i l’ordre de l’inici per part de l’òrgan de 
contractació. 
 
2. CPV 
 
L’objecte d’aquest contracte correspon al codi de la nomenclatura Vocabulari 
Comú de Contractes (CPV) de la Comissió Europea següent:   
   
 CPV-  39350000-0- Equip per a estacions de depuració  
 
3. DIVISIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE EN LOTS  
 
De conformitat amb l’establert als articles 99 i 116.4-g) de la LCSP, i atenent a 
l’objecte del present contracte, es considera que operen les circumstàncies 
previstes a l’article 99.3 de LCSP, i es preveu la realització independent de 
cadascuna de les parts de l’objecte del contracte mitjançant la divisió en els 
següents lots:  
 
Lot 1: Subministrament de diversos equips per a realitzar reparacions urgents en 
les línies de físic-químic de l’EDAR d’Eivissa: Equips de desbast. 
 
Lot 2.: Subministrament de diversos equips per a realitzar reparacions urgents en 
les línies de físic-químic de l’EDAR d’Eivissa: Adequació decantadors lamel·lars.  
 
4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  
 
De conformitat amb l’establert a l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de la 
licitació es desglossa al quadre següent: 
 

Anualitat Import sense  IVA IVA 21% Import IVA inclòs 
2022 60 000,00 € 12 600,00 € 72 600,00 € 
2023  527 719,19 € 110 821,03 € 638 540,22 € 

TOTAL 587 719,19 € 123 421,03 € 711 140,22 € 
 
El valor estimat del contracte és de 587 719,19 € IVA exclòs. 
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5. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Per raó del seu valor estimat el present expedient de contractació SI està subjecte 
a regulació harmonitzada, en aplicació dels criteris i llindars prevists als articles 19 
i ss de la LCSP.  
 
Atenent a les característiques definides d’aquest expedient i al seu valor estimat, 
aquest expedient es tramitarà mitjançant el següent procediment:  
  
 Obert, de conformitat amb l’establert als articles 156 i següents de la LCSP 
 
 Obert simplificat, per concórrer les condicions previstes a l’article 159 de la 
LCSP 
 
 Obert simplificat abreujat, per concórrer les condicions previstes a 
l’art.159.6 LCSP. 
 
6. TERMINI D’EXECUCIÓ: 
 
Termini d’execució: 11 mesos 
 
7. LLOC DE PRESTACIÓ. 
 
T.M.: Santa Eulària 
ILLA: Eivissa 
 
8. RESPONSABLE DEL CONTRACTE  
 
Es proposa com a responsable del contracte al Sr. Lorenzo Romero Valbuena de 
l’Àrea de Gestió de Sanejament de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat 
ambiental. 
 
Palma, a la data de la signatura 
 
 
 
 
Sgt.: Pilar Sánchez-Mateos Rubio 
Cap de l’Àrea de Gestió de Sanejament 

X
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PROPOSTA D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT 
DE DIVERSOS EQUIPS PER A REALITZAR REPARACIONS URGENTS EN LES LÍNIES 
DE FÍSIC-QUÍMIC DE L’EDAR D’EIVISSA 
 
Vista la memòria justificativa de la necessitat de la contractació adjunta de 
Subministrament de diversos equips per a realitzar reparacions urgents en les 
línies de físic-químic de l’EDAR d’Eivissa, emesa dia 24 de març de 2022 per l’Àrea 
de Gestió de Sanejament de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental i 
atès que la necessitat sorgida de la contractació proposada s’enquadra dins la 
finalitat institucional de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental, escau 
procedir a l’inici de l’expedient de contractació corresponent en els termes prevists 
a l’article 28 de la LCSP. 
Atès que l’article 14.1m) del Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual 
s’aproven els Estatuts de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental 
disposa que correspon al Consell d’Administració de l’Agència ser l’òrgan de 
contractació de l’entitat, el Director gerent proposa al Consell d’Administració 
l’Adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del Subministrament de diversos 
equips per a realitzar reparacions urgents en les línies de físic-químic de 
l’EDAR d’Eivissa amb un pressupost màxim de licitació de 587 719,19 €, sense 
IVA,(711 140,22 € IVA inclòs), el qual estarà condicionat a la prèvia obtenció del 
certificat d’existència de crèdit adequat i suficient i a la prèvia autorització de la 
despesa, de conformitat amb l’establert a la Llei 7/2010 de 21 de juliol, del sector 
públic instrumental de la CAIB.  

Segon.- Nomenar al Sr. Lorenzo Romero Valbuena com a responsable del 
contracte. 
 
Tercer.- Delegar la firma en el Director Gerent de l’Agència Balear de l’aigua i de la 
qualitat ambiental per a procedir a la tramitació de l’expedient de contractació en 
tots els seus tràmits, adjudicació inclosa, mitjançant el procediment obert. 
 
Quart.- Publicar la memòria justificativa en el Perfil del Contractant de l’Agència 
Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental. 
 
 
Palma, a la data de la signatura 
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EL DIRECTOR GERENT 
 
 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
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2.1 e) Ratificació de la resolució adoptada 
per raons d’urgència pel president de 
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental relativa a l’aprovació de 
l’expedient de despesa del contracte basat 
en l’acord marc CC 3/2020 de 
subministrament d’energia elèctrica a preu 
fix de l’energia per al període de l’1 d’abril 
de 2022 a 30 de juny de 2022  
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PROPOSTA D’ACORD DE RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ ADOPTADA PER RAONS 
D’URGÈNCIA PEL PRESIDENT DE L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT 
AMBIENTAL PER A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DEL CONTRACTE BASAT EN L’ACORD 
MARC CC/3/2020-LOT 2- PER AL SUBMINSITRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA A PREU FIX 
DE L’ENERGIA PER AL PERIODE DE L’1/04/2022 a 30/06/2022. 
 
 
Una vegada enllestida la tramitació de l’expedient, dia 21 de març de 2022 el President de 
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat ambiental,  per raons d’urgència, va dictar 
resolució d’aprovació de l’expedient de despesa corresponent al contracte basat en l’Acord 
marc CC/3/2020 AM per al subministrament d’energia elèctrica als edificis i instal·lacions 
d’abastiment i sanejament gestionats per ABAQUA pel període comprés entre l’1 d’abril de 
2022 i fins el 30 de juny de 2022. S’adjunta còpia de la resolució amb la justificació 
corresponent. 
 
L’article 14.1 m) del Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts 
de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat ambiental, disposa que correspon al Consell 
d’Administració de l’Agència “ser l’òrgan de contractació de l’entitat”.No obstant això, quan 
les circumstàncies requereixin una actuació urgent, l’article 12.1.f) del citat Decret, 
estableix que entre les funcions del President de l’entitat s’inclou, “exercitar, per raons 
d’urgència, qualsevol facultat que correspongui al Consell d’Administració, donant compte al 
mateix als efectes de la seva ratificació”. 
 
És per això, que als efectes de la seva ratificació per part del Consell d’Administració, el 
Director gerent de l’Agència proposa al Consell d’Administració l’adopció del següent 
acord: 
 
Primer.- Ratificar la resolució, adoptada per raons d’urgència, dia 21 de març de 2022 pel 
President de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental per a l’aprovació de 
l’expedient del contracte basat en l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica  
CC 3/2020 AM- Lot 2 a preu fix a determinats CUPS d’instal·lacions gestionades per 
l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental, corresponent al període de 1 d’abril de 
2.022 fins al 30 de juny de 2.022. 
 
Palma, a la data de firma electrònica visible  
El Director gerent 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
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2.2.- Projectes 

 

2.2 a) Proposta de declaració d’interès 
autonòmic de les obres del projecte 
d’ampliació i millora de tractament de l’EDAR 
de sa Pobla. 
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Proposta de declaració d’interès autonòmic de les obres del  projecte 
d’ampliació i millora de tractament de l’EDAR de sa Pobla 
 
L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental gestiona la depurada de sa 
Pobla des de l’any 1990, data en què es va signar el conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de sa Pobla i  l’IBASAN, actualment ABAQUA, mitjançant el qual l’ens 
públic es comprometia a construir i explotar l’actual estació depuradora de sa 
Pobla. 
 
Aquest conveni va ser substituït pel signat el 17 de maig de 2019 a través del qual 
ABAQUA continua gestionant el sistema de sanejament i depuració del municipi de 
sa Pobla, integrat per l’estació depuradora i el sistema de restitució dels efluents, 
consistent en la conducció fins el torrent de Sant Miquel, punt d’abocament de les 
aigües depurades.  
 
La depuradora de sa Pobla està dissenyada per tractar un cabdal diari de 2.000 
metres cúbics. No obstant això, la seva capacitat s’ha vist minvada degut al 
creixement poblacional del municipi, segons les dades aportades per l’Ajuntament. 
 
També cal incidir en la problemàtica de la manca de separativa de la xarxa de 
clavegueram de competència municipal. Aquest fet s’agreuja quan plou, ja que la 
falta de separació de la xarxa de pluvials de les residuals provoca un augment de 
cabdal d’aigua molt superior al dissenyat per ser tractat a la instal·lació.  
 
Un altre fet important és que molts d’elements de l’EDAR han arribat al final de la 
seva vida útil, essent necessària la seva actualització, millora i en alguns casos 
demolició d’alguns elements. 
 
Davant la necessitat imperiosa d’augmentar la capacitat de la planta així com les 
recomanacions de l’Àrea de Gestió de Sanejament d’ABAQUA en remodelar-la 
íntegrament, en  data 19 de febrer de 2020  es va contractar la redacció del projecte 
d’ampliació i millora de tractament de l’EDAR de sa Pobla i el mes març de 2021 es 
va iniciar la tramitació ambiental de l’esmentat projecte amb un pressupost de 
6.318.557,36 euros, exclòs l’IVA, el qual contempla una ampliació de la capacitat de 
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tractament fins a 3.850 m3/dia, així com l’execució d’un nou pretractament, dues 
línies de tractament biològic i decantació secundària, un aiguamoll artificial, un 
digestor i espessador de fangs, així com la remodelació dels edificis de 
deshidratació i de control, i l’adaptació de l’actual reactor biològic i digestor com a 
tanc de tempestes. 
 
Atesa la urgència i importància  d’executar l’ampliació i reforma de la planta 
depuradora de sa Pobla, i molt especialment la seva rellevància en el seu impacte 
mediambiental que suposarà per a la zona, es considera fonamental poder declarar 
d’interès autonòmic aquestes obres als efectes establerts a l’article 149 de la Llei 
12/2017, de 29 de desembre de 2017, d’urbanisme de les Illes Balears. 
 
Per tot això, el director gerent proposa al Consell d’Administració la següent 
proposat d’acords: 
 
Primer.- Sol·licitar al Consell de Govern la declaració d’interès autonòmic de les 
obres del projecte d’ampliació i millora de tractament de l’EDAR de sa Pobla, 
d’acord amb allò previst a l’apartat segon de l’article 149 de la Llei 12/2017, de 29 
de novembre, d’urbanisme de les Illes Balears. 
 
Segon. Trametre, a l'empara de l'apartat 4 de l'article 149 de la Llei 12/2017, de 29 
de desembre, el projecte d’ampliació i reforma de la planta depuradora de sa Pobla 
a l'Ajuntament de sa Pobla, per tal que, en el termini d'un mes, en notifiqui la 
conformitat o disconformitat amb el planejament urbanístic en vigor. 
 
Tercer.- Delegar la signatura al director gerent per tramitar i aprovar el projecte 
d’obres en els termes fixats l’article 149 de la Llei 12/2017, de 29 de novembre, 
d’urbanisme de les Illes Balears. 
 
Palma, a la data de la signatura electrònica 
 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
Director gerent 
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2.3.- Liquidacions, certificacions, 
pròrrogues i modificats. 
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2.3 a)  Liquidació del contracte de servei i 
explotació, manteniment i conservació  de 
la IDAM de Santa Eulària des Riu i de les 
seves instal·lacions annexes   
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PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ FINAL DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER DUR 
A TERME L’EXPLOTACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE L’INSTAL.LACIÓ 
DESSALADORA D’AIGUA DE MAR DE STA. EULÀRIA D’ES RIU I DE LES SEVES 
INSTAL.LACIONS ANNEXES. EIVISSA. ILLES BALEARS 
 
EXP. CO/SE/17/01 
 
Fets: 
 
En data 1 de desembre de 2017 es va signar, el contracte de serveis per dur a terme 
l’explotació, manteniment i conservació de l’instal·la cio dessaladora d’aigua de mar de Sta. 
Eulàlia d’Es Riu i de les seves instal·lacions annexes. Eivissa. Illes Balears, amb l’ute Acciona 
Agua, S.A.-Fcc Aqualia, S.A. i l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, per un 
import de 1.244.586,05 € l’iva exclòs i un termini d’execució de dos anys a comptar des de dia 
01 de desembre de 2017. 
 
Posteriorment es varen formalitzar amb el contractista dues pròrrogues anuals de l’esmentat 
contracte, finalitzant la primera en data 30 de novembre de 2020 i la segona en data 30 de 
novembre de 2021. 
 
Una vegada finalitzat el termini d’execució del servei, l’acta de recepció del servei es va firmar 
dia 4 de febrer de 2022. 
 
L’informe del responsable del contracte de l’Àrea de gestió i construcció d’abastament i 
dessaladores de dia 25 de març de 2022, justifica i proposa la liquidació del servei que ens 
ocupa, en base als següents arguments: 
 

1) En l’import del contracte que es desglossa en el PPT de la licitació consta de dos 
conceptes diferenciats els quals es mesuren i traslladen a la factura mensual, una part 
dels costos fixos i un altre part de costos variables en funció de la quantitat d’aigua 
dessalada lliurada. En aquesta licitació es preveia un cost fixo anual de 584.285,06 € 
corresponent a la part fixa i un cost variable anual de 234.521,55€, per una producció 
anual de 2.931.000 m3 d’aigua dessalada. 

2) Durant el termini d’execució de la segona pròrroga, a conseqüència de l’aigua 
sol·licitada pels Ajuntaments a l’illa d’Eivissa, es va lliurar a la xarxa en alta un volum 
anual d’aigua superior a l’estimat en el contracte, és a dir, de 3.534.623 m3, envers els 
2.931.000 m3 prevists als plecs. Tal i com s’explica de manera més detallada a l’informe 
tècnic que s’adjunta a la present proposta. 
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3) A la finalització de la segona pròrroga es va facturar per l’import establert en el 
contracte que era de 752.974,56 € iva inclòs, i no per l’import corresponent als m3 
d’aigua realment lliurada a l’illa d’Eivissa, es a dir, 797.343,67 € l’iva inclòs. 

4) Per tot l’anteriorment esmentat, el responsable del contracte proposa en el seu 
informe aprovar la liquidació final del present servei per un import favorable al 
contractista de 36.668,69 € sense iva ( 44.369,12 € iva inclòs ) corresponent a la 
diferencia entre la factura emesa per la segona prorroga ( 752.974,56 € l’iva inclòs ) i 
l’import realment a cobrar, per l’adjudicatari, pels m3 realment lliurats ( 797.343,67 € 
sense iva ). 

 
Consideracions:  
 
El punt 2 del plec de clàusules administratives particulars defineix el règim jurídic i 
jurisprudencial que regeix el present contracte de serveis el qual disposa que es regularà per 
l’establert en els plecs i per la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediment de contractació 
en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals (en endavant LCSE) i per 
totes les concretes remissions  fetes en aquest plec al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14  de 
novembre, por el que s’aprova el text refós  de la Llei de Contractes del Sector Públic (en 
endavant TRLCSP). 
 
La clàusula 24.4 del plec clàusules administratives particulars que regeixen la present licitació  
disposa que“ Dentro del plazo de tres meses, a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad, 
deberá acordarse y ser notificada al contractista la liquidación correspondiente del contrato y abonársele, en 
su caso, del saldo resultante “ 
 
El punt 24.4 citat en el paràgraf anterior va en consonància e l’establert a l’article 222 del 
TRLCSP, disposa que una vegada complit pel contractista la totalitat de la prestació de 
conformitat amb els termes establerts, la seva constatació requerirà un acte formal i positiu 
de recepció o conformitat i desprès amb caràcter general per tots els contractes, s’haurà 
d’acordar i notificar al contractista  la liquidació corresponent del contracte. 
 
Per tant, vist que la recepció, signada en data04 de febrer de 2022, del servei d’explotació, 
manteniment i conservació de l’idam de Santa Eulalia d’es Riu i de les seves instal·lacions 
annexes, fa constar que el servei es va executar d’acord amb els plecs reguladors vigents i que 
l’informe tècnic de data 25 de març de 2022, emès pel responsable del contracte, sol·licita 
l’aprovació de la liquidació del contracte por un import de 36.668,69 € sense iva (44.369,12 € 
iva inclòs) favorable al contractista el qual representa un 1,47% del pressupost d’adjudicació, 
incloses les pròrrogues i d’un 5,89% respecte al pressupost d’adjudicació de la segona 
pròrroga. 
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Per tot això, el Director gerent de l’Agència proposa al Consell d’Administració l’adopció del 
següents acords: 
 
Primer: Aprovar la liquidació final del servei d’explotació, manteniment i conservació de 
l’instal.lació dessaladora d’aigua de mar de Sta. Eulàlia d’ES Riu i de les seves instal·lacions 
annexes. Eivissa. Illes Balears, per un import, a favor de l’ute IDAM SANTA EULARIA, de 
36.668,69 € l’iva exclòs (44.369,12 € iva inclòs), el que representa un 1,47 % del pressupost 
d’adjudicació, incloses pròrrogues, i d’un 5,89 respecte al pressupost d’adjudicació de la 
segona pròrroga. 
 
Segon: Comunicar el present acord al responsable del contracte i al contractista als efectes 
oportuns. 
 
A la data de la signatura electrònica visible al document 
 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
Director gerent 
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PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE “EXPLOTACIÓN, 
MANTENIMENTO Y CONSERVACIÓN DE LA IDAM SANTA EULÀRIA DES RIU Y DE SUS 
INSTALACIONES ANEXAS  
 
 
1.-ANTECEDENTES 
 
Nº DE EXPEDIENTE: CO / SE / 17 / 01 
ADJUDICATARIO: UTE FCC AQUALIA, S.A. – ACCIONA AGUA S.A., (UTE IDAM SANTA 
EULALIA) 
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 1 de diciembre de 2017 
FECHA DE INICIO DEL SERVICIO:  1 de diciembre de 2017 
FECHA DE INICI PRIMERA PRORROGA DEL SERVICIO: 1 de diciembre de 2019. 
FECHA DE INICIO SEGUNDA PRORROGA DEL SERVICIO: 1 de diciembre de 2020. 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 1.637.613,22 € (I.V.A. excluido) 
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN: 1.244.586,05 € (I.V.A. excluido) 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 24 meses + 24 meses. 
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL SERVICIO: 31 de noviembre de 2019. 
FECHA DE FINALIZACIÓN PRIMERA PRORROGA DEL SERVICIO: 30 de noviembre de 2020. 
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGUNDA PRORROGA DEL SERVICIO: 30 de noviembre de 2021. 
FECHA DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO: 4 de febrero de 2022. 
 
 
El contrato del servicio CO/SE/17/01 para la “Explotación, mantenimiento y conservación 
de la instalación desaladora de agua de mar de Santa Eulària des Riu y de sus instalaciones 
anexas” se licitó por un importe de con IVA de 1.981.512 € para los dos años, y un valor 
total estimado del contrato de 3.438.987,76 € con el siguiente desglose. 
 
 

 

Tabla 1 – IMPORTES LICITACIÓN 

SENSE IVA AMB IVA SENSE IVA AMB IVA
1.637.613,22 € 1.981.512,00 € 818.806,61 € 990.756,00 €

818.806,61 € 990.756,00 € 818.806,61 €          990.756,00 €    
818.806,61 € 990.756,00 € 818.806,61 €          990.756,00 €    
163.761,32 € 198.151,20 €

3.438.987,76 € 4.161.175,20 €

ANUAL

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ INICIAL
PRESSUPOST BASE  1ª PRÒRROGA:
PRESSUPOST BASE 2ª PRÒRROGA:

TOTAL

10 % MODIFICATS

TOTAL
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Con fecha 1 de diciembre de 2017 se firmó el contrato del servicio CO/SE/17/01 para la 
“Explotación, mantenimiento y conservación de la instalación desaladora de agua de mar 
de Santa Eulària des Riu y de sus instalaciones anexas” para un periodo de 2 años con la 
posibilidad de prórrogas hasta dos años más.  
 
El 27 de noviembre de 2019 se firma la primera prórroga del contrato por un periodo de 
un año y un importe sin IVA de 622.293,02 €. 
El 26 de noviembre de 2020 se firma la segunda prórroga del contrato por un periodo de 
un año y un importe sin IVA de 622.293,02 €. 
En el siguiente cuadro se desglosan los importes de contratos: 

 
Tabla 2 – IMPORTES ADJUDICACIÓN CONTRATO. 

 
El importe del contrato que se desglosa en el PPTP de la licitación consta de dos 
conceptos diferenciados y los cuales se miden y traslada a la certificación mensual, una 
parte de los costes fijos y otra parte variable en función de la cantidad de agua desalada 
entregada.  
En esta licitación se preveía un coste fijo anual de 584.285,06 € correspondiente a la 
parte fija y un coste variable anual de 234.521,55 €, para una producción anual de 
2.931.000 m³ de agua desalada. 

 
Tabla 3 – DESGLOSE COSTE ANUAL 

 
2.- CERTIFICACIONES EMITIDAS 
 
En la siguiente tabla se detallan los importes y cantidades certificadas a lo largo del 
contrato, indicando el termino fijo, y el variable de acuerdo con los m3 producidos: 
 

SENSE IVA AMB IVA SENSE IVA AMB IVA
1.244.586,05 € 1.505.949,12 € 622.293,03 € 752.974,56 €

622.293,03 € 752.974,56 € 622.293,03 €          752.974,56 €    
622.293,03 € 752.974,56 € 622.293,03 €          752.974,56 €    
124.458,61 € 150.594,91 €

2.613.630,71 € 3.162.493,15 €

PRESSUPOST BASE 2ª PRÒRROGA:
10 % MODIFICATS

TOTAL

TOTAL ANUAL

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ INICIAL
PRESSUPOST BASE  1ª PRÒRROGA:

FIXE 584.285,06 € 444.056,65 €
VARIABLE 234.521,55 € 178.236,38 €
TOTAL 818.806,61 € 622.293,03 €

Base Licitació
(sense IVA)

Base Adjudicació
(sense IVA)
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Tabla 4 – IMPORTES CERTIFICADOS  

 
3.-- COMPARATIVO LIQUIDACIÓN-PRESUPUESTO CONTRATO 
 
 
Durante el desarrollo del contrato de la segunda prórroga, y como consecuencia de la 
demanda solicitada en la isla de Eivissa, se ha entregado a la red en alta un volumen de 
agua superior al estimado en el contrato. Este incremento de agua producida en la IDAM 

PERIODE DATA PART FIXA M3 VARIABLE IMPORT FIXE
IMPORT 
VARIABLE

TOTAL SENSE IVA IVA
TOTAL AMB
IVA

dic.-19 1 142.927 37.004,72 € 8.689,96 € 45.694,68 € 9.595,88 € 55.290,56 €
ene.-20 1 96.722 37.004,72 € 5.880,70 € 42.885,42 € 9.005,94 € 51.891,36 €
feb.-20 1 140.185 37.004,72 € 8.523,25 € 45.527,97 € 9.560,87 € 55.088,84 €
mar.-20 1 152.178 37.004,72 € 9.252,42 € 46.257,14 € 9.714,00 € 55.971,14 €
abr.-20 1 154.250 37.004,72 € 9.378,40 € 46.383,12 € 9.740,46 € 56.123,58 €

may.-20 1 225.036 37.004,72 € 13.682,19 € 50.686,91 € 10.644,25 € 61.331,16 €
jun.-20 1 274.181 37.004,72 € 16.670,20 € 53.674,92 € 11.271,73 € 64.946,65 €
jul.-20 1 367.255 37.004,72 € 22.329,10 € 59.333,82 € 12.460,10 € 71.793,92 €

ago.-20 1 298.294 37.004,72 € 18.136,28 € 55.141,00 € 11.579,61 € 66.720,61 €
sep.-20 1 311.329 37.004,72 € 18.928,80 € 55.933,52 € 11.746,04 € 67.679,56 €
oct.-20 1 262.970 37.004,72 € 15.988,58 € 52.993,30 € 11.128,59 € 64.121,89 €

nov.-20 1 294.315 37.004,72 € 17.894,35 € 54.899,07 € 11.528,80 € 66.427,87 €
dic.-20 1 292.068 37.004,72 € 17.757,73 € 54.762,45 € 11.500,11 € 66.262,56 €

ene.-21 1 222.747 37.004,72 € 13.543,02 € 50.547,74 € 10.615,03 € 61.162,77 €
feb.-21 1 214.748 37.004,72 € 13.056,68 € 50.061,40 € 10.512,89 € 60.574,29 €
mar.-21 1 224.772 37.004,72 € 13.666,14 € 50.670,86 € 10.640,88 € 61.311,74 €
abr.-21 1 243.553 37.004,72 € 14.808,02 € 51.812,74 € 10.880,68 € 62.693,42 €

may.-21 1 296.358 37.004,72 € 18.018,57 € 55.023,29 € 11.554,89 € 66.578,18 €
jun.-21 1 267.438 37.004,72 € 16.260,23 € 53.264,95 € 11.185,64 € 64.450,59 €
jul.-21 1 370.006 37.004,72 € 22.496,36 € 59.501,08 € 12.495,23 € 71.996,31 €

ago.-21 1 439.282 37.004,72 € 26.708,35 € 63.713,07 € 13.379,74 € 77.092,81 €
sep.-21 1 310.478 37.004,72 € 18.877,06 € 55.881,78 € 11.735,17 € 67.616,95 €
oct.-21 1 337.584 37.004,72 € 20.525,11 € 57.529,83 € 12.081,26 € 69.611,09 €

nov.-21 1 315.589 37.004,72 € 19.187,81 € 56.192,53 € 11.800,43 € 67.992,96 €

Nº CERTIFICACIÓ

P2/11
P2/12

P2/05
P2/06
P2/07
P2/08
P2/09
P2/10

P11
P12

P2/01
P2/02
P2/03
P2/04

P5
P6
P7
P8
P9

P10

P1
P2
P3
P4

PRIMERA 
PRÒRROGA

SEGONA 
PRÒRROGA

PERIODE DATA PART FIXA M3 VARIABLE IMPORT FIXE
IMPORT 
VARIABLE

TOTAL SENSE IVA IVA
TOTAL AMB
IVA

dic.-17 1 0 37.004,72 € 0,00 € 37.004,72 € 7.770,99 € 44.775,71 €
ene.-18 1 0 37.004,72 € 0,00 € 37.004,72 € 7.770,99 € 44.775,71 €
feb.-18 1 0 37.004,72 € 0,00 € 37.004,72 € 7.770,99 € 44.775,71 €
mar.-18 1 0 37.004,72 € 0,00 € 37.004,72 € 7.770,99 € 44.775,71 €
abr.-18 1 0 37.004,72 € 0,00 € 37.004,72 € 7.770,99 € 44.775,71 €

may.-18 1 0 37.004,72 € 0,00 € 37.004,72 € 7.770,99 € 44.775,71 €
jun.-18 1 0 37.004,72 € 0,00 € 37.004,72 € 7.770,99 € 44.775,71 €
jul.-18 1 127.533 37.004,72 € 7.754,01 € 44.758,73 € 9.399,33 € 54.158,06 €

ago.-18 1 152.506 37.004,72 € 9.272,36 € 46.277,08 € 9.718,19 € 55.995,27 €
sep.-18 1 104.954 37.004,72 € 6.381,20 € 43.385,92 € 9.111,04 € 52.496,96 €
oct.-18 1 14.987 37.004,72 € 911,21 € 37.915,93 € 7.962,35 € 45.878,28 €

nov.-18 1 20.600 37.004,72 € 1.252,48 € 38.257,20 € 8.034,01 € 46.291,21 €
dic.-18 1 480 37.004,72 € 29,18 € 37.033,90 € 7.777,12 € 44.811,02 €

ene.-19 1 564 37.004,72 € 34,29 € 37.039,01 € 7.778,19 € 44.817,20 €
feb.-19 1 1.333 37.004,72 € 81,05 € 37.085,77 € 7.788,01 € 44.873,78 €
mar.-19 1 87.984 37.004,72 € 5.349,43 € 42.354,15 € 8.894,37 € 51.248,52 €
abr.-19 1 230.562 37.004,72 € 14.018,17 € 51.022,89 € 10.714,81 € 61.737,70 €

may.-19 1 221.918 37.004,72 € 13.492,61 € 50.497,33 € 10.604,44 € 61.101,77 €
jun.-19 1 343.314 37.004,72 € 20.873,49 € 57.878,21 € 12.154,42 € 70.032,63 €
jul.-19 1 411.402 37.004,72 € 25.013,24 € 62.017,96 € 13.023,77 € 75.041,73 €

ago.-19 1 458.376 37.004,72 € 27.869,26 € 64.873,98 € 13.623,54 € 78.497,52 €
sep.-19 1 349.518 37.004,72 € 21.250,69 € 58.255,41 € 12.233,64 € 70.489,05 €
oct.-19 1 271.058 37.004,72 € 16.480,33 € 53.485,05 € 11.231,86 € 64.716,91 €

nov.-19 1 181.976 37.004,72 € 11.064,14 € 48.068,86 € 10.094,46 € 58.163,32 €

Nº CERTIFICACIÓ

23
24

17
18
19
20
21
22

11
12
13
14
15
16

5
6
7
8
9

10

CONTRACTE 
INICIAL

1
2
3
4
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Santa Eulària por encima del término variable previsto en la licitación del 2017 implica un 
coste adicional sobre el presupuesto previsto.  

 

En el contrato inicial de dos años y en la primera prórroga el volumen de agua entregada 
a la red en alta fue menor a la prevista en el contrato, por lo que los importes certificados 
no alcanzaron el valor de presupuesto de contrato. 
 
En la segunda prórroga del contrato, la previsión del volumen de agua a certificar era de 
2.931.000 m3, y se han entregado a la red 3.534.623 m³, por lo que se ha generado un 
volumen adicional sobre el previsto en el contrato de 603.623 m3. 
En la tabla 5 se observa la comparación entre la previsión del contrato y lo certificado. 
 

 

Tabla 5 – COMPARATIVO PREVISTO Y CERTIFICADO 

 

 

Tabla 6 – IMPORTES CERTIFICADOS SEGUNDA PRÓRROGA 

TOTAL SENSE 
IVA

IVA TOTAL AMB 
IVA

54.762,45 € 11.500,11 € 66.262,56 €
50.547,74 € 10.615,03 € 61.162,77 €
50.061,40 € 10.512,89 € 60.574,29 €
50.670,86 € 10.640,88 € 61.311,74 €
51.812,74 € 10.880,68 € 62.693,42 €
55.023,29 € 11.554,89 € 66.578,18 €
53.264,95 € 11.185,64 € 64.450,59 €
59.501,08 € 12.495,23 € 71.996,31 €
63.713,07 € 13.379,74 € 77.092,81 €
55.881,78 € 11.735,17 € 67.616,95 €
57.529,83 € 12.081,26 € 69.611,09 €
56.192,53 € 11.800,43 € 67.992,96 €

658.961,73 € 138.381,95 € 797.343,67 €

P2/11
P2/12

Nº CERTIFICACIÓ

P2/06
P2/07
P2/08
P2/09
P2/10

P2/01
P2/02
P2/03
P2/04
P2/05

M3 
VARIABLE

IMPORT FIXE
(€)

IMPORT 
VARIABLE (€)

TOTAL SENSE IVA
(€)

TOTAL AMB
IVA (€)

M3 VARIABLE
IMPORT 
FIXE (€)

IMPORT 
VARIABLE (€)

TOTAL SENSE
IVA (€)

TOTAL AMB
IVA (€)

DIFERÈNCIA
(€)

5.862.000 888.113,29 356.472,76 1.244.586,05 1.505.949,12 2.979.065 888.113,29 181.127,14 1.069.240,43 1.293.780,90 -212.168,22
2.931.000 444.056,65 178.236,38 622.293,03 752.974,56 2.719.642 444.056,65 165.354,23 609.410,88 737.387,14 -15.587,42
2.931.000 444.056,65 178.236,38 622.293,03 752.974,56 3.534.623 444.056,65 214.905,08 658.961,73 797.343,67 44.369,11

11.724.000 1.776.226,59 712.945,51 2.489.172,10 3.011.898,24 9.233.330 1.776.226,59 561.386,45 2.337.613,04 2.828.511,71 -183.386,53

CERTIFICATPREVIST CONTRACTE

TOTAL

CONTRACTE INICIAL
PRIMERA PRÒRROGA
SEGONA PRÒRROGA
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El importe total certificado en la segunda prórroga es de 797.343,67 €, no obstante, se 
han facturado 752.974,56 € correspondientes al importe máximo del contrato. 

 

RESUMEN DE LIQUIDACION 

MEDICIÓN UNIDAD SERVICIO 
PRECIO 

UNITARIO IMPORTE 

12 mes Cost part fixa 
               
37.004,72  444.056,64 € 

3.534.623 m3 
Cost part variable 
(LIQUIDACIÓN) 

               
0,0608      214.905,08 € 

          

          
IMPORTE CERTIFICADO (SIN IVA) TOTAL 
A ORIGEN       658.961,72 € 

IVA (21%)       138.381,96 € 
IMPORTE CERTIFICADO (IVA INCLUIDO) 
TOTAL A ORIGEN       797.343,68 € 

       
IMPORTE  CERTIFICADO Y ABONADO EN CERTIFICACIONES ANTERIORES (IVA 
INCLUIDO) 

752.974,56 € 

  
 IMPORTE ADICIONAL CERTIFICADO Y 
NO ABONADO DE LIQUIDACION       44.369,12  

 

Una vez finalizado el servicio y revisadas todas las certificaciones, términos fijos y 
variables y las mediciones asociadas, ha resultado una certificación final a favor de la 
empresa contratista de 36.668,69 € (I.V.A. excluido) y de 44.369,12 € IVA incluido. 

El presupuesto total del contrato del servicio adjudicado fue de 2.489.172,10 € (sin Iva) y 
de 3.011.898,24 € Iva incluido. 
 
El presupuesto del contrato de la segunda prórroga adjudicado fue de 622.293,02 € (sin 
Iva) y de 752.974,56€ Iva incluido. 
 
El presupuesto de liquidación representa un 1,47% respecto al presupuesto total del 
contrato del servicio adjudicado y de un 5,89% respecto al presupuesto del contrato de la 
segunda prórroga. 
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4.-PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS 
 
De acuerdo con lo indicado en el punto 24.4 del PCAP, “dentro del plazo de tres meses 
a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad, deberá acordarse y ser 
notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato y abonársele, en su 
caso, del saldo resultante.  
Asimismo, y según se indica en la Ley 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba 
el texto refundido de la LCSP, en el artículo 222 “Cumplimiento de los contratos y 
recepción de la prestación”, punto 4 “……deberá acordarse y ser notificada al 
contratista la liquidación correspondiente del contrato, y abonársele, en su caso, el saldo 
resultante”. 
 
Por todo lo expuesto, se propone aprobar la liquidación final del contrato de servicios 
correspondiente del contrato de servicio de “Explotación, mantenimiento y 
conservación de la instalación desaladora de agua de mar de Santa Eulària des Riu y de 
sus instalaciones anexas”, siendo el importe adicional de liquidación a favor de la 
empresa contratista UTE FCC AQUALIA, S.A. – ACCIONA AGUA S.A., (UTE IDAM SANTA 
EULALIA), de 36.668,69 € (I.V.A. excluido) y 44.369,12 € (I.V.A. incluido) lo que 
representa un 1,47 % del presupuesto de adjudicación, incluidas las prórrogas, y de un 
5,89 % respecto al presupuesto de adjudicación de la segunda prórroga. 
 
 
 
 

 
Palma de Mallorca a la fecha de firma electrónica 

 
 

 
Fdo.: J. Daniel Martorell Lletí Fdo.: Santiago del Río Matute 
Técnico de explotación del Área Director del Servicios y Jefe del Área  
de Construcción y Gestión de  de Construcción y Gestión de  
Abastecimiento y Desaladoras  Abastecimiento y Desaladoras    
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2.3-b) Liquidació del contracte de servei i 
explotació, manteniment i conservació  de 
la IDAM de Ciutadella i de les seves 
instal·lacions annexes.   
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PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ FINAL DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER DUR 
A TERME L’EXPLOTACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE L’INSTAL.LACIÓ 
DESSALADORA D’AIGUA DE MAR DE CIUTADELLA I DE LES SEVES INSTAL.LACIONS 
ANNEXES. MENORCA. ILLES BALEARS 
 
EXP. SE/2018/09 
 
Fets: 
 
En data 04 de gener de 2019 es va signar, el contracte de serveis per dur a terme l’explotació, 
manteniment i conservació de l’instal·la cio dessaladora d’aigua de mar de Ciutadella i de les 
seves instal·lacions annexes. Menorca. Illes Balears, amb l’empresa Sociedad de Fomento 
Agrícola Castellonense, S.A. i l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, per un 
import de 796.080,84 € l’iva exclòs i un termini d’execució de dos anys a comptar des de dia 07 
de gener de 2019. 
 
Posteriorment es va formalitzar una pròrroga anual del contracte, finalitzant en data 06 de 
gener de 2022. 
 
Una vegada finalitzat el termini d’execució del servei, l’acta de recepció es va firmar dia 4 de 
febrer de 2022. 
 
L’informe del responsable del contracte de l’Àrea de gestió i construcció d’abastament i 
dessaladores de dia 25 de març de 2022, justifica i proposa la liquidació del servei que ens 
ocupa, en base als següents arguments: 
 

1) En l’import del contracte que es desglossa en el PPT de la licitació consta de dos 
conceptes diferenciats els quals es mesuren i traslladen a la factura mensual, una part 
dels costos fixos i un altre part de costos variables en funció de la quantitat d’aigua 
dessalada lliurada. En aquesta licitació es preveia un cost fixo anual de 473.664,80 € 
corresponent a la part fixa i un cost variable anual de 79.938,01€, per una producció 
anual estimada de 950.000 m3 d’aigua dessalada. 

2) Durant el termini d’execució de la pròrroga, a conseqüència de l’aigua sol·licitada pels 
Ajuntaments a l’illa de Menorca, es va lliurar a la xarxa en alta un volum anual d’aigua 
superior a l’estimat en el contracte, es a dir, de 986.614 m3, envers els 950.000 m3 
prevists als plecs, tal i com s’explica de manera detallada a l’informe tècnic que 
s’adjunta a la present proposta. 

67

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous dia 31 de març de 2022 



3) A la finalització de la pròrroga es va facturar per l’import establert en el contracte que 
era de 481.628,91 € iva inclòs, i no per l’import corresponent als m3 d’aigua realment 
lliurada a l’illa de Menorca, es a dir, 484.309,24 € l’iva inclòs. 

4) Per tot l’anteriorment esmentat, el responsable del contracte proposa en el seu 
informe aprovar la liquidació final del present servei per un import favorable al 
contractista de 2.215,14 € sense iva ( 2.680,33 € iva inclòs ) corresponent a la diferencia 
entre la factura emesa per la prorroga ( 481.628,91 € l’iva inclòs ) i l’import realment a 
cobrar, per l’adjudicatari, pels m3 realment lliurats (484.309,24 € sense iva ). 

 
Consideracions:  
 
El punt 3 del plec de clàusules administratives particulars defineix el règim jurídic i 
jurisprudencial que regeix el present contracte de serveis el qual disposa que es regularà per 
l’establert en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP), així com pel Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i el Reial Decret 817/2009, de 8 
de maig i les clàusules contingudes en el plec de clàusules administratives particulars. 
 
La clàusula 31.6 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la present 
licitació disposa que“ Dentro del plazo de 30 dias a contar desde la fecha del acta de recepción o 
conformidad, deberá acordarse, en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija, y ser notificada al 
contractista la liquidación correspondiente del contrato y abonársele, en su caso, el saldo resultante “ 
 
Aquesta clàusula va en consonància e l’establert a l’article 210.4 de la LCSP, disposa que “ ... 
dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad, deberá acordarse 
en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija, y ser notificada al contractista la liquidación 
correspondiente del contrato y abonársele, en su caso, el saldo resultante...” 
 
Per tant, vist que la recepció, signada en data 04 de febrer de 2022, del servei d’explotació, 
manteniment i conservació de l’idam de Ciutadella i de les seves instal·lacions annexes, fa 
constar que el servei es va executar d’acord amb els plecs reguladors vigents i que l’informe 
tècnic de data 25 de març de 2022, emès pel responsable del contracte, sol·licita l’aprovació de 
la liquidació del contracte por un import de 2.215,14 € sense iva (2.680,33 € iva inclòs) favorable 
al contractista el qual representa un 0,28% del pressupost d’adjudicació, incloses la pròrroga i 
d’un 0,56% respecte al pressupost d’adjudicació de la pròrroga. 
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Per tot això, el Director gerent de l’Agència proposa al Consell d’Administració l’adopció del 
següent acord: 
 
Primer: Aprovar la liquidació final del servei d’explotació, manteniment i conservació de 
l’instal.lació dessaladora d’aigua de mar de Ciutadella i de les seves instal·lacions annexes. 
Menorca. Illes Balears, per un import, a favor de l’empresa SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA 
CASTELLONENSE, S.A., de 2.215,14 € l’iva exclòs (2.680,33 € iva inclòs), el que representa un 
0,28 % del pressupost d’adjudicació, inclosa la pròrroga, i d’un 0,56 respecte al pressupost 
d’adjudicació de la pròrroga. 
 
Segon: Comunicar el present acord al responsable del contracte i al contractista als efectes 
oportuns. 
 
A la data de la signatura electrònica visible al document 
 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
Director gerent 
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PROPUESTA DE LIQUIDACION DEL SERVICIO: “EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO 
Y CONSERVACIÓN DE LA INSTALACIÓN DESALADORA DE AGUA DE MAR (IDAM) 
DE CIUTADELLA Y DE SUS INSTALACIONES ANEXAS”. 
 
 
 

1. - ANTECEDENTES 

Nº DE EXPEDIENTE: SE/2018/09 
ADJUDICATARIO: SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A 
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 4 de enero de 2019 
FECHA DE INICIO DEL SERVICIO: 7 de enero de 2019 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 1.339.718,80 EUR (I.V.A. incluido) 
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN:  963.257,82 EUR (I.V.A. incluido) 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 años (+ 1 año de prórroga) 
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL SERVICIO: 6 de enero de 2021. 
FECHA DE INICIO DE LA PRÓRROGA 1: 7 de enero de 2021 
PRESUPUESTO DE LA PRÓRROGA 1: 481.628,91 EUR (I.V.A. incluido) 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRÓRROGA 1: 1 año 
FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA PRÓRROGA 1: 6 de enero de 2022 
FECHA DE ACTA DE RECEPECION DEL SERVICIO: 4 de febrero de 2022 
 
 

Una vez terminado el servicio “Servei d'explotació, manteniment i conservació de la instal·lació 

dessaladora d'aigua de mar (IDAM) de Ciutadella i de les seves instal·lacions annexes” se ha procedido 

controlar la situación contable del mismo.  

 

Se incluyen en este informe el resumen de contabilidad, facturación y volumen de agua entregada 

por el servicio y se detalla los conceptos que originan el adicional del servicio ejecutado. 
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2. - RELACION DE CERTIFICACIONES  

Durante el servicio de 2 años, se ha procedido a facturar las siguientes cifras, procedentes de 25 

certificaciones:  

 

 

 
El total certificado en 2 años de contrato ordinario fue de:  946.245,21 €, importe inferior en 
17.012,61 € al previsto en el presupuesto. 
 

Durante la prórroga del servicio de 1 año, se ha procedido a facturar las siguientes cifras, procedentes 

de 13 certificaciones:  

 

 
 

El total certificado del contrato prorrogado fue de 481.628,91 €, ajustado a  la previsión del presupuesto 

del contrato prorrogado. Existiendo un volumen adicional de agua entregada que no se pudo certificar al 

exceder del presupuesto aprobado. 

 

3. - COMPARATIVO LIQUIDACIÓN-PRESUPUESTO DE CONTRATO 
 

El volumen de agua previsto en el contrato de prórroga era de 950.000 m3/año. 

En el desarrollo del contrato correspondiente a la prórroga, se entregaron 986.614 M3 de acuerdo a 

los volúmenes de agua demandados por la red municipal de Ciutadella: 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICEMBRE
2019 27693,79 34340,31 34340,31 34340,31 36072,99 40430,53 42090,75 42986,04 43197,39 41831,82 38919,29 38500,32
2020 38739,71 38320,24 39016,64 39073,89 40084,04 41085,2 44136,89 44197,06 41932,84 40060,69 38750,39 38817,89
2021 7285,88

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICEMBRE
2021 31206,98 38199,6 38695,57 39155,81 40672,69 42613,13 45411,11 45038,27 42714,89 39253,9 37002,11 37121,07
2022 4543,78
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A consecuencia del incremento del coste variable por mayor producción que la prevista en el 

contrato para satisfacer las demandas del ayuntamiento de Ciutadella, se confirma que este 

aumento del volumen de agua entregada al ayuntamiento de Ciutadella supone un caudal extra de 

36.614 m3 durante la ejecución de prórroga del contrato, y un coste extra variable a razón de 0,0605 

€/m3, según el cálculo siguiente: 

 
 

El importe adicional por aumento del coste variable mensual como consecuencia del incremento del 

volumen de agua entregada es de dos mil seiscientos ochenta euros con treinta y tres céntimos iva 

incl. (2.680,33 € iva incl.) Lo que representa un  

 

 

4. PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN 

 
De acuerdo a lo expuesto en el presente informe y con lo indicado en el punto 31.6 del PCAP y según 
se indica en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el artículo 210 , 

PRÒRROGA (7.1.2021-6.1.2022) 
2021

AT aigua tractada/lliurada
gener 47.991                                               
febrer 52.719                                               
març 59.494                                               
abril 65.781                                               
maig 86.502                                               
juny 113.009                                             
juliol 151.230                                             
agost 146.137                                             
setembre 114.399                                             
octubre 67.121                                               
novembre 36.361                                               
desembre 37.986                                               
gener-2022 7.884                                                 
TOTAL any: 986.614                                             

TOTAL any: 986.614                                             m3
Previsto (m3) Diferencia (m3) Coste variable (€/m3) Importe sin IVA (€) Total con IVA (€)

950.000                                             36.614                          0,0605 2.215                          2.680,33                    
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se propone aprobar la liquidación del contrato de servicios correspondiente del contrato de 
servicio de “Explotación, mantenimiento y conservación de la instalación desaladora de agua de 
mar (IDAM) de Ciutadella y de sus instalaciones anexas”, siendo el importe adicional de 
liquidación a favor de la empresa contratista SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, 
S.A de 2.215,14 € (I.V.A. excluido) y 2.680,33 € (I.V.A. incluido) lo que representa un 0,28 % del 
presupuesto de adjudicación, incluida la prórroga, y de un 0,56 % respecto al presupuesto de 
adjudicación de la prórroga. 
 
 
 

Lo cual se informa a los efectos oportunos para la tramitación correspondiente. 

 
 
Palma, en fecha de firma electrónica. 
 
 
 
El inspector de mantenimiento del        El jefe de Área de Construcción y  
Área de Construcción y Gestión       Gestión de Abastecimiento y Desaladoras 
del Abastecimiento y Desaladoras    
 
 
 
 
 
 
Fdo: Miquel Seguí Geordy       Fdo.: Santiago del Río Matute 
          VºBº 
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2.3-c) Modificació núm. 2 del contracte de 
servei per dur a terme el tractament 
d'aigües residuals i el manteniment i 
conservació de les instal•lacions de 
sanejament i depuració de l'agència 
balear de l'aigua i de la qualitat ambiental. 
lot 7.  

  

74

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous dia 31 de març de 2022 



  

PROPOSTA D’ACORD PER A LA MODIFICACIÓ NÚM. 2 DEL CONTRACTE DE 
SERVEI PER DUR A TERME EL TRACTAMENT D’AIGÜES RESIDUALS I EL 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT I 
DEPURACIÓ DE LA ZONA MALLORCA 7 - LOT 7.  
Exp. Núm.: SA/SE/17/03- MA7 
 
Antecedents  
 
Dia 30 d’octubre de 2017 el Director gerent de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat 
ambiental va resoldre l’adjudicació de l’expedient de contractació del SERVEI PER DUR A 
TERME EL TRACTAMENT D’AIGÜES RESIDUALS I EL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES 
INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ que inclou 11 LOTS corresponent a les 11 
zones de  divisió geogràfica de les Illes Balears:  
 
• LOTE 1 ZONA MALLORCA 1 a favor de la entidad UTE S.A. AGRICULTORES DE LA VEGA 

DE VALENCIA-DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDIATERRANEO S.L. (UTE SAV-DAM) por 
un importe de 6.111.172,97€, IVA excluido. 

• LOTE 2 ZONA MALLORCA 2 a favor de la entidad MELCHOR MASCARÓ S.A.U. por un 
importe de 6.693.430,71€, IVA excluido. 

• LOTE 3 ZONA MALLORCA 3 a favor de la entidad SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA 
CASTELLONENSE S.A. por un importe de 5.290.542,00 €, IVA excluido.  

• LOTE 4 ZONA MALLORCA 4 a favor de la entidad CADAGUA S.A. por un importe de 
3.998.969,27 €, IVA excluido.  

• LOTE 5 ZONA MALLORCA 5 a favor de la entidad UTE AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA 
EL SECTOR DEL AGUA S.A.U- OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN S.A.U. por un importe 
de 5.282.419,65 €, IVA excluido.  

• LOTE 6 ZONA MALLORCA 6 a favor de la entidad SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA 
CASTELLONENSE S.A por un importe de 4.817.879,00 €, IVA excluido.  

• LOTE 7 ZONA MALLORCA 7 a favor de la entidad ACCIONA AGUA S.A. por un importe de 
3.676.152,30 €, IVA excluido.  

• LOTE 8 ZONA MENORCA 1 a favor de la entidad HIDROBAL GESTIÓN DE AGUAS DE 
BALEARES S.A.U. por un importe de 6.127.040,25 €, IVA excluido.  

• LOTE 9 ZONA MENORCA 2 a favor de la entidad ACCIONA AGUA S.A. por un importe de 
5.286.242,52 €, IVA excluido.  

• LOTE 10 ZONA IBIZA 1 a favor de la entidad CADAGUA S.A. por un importe de 
6.051.111,72 €, IVA excluido. 

• LOTE 11 ZONA IBIZA 2 a favor de la entidad CADAGUA S.A. por un importe de 
6.651.673,38 €, IVA excluido. 
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Els contractes corresponents als 11 lots es varen signar per les parts dia 28 de novembre de 
2017 per un termini d’execució de 6 anys a comptar des del dia 1 de desembre de 2017 fins 
a dia 30 de novembre de 2023. 
 
En data 26 de setembre de 2018, el Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’aigua i 
de la qualitat ambiental va aprovar l’inici dels expedients de Modificació núm. 1 del 
contracte de serveis de referència, que suposa la modificació de la clàusula 4.1.4. del plec 
de prescripcions tècniques particulars del contracte per raons d’interès públic, per incloure 
al contracte la possibilitat de la reparació dels equips quan tècnicament sigui més 
recomanable la seva reparació que la seva substitució. Aquesta modificació núm. 1 no va 
suposar cap  increment ni decrement de despesa del contracte, ni cap modificació del seu 
termini d’execució. La formalització dels contractes Modificat núm. 1 dels 11 contractes 
corresponents als 11 lots del servei es varen signar per les parts  dia de 1 de juliol de 2019. 
 
Dia 23 de març de 2022 la Cap de l’Àrea de gestió de sanejament ha presentat informe en 
el que exposa la necessitat de dur a terme una Modificació núm. 2 del contracte del servei 
de manteniment de la zona MA7 (Mallorca) a causa de la incorporació al servei de 
manteniment de les Obres de l’ampliació i remodelació de la depuradora de Porreres, 
instal·lació inclosa inicialment dins l’objecte del contracte, i també, de la incorporació del 
manteniment de les plaques fotovoltaiques instal·lades per l’empresa subministradora 
d’energia elèctrica a les instal·lacions. 

Les Obres d’ampliació i remodelació de l’EDAR de Porreres (exp. núm. OB/2018/10), ja 
finalitzades, varen ser objecte de recepció dia 17 de març de 2021, i el període de 
manteniment de la instal·lació durant l’any de garantia a càrrec del contractista 
adjudicatari de les obres ha finalitzat aquest mes de març de 2022. En conseqüència, el 
manteniment de la planta depuradora remodelada s’ha d’assumir mitjançant el contracte 
de servei de manteniment en vigor de la zona, tal com estava previst al contracte. 

Aquesta depuradora compta ara amb uns equips més complexes i automatitzats i això 
suposa un sobrecost del servei de manteniment de la instal·lació. 

L’informe tècnic detalla els imports de sobrecost del servei de manteniment de les noves 
instal·lacions (Edar Porreres i plaques fotovoltaiques), que ascendeix a 28.566,74 € anuals 
respecte al preu anual del contracte, el que suposa un increment del 4,66% de l’anualitat 
del contracte, i un import total d’increment de 45.230,67 €, considerant el període que resta 
de vigència del contracte entre l’1 de maig de 2022 fins al 30 de novembre de 2023. 
 

Consideracions 

L’informe tècnic proposa la Modificació del contracte del servei de manteniment de la zona 
MA7, per la causa específicament prevista a la clàusula 22 del PCAP del contracte del servei 
ja que l’ampliació d’aquestes instal·lacions suposa un increment del cost anual del servei 
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de manteniment en un percentatge superior a 1,5% de l’import anual del servei. Aquesta 
clàusula estableix  el següent: 

22.1.- El contrato se podrá modificar por mutuo acuerdo entre las partes, por razones de interés 
público en los casos y en la forma prevista en el titulo V del libro I del TRLCSP. La modificación del 
contrato deberá formalizarse conforme a lo regulado en el artículo 156 del TRLCSP. 
22.2.- Se establecen las siguientes causas específicas de modificación del contrato:  

• Remodelación integral de las instalaciones,  
• Incorporación de longitud de colectores, en un incremento del 20% de la longitud actual 

de colectores (Anejo 14 PPTP) 
• Incorporación de nuevas estaciones de bombeo,  
• Incorporación de nuevos emisarios, 
• Incorporación de nuevas estaciones depuradoras,  
• Ampliación de las instalaciones.  
• Cuando por voluntad municipal, tramitada oportunamente, alguna instalación de 

saneamiento deje de estar gestionada por ABAQUA y deje de formar parte del objeto del 
contrato del lote correspondiente.  

La modificación sólo se realizará en el caso de que los medios para ofrecer el servicio tengan que 
modificarse de modo sustancial, entendiendo como sustancial que el coste anual añadido supere 
el 1,5% del importe de la anualidad. Si se dieran consecutivamente en una zona varias 
incorporaciones de colectores o ampliaciones que individualmente consideraras no dan 
lugar a modificación del contrato pero en su conjunto superan un coste anual añadido del 
1,5% del importe de la anualidad se modificará el contrato al añadirse la actuación que 
produzca la superación de este importe. La suma de todas las modificaciones del contrato 
no podrá superar el 10 % del valor de cada lote.  
22.3.- Las modificaciones no sustanciales, a los efectos de lo especificado en el apartado anterior, 
no darán lugar a la tramitación de una modificación del contrato. En ese caso, el contratista 
deberá asumir la explotación y mantenimiento de las remodelaciones, ampliaciones o 
incorporaciones cuando estas no supongan un coste anual añadido superior al 1,5% del importe 
de la anualidad. 

 

Segons l’informe tècnic la modificació contractual que es proposa suposa un increment 
percentual total del cost del servei del 1,23%, del preu d’adjudicació del contracte del servei 
de manteniment de la zona MA7, per tant no supera el percentatge límit del 10%. 
 
Per a la tramitació de la modificació, s’hauran de complir els requisits i seguir el 
procediment que estableix el PCAP i la normativa d’aplicació, que suposa necessàriament 
el tràmit d’audiència al contractista i la formalització del contracte Modificat.  
 
Normativa aplicable 
 
1.- Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del 
agua, energía, transportes y servicios postales.  
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 2.- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
3.- Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de les Illes Balears. 
 
4.- Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares. 
 
5.-Decreto 14/2016, d’11 de marzo, por el que se aprueba el texto consolidado del Decreto 
sobre contratación de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears. 
 
6.- Decreto 100/2015, de 18 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia 
Balear del Agua y de la calidad Ambiental. 
 
Proposta: 
 
Vist l’informe tècnic de la Cap de l’Àrea de gestió de sanejament de l’Agència de dia 23 de 
març de 2022, es proposa a l’òrgan de contractació una modificació del contracte per causa 
específicament prevista a la clàusula 22 del PCAP del contracte del servei manteniment de 
la zona MA7. 
 
En correlació amb tot l’anterior, i vist que l’article 14.1.m) del Decret 100/2015, de 18 de 
desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental, disposa que correspon al Consell d’Administració de l’Agència  ser l’òrgan de 
contractació de l’entitat, el Director gerent de l’Agència proposa al Consell d’Administració,  
l’adopció dels següents Acords: 

Primer.- Aprovar l’inici de l’expedient de la MODIFICACIÓ NÚM. 2 DEL CONTRACTE DE 
SERVEI PER DUR A TERME EL TRACTAMENT D’AIGÜES RESIDUALS I EL MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE LA ZONA 
MALLORCA 7 - LOT 7, a causa de l’ampliació de les instal·lacions objecte del contracte,  amb 
un increment màxim de 45.230,67€, sense l’iva, respecte al preu d’adjudicació del contracte 
el que suposa un increment percentual de l’1,23 %, considerant el període del servei entre 
l’1 de maig de 2022 fins al 30 de novembre de 2023. 
  
Segon.- Facultar al Director executiu de l’Agència per a la tramitació del corresponent 
expedient de modificació del contracte de serveis, de conformitat amb el procediment 
establert als plecs de bases, inclosa la signatura del corresponent contracte Modificat. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord al contractista, als efectes oportuns. 
 
Palma, a la data de la firma electrònica visiblement al document. 
 
El director gerent 
 
Guillem Rosselló Alcina 

78

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous dia 31 de març de 2022 



INFORME RELATIU A LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI PER A DUR A TERME 
EL TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS I EL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES 
INSTAL•LACIONS DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE L'AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I 
DE LA QUALITATAMBIENTAL. LOT 7 

1.  ANTECEDENTS 

L’àrea de gestió de sanejament gestiona els contractes de serveis per a dur a terme el 
tractament d'aigües residuals i el manteniment i conservació de les instal·lacions de 
sanejament i depuració de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental 
(expedient SA/SE/17/03, dividit en 11 lots). Els contractes van ser signats amb data de 28 
de novembre de 2017, i el període d'execució dels mateixos és de dia 1 de desembre de 
2017 a dia 30 de novembre de 2023, amb opció de ser prorrogats de mutu acord per les 
dues parts mitjançant una o vàries pròrrogues per un termini total màxim de tres anys. 

El plec administratiu preveu, al seu apartat 22, els diversos supòsits pels quals es pot dur a 
terme una modificació de contracte, entre els que s’inclouen la incorporació de nous 
emissaris i l‘ampliació de les instal·lacions . 

El mateix article especifica que aquesta modificació només es realitzarà en el cas que els 
medis per a oferir el servei hagin de modificar-se de forma substancial, entenent com a 
substancial el fet que el cost anual afegit superi l’1,5% de l’import de la anualitat. Si es 
donessin consecutivament vàries actuacions que considerades individualment no 
donessin lloc a modificació del contracte però considerades conjuntament superessin 
l’1,5% es modificarà el contracte quan s’afegeixi l’actuació que produeix la superació de 
l’import.  

En data 1 de juliol de 2019 es varen modificar els contractes dels 11 lots amb un modificat 
sense import econòmic per a permetre incloure en el plec la possibilitat de fer grans 
reparacions quan resulten més indicades que la reposició dels equips. 

En el cas de la zona MA7, en febrer de 2018 es varen fer càrrec del manteniment de les 
plaques fotovoltaiques instal·lades per l’empresa adjudicatària del contracte de 
subministrament d’energia elèctrica d’aquell moment, sense que es modifiqués el 
contracte, ja que l’import d’aquest manteniment es va valorar en 9 900,00 €, que aplicant 
la baixa del contracte, suposaven 8 672,40 € anuals i no arribaven a l’1,5 % de la anualitat 
del contracte.  

Al maig de 2019 varen començar les obres de remodelació i ampliació de l’EDAR de 
Porreres, que pertany a la zona MA 7, augmentant el nombre i la complexitat dels equips 
instal·lats, incorporant deshidratació de fangs, noves sondes de control analític i 
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automatització d’equips. El sobre cost que suposa mantenir aquestes noves instal·lacions 
s’ha calculat en 22 710,74 € anuals. 

Com que el preu primitiu del contracte de la zona MA7 és de 3 676 152,30 € pels 6 anys de 
durada, tenim una anualitat de 612 692,05 € i l’1,5% de la anualitat és de 9 190,38 € 

 Cost anual 
sense baixa 

Cost anual 
amb baixa 

% del preu  anual del 
contracte 

EDAR 22 710,43 € 19 894,34 € 3,247 

FOTOVOLTAIQUES  9 900,00€ 8 672,40 € 1,415 

TOTAL 32 610,43 € 28 566,74 € 4,662 

 

Per altra part, el total del gasto que suposa aquesta modificació en els 19 mesos que 
restaran de contracte, suposa uns percentatges de variació sobre el preu total del 
contracte primitiu que es detallen al següent quadre. 

 Cost total amb 
baixa 

Preu primitiu del 
contracte 

% sobre el preu primitiu 
del contracte 

EDAR 31 428,12 € 3 676 152,30 € 0,8568 

FOTOVOLTAIQUES 13 731,30 € 3 676 152,30 € 0,3735 

TOTAL 45 230,67 € 3 676 152,30 € 1,2303 

 

Per als càlculs dels diferents imports que donen lloc al modificat s'han considerat 19 
mesos de contracte tenint en compte que podria estar contractat el dia 1 de maig de 2022, 
per tant, quedarien 19 mesos de contracte (des del dia 1 de maig de 2022 fins al dia 30 de 
novembre de 2023). 
Les anualitats queden distribuïdes segons el següent quadre: 

 2022 2023 TOTAL 

Sense IVA 19 044,49 € 26 186,18 € 45 230,67 € 

IVA 3 999,34 € 5 499,10 € 9 498,44 € 

TOTAL 23 043,83 € 31 685,28 € 54 729,11 € 
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2.  PROPOSTA 
Per tot l'anterior es proposa l'aprovació de la modificació nº 2 del contracte de servei de 
Tractament d'aigües residuals i el manteniment i conservació de les instal·lacions de 
sanejament i depuració de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental. Lot 7 per 
un import addicional d'un màxim de 45 230,67 € sense IVA . 

Palma, a la data de la signatura 
La cap d’àrea de gestió de sanejament 
 
 
 
 
Pilar Sánchez-Mateos Rubio 
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2.4.-Contractes tramitats pels 
procediments simplificat, d’emergència 
i menors: 
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2.4.- a) Donar compte dels contractes 
adjudicats pel procediment 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  25/02/22  al  24/03/22 

 

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

 

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

Núm. exp  Actuació  TIPUS  
DATA 

Resolució 
emergència 

EMPRESA PROPOSADA  

Import 
estimat 
inicial        

(IVA inclòs) 

EM0022022 

Obres de reparació de la impulsió 
d’aigües  residuals  que  connecta 
l’EBAR de Es Repic  i  l’EBAR de Sa 
Torre al Port de Sóller. 
 

OBRES  10/03/2022 
SOCIEDAD DE 

FOMENTO AGRÍCOLA 
CASTELLONENSE, S.A. 

17.000,00 € 

 
 
 
Palma, en la data de la signatura digital 
 
El Director gerent de l’Agència Balear 
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 
 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
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2.4.- 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  

25-02-22 al 24-03-22 
 

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) 

CM22001  Obres  reparació  de  l’emissari  de 
Font de Sa Cala. TM Capdepera.  Obres  09/03/2022 

BALIZAMIENTOS 
COSTEROS  Y  TRABAJOS 
SUBMARINO, S.L. 

24.744,50 € 

CM22006 
Reparació  i  reposicionament   de  la 
boia  i senyalització de  l’emissari de 
l’EDAR d’Eivissa. 

Serveis  10/03/2022  ROUTE PONT, S.L.  9.861,50 € 

CM22007 

Subministrament  de  llicències  del 
programari  CISCO  MEKARI  per 
l’Agència  Balear  de  l’Aigua  i  de  la 
Qualitat Ambiental. 

Subministrament  14/03/2022  PROA DATA GRUP 2018, 
S.L.  9.066,64 € 

CM22009  Obres de reparació del col·lector de 
l’EBAR  Cala Tropicana.  Obres  14/03/2022  MELCHOR MASCARÓ, 

S.A.U.  14.774,15 € 

CM22008 

Elaboración de  red de seguimiento 
ambiental de  las  lagunas asociadas 
a  las depuradoras gestionadas por 
la Agencia Balear del Agua  y de  la 
Calidad Ambiental. 

Serveis  16/03/2022  SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE ORNITOLOGÍA  17.968,50 € 

 
 

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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2.5.- Encàrrec de gestió 

 

Ratificació de la resolució adoptada per 
raons d’urgència pel president de l’Agència 
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 
de rectificació d’errada material de l’acord 
del Consell d’Administració de data 2 
desembre de 2021 respecte a l’encàrrec 
realitzat a TRAGSATEC   
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PROPOSTA D’ACORD PER A L’INICI  DE L’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 
 
Justificació 
 
L’informe justificatiu del Cap de l’Àrea de Construcció i gestió d’abastiment dessaladores 
de dia 26 de novembre de 2021 exposa les raons que justifiquen la necessitat  d’iniciar 
un expedient d’encàrrec a TRAGSATEC per a desenvolupar el servei d’assistència 
tècnica a l’Àrea tècnica de Construcció i gestió d’abastament i dessaladores de 
l’Agència.  
 
La plantilla actual de l'Àrea de Construcció i Gestió d'Abastament i Dessaladores és 

insuficient per atendre totes les necessitats que son de la seva competència ja que 
ABAQUA gestiona un gran nombre d'instal·lacions que es troben disperses per totes 
les Illes Balears i es fa del tot necessari disposar dels mitjans humans necessaris per 
garantir el funcionament del sistema de proveïment d’aigua a població. 
 
Segons l’informe tècnic, les prestacions principals a desenvolupar serien les següents: 
  

• Col·laboració en la redacció de plecs tècnic par a la licitació de contractes.  

• Redacció d’estudis  

• Revisió de projectes de construcció.  

• Seguiment de la tramitació d’expedients (medi ambientals, sanitaris, llicències 
d’obres, afeccions a tercers)  

• Realització d’informes de valoració tècnica.  

• Seguiment de projectes en redacció i obres en execució.  
 
L’informe esmentat, que s’adjunta, preveu que el pressupost de l’encàrrec per un termini 
d’un any ascendeix a 115.826,64€ sense l’iva, calculat conforme a les tarifes de 
TRAGSA i filials per a l’any 2021. 
 
Consideracions 
 
L'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) 
regula els encàrrecs dels poders adjudicadors a mitjans propis personificats. La 
disposició addicional vint-i-quatrena de la LCSP recull que “TRAGSA i la seva filial 
TRAGSATEC tindran la consideració de mitjans propis personificats i serveis tècnics de 
l'Administració General de l'Estat, de les Comunitats Autònomes, de les Ciutats 
Autònomes de Ceuta i Melilla, dels Capítols i Consells Insulars, de les Diputacions Forals 
del País Basc, de les Diputacions Provincials i de les entitats del sector públic 
dependents de qualssevol d'elles que tinguin la condició de poders adjudicadors” 
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 TRAGSA i la seva filial TRAGSATEC també estaran obligades a satisfer les necessitats 
de les entitats del sector públic de les quals són mitjans propis personificats en la 
consecució dels seus objectius d'interès públic mitjançant la realització, per encàrrec 
d'aquests, de la planificació, organització, recerca, desenvolupament, innovació, gestió, 
administració i supervisió de qualsevol mena d'assistències i serveis tècnics en els 
àmbits d'actuació assenyalats en l'apartat anterior, o mitjançant l'adaptació i aplicació 
de l'experiència i coneixements desenvolupats en aquests àmbits a altres sectors de 
l'activitat administrativa. 
 
S’ha verificat que TRAGSATEC disposa del personal a la seva plantilla amb 
l’experiència i la formació adient per a la realització de les tasques sol·licitades per 
aquest encàrrec. 
 
Normativa aplicable 
 
1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i la seva normativa 

de desplegament. 
2. Reial decret 817/2009, pel que es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 

d’octubre, de contractes del sector públic. 
3. Decret 14/2016, d’11 de març, pel qual s’aprova el Text consolidat del Decret sobre 

contractació de la CAIB. 
4. El Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència 

Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental. 
5. Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de les Illes Balears. 
 
 
Proposta: 
 
En correlació amb tot l’anterior, i atenent que es tracta d’una tasca inclosa dins l’objecte 
i finalitat institucional de TRAGSATEC, i que ABAQUA no disposa dels mitjans personals 
apropiats per dur-la a terme, el Director gerent de l’Agència proposa al Consell 
d’Administració, òrgan de contractació de l’entitat,  l’adopció dels següents Acords: 
 
1.- 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). 
 
2.- Delegar la firma al Director executiu de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat 
ambiental per a 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.  
 
Palma, a la data de firma electrònica visible  
El  Director gerent 
 
 
 
 
Guillem Rosselló Alzina 
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3.- ASSUMPTES ECONOMICS 
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3.1.- Transferència de l’expedient plurianual 
de  90.612,28 euros per a la construcció de 
l’arqueta de connexió de sondeig de Son 
Xormes amb la xarxa general situada en el 
terme municipal de Llubí   
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TRANSFERÈNCIA PLURIANUAL 90.612,28 € “Construcció d’arqueta de connexió 

de sondeig de Son Xormes amb la xarxa general situada en T.M. LLubi” 

 
L’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental creada pel Decret 115/2005 d’11 de 
novembre té com  objecte social entre d’altres competències, les de Promoció, 
construcció, explotació i manteniment de les infraestructures hidràuliques, incloses 
les instal•lacions i serveis connexos, de captació, conducció, potabilització i 
distribució d’aigües, per a qualsevol ús, tant superficials com subterrànies; les 
actuacions, obres i instal•lacions de sanejament i depuració d’aigües residuals; la 
conservació i millora del domini públic hidràulic, així com l’adquisició i millora del 
patrimoni hidràulic de les Illes Balears; i en general, qualsevol tipus d’actuació 
hidràulica, incloses les obres, instal•lacions, i serveis connexos, que siguin 
competència de la comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 

La necessitat de realitzar aquesta obra consisteix a emprendre les obres de nova 

execució d'arqueta de connexió de sondeig de Son Xormes amb la xarxa general situada 

al terme municipal de Llubí i Assaig de bombament de caracterització del pou de Son 

Xormes. 

L'obra es divideix en dues actuacions diferenciades: 

- Assaig de bombament de caracterització del pou de Son Xormes. 

- Execució d'arqueta de connexió de canonada procedent dels pous de Son Xormes i 

canonada existent de DN400. 

L’objecte del contracte soluciona les necessitats en el funcionament de sistema de 
proveïment d’aigua. Per això: 
 
Es sol•licita l’autorització per a sol•licitar la transferència de 90.612,28  euros per els 
anys 2.022 i 2.023, per a fer front a la següent inversió: 
 
 

PROJECTES 2.022 2.023 TOTAL

Construcció d’arqueta de connexió de sondeig de 

Son Xormes amb la xarxa general situada en T.M. 

LLubi

45.306,14 45.306,14 90.612,28

TOTAL 45.306,14 45.306,14 90.612,28
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La memòria abreviada de l’obra apareix reflectida a l’annex. 
 
 
La inversió es licitarà per concurs públic. 
 
 
 
Les anualitats son: 
 
 

ANY 2022 45.306,14

ANY 2023 45.306,14

TOTAL 90.612,28  

 
Per tot això es sol·licita adoptar els següents acords: 
 
 

1. Sol·licitar la transferència de 90.612,28 euros per a realitzar la Construcció 
d’arqueta de connexió de sondeig de Son Xormes amb la xarxa general 
situada en T.M. LLubi. 

 
 

ANY 2022 45.306,14

ANY 2023 45.306,14

TOTAL 90.612,28  
 

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

 

Palma, a la data de la signatura electrònica visible al document. 
 
 
Guillem Rossello Alcina 
Director gerent 
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA SOL·LICITUD EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 
 
 
Construcció d’arqueta de connexió de sondeig de Son Xormes amb la xarxa 
general situada en T.M. LLubi 
 
1. ANTECEDENTS 
 
L’article 116 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, estableix que 
la tramitació de contractes per part de les Administracions públiques requerirà la prèvia tramitació 
del corresponent expedient que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del 
contracte en els termes prevists a l’article 28 d’aquesta Llei i s’haurà de publicar en el Perfil del 
contractant.  
 
Així, l’article 63.3 indica que s’haurà de publicar al perfil del contractant la memòria justificativa 
del contracte, l’informe d’insuficiència de mitjans en el cas de contractes de serveis, la justificació 
del procediment utilitzat per a la seva adjudicació, el plec de clàusules administratives i el de 
prescripcions tècniques, i el document d’aprovació de l’expedient. 
 
Les competències de l’Agència Balear de l’Aigua i de la qualitat ambiental, estan definides a l’Art. 
1.2 dels Estatuts de l’entitat aprovats pel Decret 100/2015, de 18 de desembre. S’inclouen dins 
la finalitat institucional de l’entitat la promoció, construcció, explotació i manteniment de les 
infraestructures hidràuliques, incloses les instal·lacions de captació, conducció, potabilització i 
distribució d’aigües; les actuacions, obres i instal·lacions de sanejament i depuració d’aigües 
residuals; la conservació i millora del domini públic hidràulic; la millora del patrimoni hidràulic de 
les Illes Balears i qualsevol tipus d’actuació hidràulica que sigui competència de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears; actuacions relatives a qualitat ambiental, residus i litoral; així com 
la captació, conducció i distribució d’aigües i el sanejament i depuració d’aigües residuals. 
 
És per això que, atesa la necessitat sorgida de la contractació d’aquest expedient de referència 
que s’enquadra dins la finalitat institucional de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat 
ambiental, i en virtut del principi de simplificació dels tràmits administratius, s’unifica en aquest 
document la justificació de les necessitats que pretenen cobrir-se de l’actuació i l’ordre de l’inici 
per part de l’òrgan de contractació. 
 
2. MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT  
 
Consisteix a emprendre les obres de nova execució d'arqueta de connexió de sondeig de Son 
Xormes amb la xarxa general situada al terme municipal de Llubí i Assaig de bombament de 
caracterització del pou de Son Xormes. 
 
L'obra es divideix en dues actuacions diferenciades: 
- Assaig de bombament de caracterització del pou de Son Xormes. 
- Execució d'arqueta de connexió de canonada procedent dels pous de Son Xormes i canonada 
existent de DN400. 
 
ASSAIG DE BOMBEU AL POU SÓN XORMES 
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S'executarà un assaig de bombament escalonat amb la realització de 4 esglaons (100, 150, 200 
i 230 m3/dia) amb una durada aproximada de 48h. Durant la realització del bombament es 
mesurarà el nivell piezomètric, a més de obtenir dades de conductivitat, pH i sòlids en suspensió. 
A partir d'aquestes dades s'obtenen els paràmetres característics del pou, com són la corba 
característica, el cabal òptim de bombament, s'obté un valor de les pèrdues de càrrega del pou, 
a més de l'eficàcia d'aquest condicions actuals. 
També s'obtenen les dades de l'aqüífer com són la transmissivitat, la permeabilitat i el coeficient 
de emmagatzematge (aquest darrer a partir de les dades mesures obtingudes al piezòmetre de 
control. 
L'informe hidrogeològic de l'assaig de bombament escalonat amb recuperació donarà informació 
de la permeabilitat i transmissivitat de l'aqüífer, els paràmetres característics del pou de Son 
Xormes, com són la seva cabal òptim, conèixer el punt més adequat per instal·lar la bomba, 
pèrdues de càrrega, i eficiència, amb el objectiu d'obtenir un major coneixement de l'estat actual 
del pou de Son Xormes, i de la possibilitat de realitzar una nova captació propera a aquest. 
El volum d'aigua que s'extreu durant l'assaig de bombament s'ha de canalitzar.  
 
EXECUCIÓ ARQUETA DE CONNEXIÓ 
 
Per a canalitzar el volum d'aigua que s'extreu durant l'assaig de bombament es pretén executar 
una arqueta de connexió d'una canonada procedent del pou de Son Xormes de polietilè d´alta 
densitat de 140mm de diàmetre amb una conducció de DN400 provinent d´un altre pou i que es 
connecta amb la xarxa d’abastiment, que s’utilitzarà per desaiguar l’aigua a traves dels desaigües 
als torrents.. 
 
S'ha previst executar una arqueta de dimensions interiors 2,00x2,00m. 
S'instal·laran dues vàlvules de papallona motoritzades, una DN 250mm i una altra DN400mm, 
tal com s'indica a la imatge següent: 

 
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. 
 
 
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: 
 

Anualitat Import sense  IVA IVA 21% Import IVA inclòs 
2022 45.306.14 €   
2023 45.306.14 €   

TOTAL 90.612,28 € 19.028,58 € 109.640,86 € 
   
El valor estimat del contracte és de 108.734,74 € resultat de la suma de l’import del pressupost 
de licitació total sense IVA, de l’import de modificats i de de pròrrogues previstes: 90.612,28 €+ 
18.122,46 € (corresponent a modificats) + 0,00 € (corresponent a pròrrogues) 
 
4. PRESSUPOST PER A LA DIRECCIÓ I LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE 
LES OBRES  
 
La direcció de les obres, coordinació de seguretat en fase d’obra, assistència tècnica i 
Control de Qualitat serà realitzada per tècnics externs, estimant-se el següent 
pressupost:  
 
Pressupost assistència tècnica per a la coordinació de seguretat i salut de les 
obres  
Anualitat  Import sense IVA IVA 21% Import IVA inclòs 
2022 
 

2.250,00 472,5 2.722,50 
 

2023 
 
TOTAL                                                                                                                                                                                                       

2.250,00  
 
 

472,5 
 

2.722,50 
 
5.445,00 
 

  
5. TERMINI D’EXECUCIÓ: 
 
Termini d’execució estimat: ……5 mesos  
 
 
Palma, 15 de març. de 2022 
 
 
 
Sgt.  Santiago del Rio Matute 
 
Cap de l’Àrea de Construcció  
i gestió d’abastiment i dessaladores.. 
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3.2.- Transferència de l’expedient plurianual 
de 2.607.380,09 euros per a l’ampliació i 
millora del tractament de l’EDAR d’Inca.   
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TRANSFERÈNCIA PLURIANUAL 2.607.380,09 EUROS PER “AMPLIACIÓ I MILLORA 

DEL TRACTAMENT DE L’ EDAR D’INCA” 

 
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 Qualitat Ambiental té aprovat per acord de Consell de 
Govern de 20 d’octubre de 2.017 el projecte ITS 2017-041 AMPLIACIÓ I MILLORA DEL 
TRACTAMENT DE L’EDAR D’INCA per import de 12.605.549,11 euros (IVA inclòs). 
 
Després d’haver revisat el projecte, el Cap d’Àrea de Planificació i Construcció de 
Sanejament ha realitzat un informe on s’ha modificat l’import d’aquest expedient, 
ascendint-lo a 15.212.929,20 euros (IVA inclòs). Aquest increment de 2.607.380,09 
euros (IVA inclòs) no està finançat per el projecte ITS 2017-041. 
 
Es per això que es necessari sol·licitar una transferència de 2.607.380,09 euros (IVA 
inclòs) per poder finançar la resta del projecte d’AMPLIACIÓ I MILLORA DEL 
TRACTAMENT DE L’EDAR D’INCA amb les següents anualitats: 
 

2.022 2.023 2.024 TOTAL

AMPLIACIÓ I MILLORA 

DEL TRACTAMENT DE 

L'EDAR D'INCA

1.000,00 1.000,00 2.605.380,09 2.607.380,09

TOTAL DEPURACIÓ 1.000,00 1.000,00 2.605.380,09 2.607.380,09  

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

condicionants tècnics i ambientals que permetin plantejar les mesures i actuacions 

més adequades. 

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

ANY 2022 1.000,00

ANY 2023 1.000,00

ANY 2024 2.605.380,09

TOTAL 2.607.380,09  

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

1. Sol·licitar la transferència plurianual de 2.607.380,09 euros IVA inclòs per a 

“AMPLIACIÓ I MILLORA DEL TRACTAMENT DE L’ EDAR D’INCA” 

 

ANY 2022 1.000,00

ANY 2023 1.000,00

ANY 2024 2.605.380,09

TOTAL 2.607.380,09  
 
 

2. Autoritzar al Director Gerent o 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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C/ del Gremi de Corredors, 10 

(Polígon de Son Rossinyol) 

07009 Palma  

Tel. 971 17 76 58 

abaqua.cat 

  

 

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT DE DESPESA DE LES OBRES 
DEL PROJECTE REFÓS DE “AMPLIACIÓ DE L’EDAR D’INCA (T.M. INCA. 
MALLORCA)”  
 

 
Per tal d’avançar en la licitació de l’expedient de contractació d’obres, i a petició del 
director executiu, es redacta el present informe tècnic. 
 
L’ABAQUA gestiona el sistema general de sanejament i depuració associat a l’EDAR 
d’Inca des de la signatura del Conveni original, el 18 d’abril de 2002. El 18 d’abril de 
2017 es va procedir a la formalització d’un nou Conveni per definir les noves condicions 
de colꞏlaboració entre l’ajuntament d’Inca i ABAQUA, i l’1 de desembre de 2021 s’ha 
signat la seva renovació. 
 
El 26 de juliol de 2018 el consell d’administració de l’ABAQUA va iniciar l’expedient de 
contractació de les obres del projecte d’”Ampliació de l’EDAR d’Inca (t.m. d’Inca. 
Mallorca)”, amb un pressupost base de licitació de 11.091.468,57 € (exclòs l’iva) i de 
13.420.676,97 (amb l’IVA inclòs), 
 
La nova conjuntura econòmica global derivada, principalment, del conflictes bèlꞏlics 
internacionals estan repercutint molt notablement en els preus de subministrament de la 
gran majoria dels materials i equips bàsics previstos, així com en la maquinària d’obres 
i de transport per la repercussió dels preus del combustible.  
 
D’altra banda, mitjançant el Reial Decret Llei 3/2022 l’Estat espanyol ha establert un 
sistema per actualitzar els preus dels contractes d’obra formalitzats amb anterioritat al 2 
de març de 2022, mentre que la CAIB està contemplant també l’aprovació d’una 
normativa específica per regular aquest fet. En qualsevol cas aquestes iniciatives no 
contemplen una metodologia específica pels expedients d’obra que actualment es 
troben en fase de preparació de la licitació, per tant, als contractes dels quals no els serà 
d’aplicació i serà necessari proposar l’actualització del pressupost de l’actuació abans 
de dur a terme la licitació del contracte.  
 
Els diferents possibles proveïdors consultats ens han informat de la impossibilitat de 
mantenir els preus utilitzats per a l’elaboració del projecte refós, a l’hora que resulta molt 
complicat en aquest moment obtenir ofertes concretes que mantinguin la seva vigència 
per quan s’iniciïn les obres. 
 
Amb aquest context econòmic global tan incert resulta molt complex determinar la 
magnitud de la variació dels preus esmentats, si bé una vegada sondejat el mercat s’ha 
procedit a revisar els preus de les unitats d’obra que conformen el projecte, en el que fa 
referència a materials i equips bàsics previstos, així com en la maquinària d’obres i de 
transport. 
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C/ del Gremi de Corredors, 10 

(Polígon de Son Rossinyol) 

07009 Palma  

Tel. 971 17 76 58 

abaqua.cat 

 

2 
 

 
El pressupost actualitzat resultant ascendeix a 12.572.668,76 € (exclòs l’iva) i de 
15.212.929,20 (amb l’IVA inclòs), la qual cosa suposa un increment del 13,35% respecte 
a l’import aprovat inicialment. 
 
Tot això amb independència de les baixes econòmiques que ofertin els licitadors, en 
funció de les condicions per executar la prestació i/o del risc assumit per cada empresa 
a l’hora de confeccionar la seva oferta.  
 
A l’objecte de garantir la viabilitat econòmica dels contracte d’obres i el seu correcte 
desenvolupament, així com avançar en l’execució pressupostària de l’Agència Balear 
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, es proposa:  
 

 Iniciar els tràmits per a l’aprovació de l’expedient modificat de despesa associat 
a les obres del projecte refós d’”Ampliació de l’EDAR d’Inca (t.m. d’Inca. 
Mallorca)”, amb un pressupost base de licitació de 12.572.668,76 € (exclòs l’iva) 
i de 15.212.929,20 (amb l’IVA inclòs), la qual cosa suposa un increment del 
13,35%  respecte a l’import aprovat inicialment. 

 Facultar al director gerent per modificar l’acord d’inici de l’expedient de 
contractació de les obres referenciades, una vegada es disposi de l’aprovació de 
l’expedient de despesa indicat en l’apartat anterior. 

 
 
Palma, en la data indicada en la signatura electrònica 
 
El cap d’àrea de planificació i construcció  
de sanejament i depuració 
 
 
 
 
 
Antoni Bernat Homar 
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3.3.- Transferència de l’expedient plurianual 
de 100.000 euros per a la redacció del 
projecte d’instal·lació d’equips isobàrics de 
recuperació d’energia a les bombes d’alta 
pressió de les IDAM d’Alcúdia, Andratx, 
Ciutadella i Santa Eulària des Riu.   
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TRANSFERÈNCIA PLURIANUAL 100.000,00€ “REDACCIÓ   DEL   PROJECTE   

D’INSTAL·LACIÓ   D’EQUIPS   ISOBÀRICS   DE   RECUPERACIÓ   D’ENERGIA   A   LES   

BOMBES   D’ALTA   PRESSIÓ   DE   LES   IDAMS   D’ALCÚDIA, ANDRATX, 

CIUTADELLA I SANTA EULÀRIA DES RIU” 

 
L’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental creada pel Decret 115/2005 d’11 de 
novembre té com  objecte social entre d’altres competències, les de Promoció, 
construcció, explotació i manteniment de les infraestructures hidràuliques, incloses 
les instal•lacions i serveis connexos, de captació, conducció, potabilització i 
distribució d’aigües, per a qualsevol ús, tant superficials com subterrànies; les 
actuacions, obres i instal•lacions de sanejament i depuració d’aigües residuals; la 
conservació i millora del domini públic hidràulic, així com l’adquisició i millora del 
patrimoni hidràulic de les Illes Balears; i en general, qualsevol tipus d’actuació 
hidràulica, incloses les obres, instal•lacions, i serveis connexos, que siguin 
competència de la comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 

Al  llarg  dels  darrers  anys  han  evolucionat  els  sistemes  de  recuperació  d’energia,  

i  actualment  existeixen sistemes isobàrics de recuperació molt més eficients que 

permeten recuperar molta de l’energia generada per les bombes d’alta pressió per 

tornar-la a injectar al sistema. de manera que disminueix el consum elèctric i per tant 

la despesa generada.  

De  les  dades  preliminars  s’observa  que  a  les  plantes  on  no  es  disposa  de  cap  
sistema  de  recuperació  d’energia,  com  Alcúdia,  Andratx  i  Santa  Eulària,  el  
percentatge  d’estalvi  energètic  respecte al consum de la planta pot arribar fins 
quasi el 20 %. Als  processos  de  dessalació  el  cost  energètic  pot  arribar  a  suposar  
fins  al  50  %  del  cost  de  producció.  
Amb l’escalada de preus de l’energia el darrer any aquest percentatge ha augmentat. 
Es per tant que es troba necessari realitzar un estudi de detall i redactar el 
corresponent projecte d’obra per tal dur a terme les actuacions necessàries a les 
IDAM’s esmentades, per dotar-les de recuperadors d’energia de càmera isobàrica que 
permeten augmentar el retorn de l’energia generada per la bomba d’alta pressió i 
reduir el consum energètic de les instal·lacions. 
 
Es sol•licita l’autorització per a sol•licitar la transferència de 100.000,00  euros per 
els anys 2.022 i 2.023, per a fer front a la següent inversió: 
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PROJECTES 2.022 2.023 TOTAL

REDACCIÓ   DEL   PROJECTE   

D’INSTAL·LACIÓ   D’EQUIPS   ISOBÀRICS   DE   

RECUPERACIÓ   D’ENERGIA   A   LES   

BOMBES   D’ALTA   PRESSIÓ   DE   LES   

IDAMS   D’ALCÚDIA, ANDRATX, 

CIUTADELLA I SANTA EULÀRIA DES RIU

75.000,00 25.000,00 100.000,00

TOTAL 75.000,00 25.000,00 100.000,00

 
  
La memòria abreviada de l’obra apareix reflectida a l’annex. 
 
La inversió es licitarà per concurs públic. 
 
Les anualitats son: 
 
 

ANY 2022 75.000,00

ANY 2023 25.000,00

TOTAL 100.000,00  

 
Per tot això es sol·licita adoptar els següents acords: 
 
 

1. Sol·licitar la transferència de 100.000,00 euros per a realitzar “REDACCIÓ   
DEL   PROJECTE   D’INSTAL·LACIÓ   D’EQUIPS   ISOBÀRICS   DE   RECUPERACIÓ   
D’ENERGIA   A   LES   BOMBES   D’ALTA   PRESSIÓ   DE   LES   IDAMS   D’ALCÚDIA, 
ANDRATX, CIUTADELLA I SANTA EULÀRIA DES RIU” 

ANY 2022 75.000,00

ANY 2023 25.000,00

TOTAL 100.000,00  
 
 

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

 

Palma, a la data de la signatura electrònica visible al document. 
 
 
Guillem Rossello Alcina 
Director gerent 
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA SOL·LICITUD EXISTÈNCIA DE CRÈDIT. 
 
Objecte: REDACCIÓ DEL PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’EQUIPS ISOBÀRICS DE 
RECUPERACIÓ D’ENERGIA A LES BOMBES D’ALTA PRESSIÓ DE LES IDAM’S 
D’ALCÚIDA, ANTRATX, CIUTADELLA I SANTA EULÀRIA DES RIUS 
Tipus de contracte: SERVEIS 
 
1. MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT I OBJECTE DEL CONTRACTE: 
 
1.1.- ANTECEDENTS 

La construcció de les plantes dessaladores d’Alcúdia i  Andratx a Mallorca, Ciutadella a Menorca, 
i Santa Eulària des Riu a Eivissa, es fa ver en el període entre els anys 2008 i 2010 per part del 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

Aquestes dessaladores incorporaven la tecnologia del moment mes eficient per tal de recuperar 
energia a les bombes d’alta pressió en el procés d’osmosi inversa, consistents en turbines tipus 
Pelton. A la IDAM Ciutadella es va instal·lar uns sistema d’intercanviadors de pressió DWEER. 
Als diferents projectes es considerava el consum (Kw/m³) total de planta  i específic del procés 
d’O.I. següent: 

 IDAM 

RATIO ENERGÉTICO 
TOTAL (KW/m3) 

RATIO ENERGÉTICO 
O.I. (KW/m3) 

Alcúdia 4,37 - 
Andratx 4,80 2,91 
Ciutadella 4,02 2,57 
Santa Eulària des Riu 4,38 3,17 

 
1.2.- SITUACIÓ ACTUAL 

Al llarg de diferents any de funcionament s’han optimitzat els processos de dessalació, essent 
actualment el ratis a les plantes els següents: 

 IDAM 

RATIO ENERGÉTICO 
TOTAL (KW/m3) 

RATIO ENERGÉTICO O.I. 
(KW/m3) 

Alcúdia 3,86 2,81 
Andratx 4,19 2,69 
Ciutadella 3,48 3,04 
Santa Eulària des Riu 3,96 3,15 

 
1.3.- OBJECTE DEL CONTRACTE 

Al llarg dels darrers anys han evolucionat els sistemes de recuperació d’energia, i actualment 
existeixen sistemes isobàrics de recuperació molt més eficients que permeten recuperar molta 
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més de l’energia generada per les bombes d’alta pressió per tornar-la a injectar al sistema. de 
manera que disminueix el consum elèctric i per tant la despesa generada. 

Dels estudis preliminars s’obtenen les següents dades: 

IDAM RATIO 
ENERGÉTICO O.I.  
ACTUAL (KW/m3) 

RATIO ENERGÉTICO O.I. 
CON RECUPERADOR 
(KW/m3) 

% 
DISMINUCIÓN 
RATIO 

DISMINUCIÓN 
(KW/m3) 

Alcúdia 2,81 2,42 9,98% 0,39 
Andratx 2,69 2,31 9,21% 0,38 
Ciutadella 3,04 2,33 20,53% 0,71 
Santa Eulària des 
Riu 3,15 2,31 21,14% 0,84 

 

De les dades preliminars s’observa que a les plantes on no es disposa de cap sistema de 
recuperació d’energia, com Alcúdia, Andratx i Santa Eulària, el percentatge d’estalvi energètic 
respecte al consum de la planta pot arribar fins quasi el 20 %.  

Als processos de dessalació el cost energètic pot arribar a suposar fins al 50 % del cost de 
producció. Amb l’escalada de preus de l’energia el darrer any aquest percentatge ha augmentat. 

Es per tant que es troba necessari realitzar un estudi de detall i redactar el corresponent 
projecte d’obra per tal dur a terme les actuacions necessàries a les IDAM’s esmentades, per 
dotar-les de recuperadors d’energia de càmera isobàrica que permeten augmentar el retorn de 
l’energia generada per la bomba d’alta pressió i reduir el consum energètic de les instal·lacions. 

 
2. CPV 
 
L’objecte d’aquest contracte correspon al codi de la nomenclatura Vocabulari Comú de 
Contractes (CPV) de la Comissió Europea següent:   
   
 CPV-   71310000 - Serveis de consultoria en enginyeria i  construcció. 
 
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: 
 

Anualitat Import sense  IVA IVA 21% Import IVA inclòs 
2022 75.000 € 15.750 € 90.750 € 
2023 25.000 € 5.250 € 30.250 € 

TOTAL 100.000 € 21.000 € 121.000 € 
   
El valor estimat del contracte és de 120.000,00 € resultat de la suma de l’import del pressupost 
de licitació total sense IVA, de l’import de modificats i de l’import de pròrrogues previstes: 
100.000,00 € + 20.000,00 € (corresponent a modificat+ 0,00 € (corresponent a pròrrogues). 
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4. TERMINI D’EXECUCIÓ: 
 
Termini d’execució: 6 MESOS 
 
5. LLOC DE PRESTACIÓ. 
 
T.M.:Alcúdia, Andratx, Ciutadella i Santa Eulària des Riu. 
ILLA: MALLORCA, MENORCA I EIVISSA 
 
 
6.  JUSTIFICACIÓ INSUFICIÈNCIA DE MITJANS 
 
Atès que l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental no disposa dels mitjans propis 
adequats i suficients per desenvolupar l’objecte d’aquest expedient de contractació de serveis i 
cobrir totes les necessitats que pretén satisfer, de conformitat amb l’establert a l’article 116.4- f), 
es fa imprescindible la contractació de la seva execució per part de tercers. 
 
 
 
Palma, data de la signatura electrònica. 

 
El Cap d’àrea de Construcció i Gestió  
d’Abastament i Dessaladores 
 
 
 
 
Santiago del Rio Matute 
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3.4.- Transferència de l’expedient plurianual 
de 250.000 euros per a la redacció del 
projecte de construcció de connexió de la 
IDAM de Badia de Palma amb el ramal est de 
la xarxa en alta d’ABAQUA.   
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TRANSFERÈNCIA PLURIANUAL 250.000,00€ REDACCIÓ DEL PROJECTE 

DE CONSTRUCCIÓ DE CONNEXIÓ DE LA IDAM BADIA DE PALMA AMB 

EL RAMAL EST DE LA XARXA EN ALTA D’ABAQUA I CONSTRUCCIÓ 

DE NOU DIPÒSIT 

L’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental creada pel Decret 115/2005 d’11 

de novembre té com objecte social entre d’altres competències, les de Promoció, 

construcció, explotació i manteniment de les infraestructures hidràuliques, incloses les 

instal•lacions i serveis connexos, de captació, conducció, potabilització i distribució 

d’aigües, per a qualsevol ús, tant superficials com subterrànies; les actuacions, obres i 

instal•lacions de sanejament i depuració d’aigües residuals; la conservació i millora 

del domini públic hidràulic, així com l’adquisició i millora del patrimoni hidràulic de 

les Illes Balears; i en general, qualsevol tipus d’actuació hidràulica, incloses les obres, 

instal•lacions, i serveis connexos, que siguin competència de la comunitat Autònoma 

de les Illes Balears. 

L'augment de la demanda a la zona nord-est i est de l'illa, l’estat dels aqüífers i la 

manca de regulació en alta de l'abastament a la població de Marratxí fa que sigui 

urgent fer les obres necessàries per dotar d'aigua aquestes zones i tenir la capacitat de 

regular la qualitat de l’Aigua que se subministra al municipi de Marratxí. 

Es planteja una actuació que es divideix en dues fases, la fase primera serà una 

conducció entre la IDAM Badia de Palma i un nou dipòsit intermedi de 6.000 m3 de 

capacitat ubicat al T.M. de Marratxí, el qual tindrà la funció de dipòsit regulador, tenint 

des d'ell la possibilitat de proveir el TM de Marratxí, o bé, impulsar les aigües fins al 

Nou dipòsit de s'Estremera (fase II) o a través del Branc Est, proveir a les zones Nord-

est i Est de la illa. Per això, disposarà de dues noves estacions de bombament, una a 

la sortida de la IDAM de Palma i una altra a la sortida del Nou dipòsit intermedi. 
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La segona fase és la conducció des del nus s'Estremera situat a la MA-2020 (TM 

Bunyola), fins al nou dipòsit que es projectarà a la zona de s'Estremera la Vella (nou 

dipòsit de s'Estremera), que tindrà una capacitat de 10.000 m3. Amb això 

s’incrementarà la capacitat de regulació i es podrà connectar amb la dessaladora de 

badia de Palma. 

És per tant que necessari la redacció del corresponent projecte d'obra per tal de dur a 

terme la realització de les fases anteriorment descrites, i així poder donar servei a les 

zones Nord-est i Est de l'illa, aportant aigua potable que pugui assolir tota la població 

i reduir l'extracció d'aigua dels aqüífers, Per això: 

Es sol•licita l’autorització per a sol•licitar la transferència de 250.000,00 euros Iva 

exclòs  per els anys 2.022 i 2.023, per a fer front a la següent inversió: 

La memòria abreviada de l’obra apareix reflectida a l’annex. 

La inversió es licitarà per concurs públic. 

Les anualitats son: 

Per tot això es sol·licita adoptar els següents acords: 

1. Sol·licitar la transferència de 250.000 euros iva exclòs per a realitzar la REDACCIÓ 

DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE CONNEXIÓ DE LA IDAM BADIA DE 

PALMA AMB EL RAMAL EST DE LA XARXA EN ALTA D’ABAQUA I 

CONSTRUCCIÓ DE NOU DIPÒSIT 

2. Autoritzar al Director Gerent a realitzar els tràmits oportuns davant la Conselleria 

de Medi Ambient i Territori 

Palma, a la data de la signatura electrònica visible al document. 

Guillem Rosselló Alcina 

Director gerent 
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA SOL·LICITUD EXISTÈNCIA DE CRÈDIT. 
 
Objecte: REDACCIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE CONNEXIÓ DE LA IDAM 
BADIA DE PALMA AMB EL RAMAL EST DE LA XARXA EN ALTA D’ABAQUA I 
CONSTRUCCIÓ DE NOU DIPÒSIT 
Tipus de contracte: SERVEIS 
 
1. MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT I OBJECTE DEL CONTRACTE: 

1.1. ANTECEDENTS 

La IDAM de la Badia de Palma, que actualment compta amb 9 línies de producció, de 7.200 
m3/dia de capacitat cadascuna, 64.800 m3/dia. Actualment aquesta IDAM dona servei a la ciutat 
de Palma, Calvià i Andratx. 

A l'illa de Mallorca, a causa de l'estat dels aqüífers i a la creixent demanda d'aigua, la qualitat i la 
quantitat de l'aigua als municipis de la zona del Pla i del Llevant insular és deficient. 

1.2. SITUACIÓ ACTUAL 

L'augment de la demanda a la zona nord-est i est de l'illa, l’estat dels aqüífers i la manca de 
regulació en alta de l'abastament a la població de Marratxí fa que sigui urgent fer les obres 
necessàries per dotar d'aigua aquestes zones i tenir la capacitat de regular la qualitat de l’Aigua 
que se subministra al municipi de Marratxí. 

1.3. OBJECTE DEL CONTRACTE 

Es planteja una actuació que es divideix en dues fases, la fase primera serà una conducció entre 
la IDAM Badia de Palma i un nou dipòsit intermedi de 6.000 m3 de capacitat ubicat al T.M. de 
Marratxí, el qual tindrà la funció de dipòsit regulador, tenint des d'ell la possibilitat de proveir el 
TM de Marratxí, o bé, impulsar les aigües fins al Nou dipòsit de s'Estremera (fase II) o a través 
del Branc Est, proveir a les zones Nord-est i Est de la illa. Per això, disposarà de dues noves 
estacions de bombament, una a la sortida de la IDAM de Palma i una altra a la sortida del Nou 
dipòsit intermedi. 

La segona fase és la conducció des del nus s'Estremera situat a la MA-2020 (TM Bunyola),  fins 
al nou dipòsit que es projectarà a la zona de s'Estremera la Vella (nou dipòsit de s'Estremera), 
que tindrà una capacitat de 10.000 m3. Amb això s’incrementarà la capacitat de regulació i es 
podrà connectar amb la dessaladora de badia de Palma.  

És per tant que necessari la redacció del corresponent projecte d'obra per tal de dur a terme 
la realització de les fases anteriorment descrites, i així poder donar servei a les zones Nord-est i 
Est de l'illa, aportant aigua potable que pugui assolir tota la població i reduir l'extracció d'aigua 
dels aqüífers. 

 

2. CPV 
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L’objecte d’aquest contracte correspon al codi de la nomenclatura Vocabulari Comú de 
Contractes (CPV) de la Comissió Europea següent:   

   CPV-   71310000 - Serveis de consultoria en enginyeria i  construcció 

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: 
 

Anualitat Import sense  IVA IVA 21% Import IVA inclòs 
2022 100.000 € 21.000 € 121.000 € 
2023 150.000 € 31.500 € 181.500 € 
TOTAL 250.000 € 52.500 € 302.500 € 

   
El valor estimat del contracte és de 300.000,00 € resultat de la suma de l’import del pressupost 
de licitació total sense IVA, de l’import de modificats i de l’import de pròrrogues previstes: 
250.000,00 € + 50.000,00 € (corresponent a modificat+ 0,00 € (corresponent a pròrrogues). 

4. TERMINI D’EXECUCIÓ 

Termini d’execució: 6 MESOS 

5. LLOC DE PRESTACIÓ 

ILLA: MALLORCA 
 

6. JUSTIFICACIÓ INSUFICIÈNCIA DE MITJANS 

Atès que l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental no disposa dels mitjans propis 
adequats i suficients per desenvolupar l’objecte d’aquest expedient de contractació de serveis i 
cobrir totes les necessitats que pretén satisfer, de conformitat amb l’establert a l’article 116.4- f), 
es fa imprescindible la contractació de la seva execució per part de tercers. 
 
Palma, data de la signatura electrònica. 

 
El Cap d’àrea de Construcció i Gestió  
d’Abastament i Dessaladores 
 
 
 
 
Santiago del Rio Matute 
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3.5.- Transferència de l’expedient plurianual 
de 350.000 euros per a la redacció del 
projecte d’actuacions per a la millora de 
qualitat de l’aigua de la font de sa Costera 
durant episodis de terbolesa i per a la seva 
infiltració a l’aqüífer de s’Estremera.   
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TRANSFERÈNCIA PLURIANUAL 350.000,00 € REDACCIÓ DEL PROJECTE  

“ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE LA  QUALITAT  DE  L’AIGUA  DE  LA  FONT  

DE  SA  COSTERA  DURANT  EPISODIS  DE  TERBOLESA I PER A LA SEVA 

INFILTRACION EN L’AQÜIFER DE ESTREMERA 

 
L’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental creada pel Decret 115/2005 d’11 de 
novembre té com  objecte social entre d’altres competències, les de Promoció, 
construcció, explotació i manteniment de les infraestructures hidràuliques, incloses 
les instal•lacions i serveis connexos, de captació, conducció, potabilització i 
distribució d’aigües, per a qualsevol ús, tant superficials com subterrànies; les 
actuacions, obres i instal•lacions de sanejament i depuració d’aigües residuals; la 
conservació i millora del domini públic hidràulic, així com l’adquisició i millora del 
patrimoni hidràulic de les Illes Balears; i en general, qualsevol tipus d’actuació 
hidràulica, incloses les obres, instal•lacions, i serveis connexos, que siguin 
competència de la comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 

Al febrer de 2019 es detecta una baixada important en el rendiment d’un dels pous 

de bombament, concretament al pou “Estremera 4 Palma”. 

Entre el maig i juliol del 2019 l’empresa Facsa va realitzar una diagnosi de l’estat dels 

pous per encàrrec d’Abaqua. 

Es varen inspeccionar els quatre pous d’infiltració i quatre dels sis pous de 

bombament, amb les principals conclusions sobre defectes en les soldadures i 

incrustacions en les canonades, orelletes obertes i altura del tram colmatat. 

Al mateix informe es menciona que tant el sistema d’infiltració (grans cabals, per 

gravetat sense canonada) com el diferent quimisme de l’aigua de Sa Costera i l’aigua 

de l’aqüífer han pogut provocar una dissolució important de la roca calcària de la zona 

dels pous, fet que per una banda genera fins insolubles que s’acumulen al fons dels 

pous (i fan disminuir la zona amb ranures fins a la meitat en alguns casos) i per altra 

banda generen cavitats que poden comprometre l’estabilitat del terreny a l’entorn 

dels pous. 

En front aquesta situació i amb els informes realitzats fins el moment es considera 

oportú la ubicació de nous pous d’infiltració en una parcel·la que estigui allunyada 

dels pous d’extracció actual. 
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A més dels inconvenients detectats en el sistema de infiltració, també es va detectar 

en el desenvolupament de l'explotació del servei d'abastament d'aigua potable de la 

font de Sa Costera la presència de graus de terbolesa a l'aigua, ocasionals, no 

admissibles per al consum humà d'acord amb la normativa sanitària vigent. 

Quan es produeix aquest fenomen no és possible subministrar aigua procedent de la 

font a la xarxa en alta, cosa que implica la pèrdua de grans cabals d'aigua que 

s'aboquen al mar. 

La presència de terbolesa coincideix amb els episodis de pluja intensa que provoquen 

l'augment considerable del cabal de la font. 

Per això es considera necessari la redacció del projecte constructiu de les actuacions 
per a la millora de la qualitat de l'aigua de la font de Sa costera durant episodis de 
terbolesa, l’equilibri químic de l’aigua de la font de Sa Costera prèvia a la seva 
infiltració i realització de nous pous d’infiltració, incloent els estudis especialitzats 
que aportin la solució adequada que determini les característiques, requisits i ubicació 
de aquestes instal·lacions.. Per això: 
 
Es sol•licita l’autorització per a sol•licitar la transferència de 350.000,00  euros sense 
IVA per els anys 2.022 i 2.023, per a fer front a la següent inversió: 
 
 

PROJECTES 2.022 2.023 TOTAL

REDACCIÓ DEL PROJECTE  “ACTUACIONS 

PER A LA MILLORA DE LA  QUALITAT  DE  

L’AIGUA  DE  LA  FONT  DE  SA  COSTERA  

DURANT  EPISODIS  DE  TERBOLESA I PER A 

LA SEVA INFILTRACION EN L’AQÜIFER DE 

ESTREMERA

125.000,00 225.000,00 350.000,00

TOTAL 125.000,00 225.000,00 350.000,00

 
  
 
La memòria abreviada de l’obra apareix reflectida a l’annex. 
 
 
La inversió es licitarà per concurs públic. 
 
 
Les anualitats son: 
 
 

ANY 2022 125.000,00

ANY 2023 225.000,00

TOTAL 350.000,00  
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Per tot això es sol·licita adoptar els següents acords: 
 
 

1. Sol·licitar la transferència de 350.000 euros sense IVA per a realitzar la 
REDACCIÓ DEL PROJECTE  “ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE LA  QUALITAT  
DE  L’AIGUA  DE  LA  FONT  DE  SA  COSTERA  DURANT  EPISODIS  DE  TERBOLESA 
I PER A LA SEVA INFILTRACION EN L’AQÜIFER DE ESTREMERA 

 

ANY 2022 125.000,00

ANY 2023 225.000,00

TOTAL 350.000,00  
 

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

 

Palma, a la data de la signatura electrònica visible al document. 
 
 
 
Guillem Rossello Alcina 
Director gerent 
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C/ del Gremi de Corredors, 10 
(Polígon de Son Rossinyol) 
07009 Palma 
Tel. 971 17 76 58 

 
 
 

 
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA SOL·LICITUD D’EXISTENCIA DE CREDIT  

 
OBJECTE: LA REDACCIÓ DEL PROJECTE  “ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE LA 
QUALITAT DE L’AIGUA DE LA FONT DE SA COSTERA DURANT EPISODIS DE 
TERBOLESA I PER A LA SEVA INFILTRACION EN L’AQÜIFER DE ESTREMERA” 
TIPUS DE CONTRACTE: SERVEI 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE: 
 
L’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental, del Govern de les Illes Balears 
(Abaqua) explota i gestiona el sistema de captació-infiltració configurat pel la 
captació de la font càrstica de Sa Costera i del sistema de pous de S’Estremera, 
construït l’any 2010 i connectat a la xarxa d’abastament en alta de Mallorca. 
Des de la seva posada en funcionament, el sistema permet aportar l’aigua de la 
font de sa costera i de l’aqüífer de sa Marineta directament a la xarxa i, si hi ha 
excedents, l’aigua és conduïda als 4 pous d’infiltració de S’Estremera per ser 
emmagatzemada a l’aqüífer carbonatat i, més tard captada pels pous de 
bombament. 
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2. CPV 
 
L’objecte d’aquest contracte correspon al codi de la nomenclatura Vocabulari 
Comú de Contractes (CPV) de la Comissió Europea següent: 
 
CPV- 71310000 - Serveis de consultoria en enginyeria i construcció. 
 
3. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESITAT DEL CONTRACTE 
 
Al febrer de 2019 es detecta una baixada important en el rendiment d’un dels pous 
de bombament, concretament al pou “Estremera 4 Palma”.  
Entre el maig i juliol del 2019 l’empresa Facsa va realitzar una diagnosi de l’estat 
dels pous per encàrrec d’Abaqua.  
Es varen inspeccionar els quatre pous d’infiltració i quatre dels sis pous de 
bombment, amb les principals conclusions sobre defectes en les soldadures i 
incrustacions en les canonades, orelletes obertes i altura del tram colmatat:  
 
• Pou 1 d’infiltració: 5 m de colmatació.  
• Pou 2 d’infiltració: 4 m de colmatació.  
• Pou 2 Palma: 9 m de colmatació.  
• Pou 3 d’infiltració: 36 m de colmatació  
• Pou 3 Palma: 49 m de colmatació  
• Pou 4 d’infiltració: 32 m de colmatació  
• Pou 4 Palma: no es pot treure la bomba, només puja 2 m. 
• Pou 4 Sóller: 11 m de colmatació 
 
Al mateix informe es menciona que tant el sistema d’infiltració (grans cabals, per 
gravetat sense canonada) com el diferent quimisme de l’aigua de Sa Costera i 
l’aigua de l’aqüífer han pogut provocar una dissolució important de la roca calcària 
de la zona dels pous, fet que per una banda genera fins insolubles que s’acumulen 
al fons dels pous (i fan disminuir la zona ranurada fins a la meitat en alguns casos) 
i per altra banda generen cavitats que poden comprometre l’estabilitat del terreny 
a l’entorn dels pous. 
En front aquesta situació i amb els informes realitzats fins el moment es considera 
oportú la ubicació de nous pous d’infiltració en una parcel·la que estigui allunyada 
dels pous d’extracció actual. 
 
A més dels inconvenients detectats en el sistema de infiltració, també es va detectar 
en el desenvolupament de l'explotació del servei d'abastament d'aigua potable de 
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la font de Sa Costera la presència de graus de terbolesa a l'aigua, ocasionals, no 
admissibles per al consum humà d'acord amb la normativa sanitària vigent. 
 
Quan es produeix aquest fenomen no és possible subministrar aigua procedent de 
la font a la xarxa en alta, cosa que implica la pèrdua de grans cabals d'aigua que 
s'aboquen al mar. 
 
La presència de terbolesa coincideix amb els episodis de pluja intensa que 
provoquen l'augment considerable del cabal de la font. 
 
S'han realitzat consultes a empreses especialitzades en el sector del tractament 
d'aigua i es conclou que hi ha condicionants en el conjunt de l'actuació que 
recomanen plantejar una solució eficaç i integral del problema de la terbolesa de 
forma independent a l'estació de tractament d'aigua potable de Sóller a causa de: 
 
- Baixa eficàcia del sistema de filtració existent a l'ETAP de Sóller d'acord amb la 
composició granulomètrica dels sòlids que conté l'aigua de la font als episodis de 
grans pluges. 
- En els períodes d'alta terbolesa el cabal que aporta la font és màxim (5000 m3/h), 
per la qual cosa d'acord amb la capacitat del procés de l'ETAP (1400 m3/h), s'hauria 
d'abocar al torrent entorn del 75% del volum daigua aportat per la font. 
 
 
A més dels problemes de terbolesa detectada ocasionalment, els estudis realitzats 
també indiquen que hi havia una diferència de quimisme entre les aigües de Sa 
Costera i les de s’Estremera ja que les primeres presenten una mineralització més 
dèbil. A més les aigües que afloren per la font de sa Costera mostraven una variació 
força significativa després dels episodis de pluja importants. Així, la conductivitat 
de l’aigua de l’aqüífer de Sa Costera està el voltant dels 0,7 mS/cm però en èpoques 
de pluja la conductivitat es redueix fins als 0,4 o 0,3 mS/cm degut a la barreja amb 
l’aigua poc mineralitzada de la pluja. 
Aquesta diferència química entre les aigües de sa Costera i les de s’Estremera 
provoca un desequilibri químic a l’aigua de l’aqüífer de s’Estremera. Aquest 
desequilibri químic produeix una sèrie de reaccions químiques dins l’aqüífer de 
s’Estremera que poden provocar la dissolució dels carbonats que conformen 
l’aqüífer. 
 
Per a millorar els sistema de infiltració i aprofitament de l’aigua de la font de sa 
Costera, es consideren els següents punts: 
a) Per a reduir el poder de dissolució de carbonats de l’aigua de sa Costera es 
podria fer passar aquesta aigua per un llit reactiu de calcita. Això incrementaria el 
carbonat càlcic de l’aigua abans de la seva entrada a l’aqüífer de S’Estremera. 
b) Per a reduir la terbolesa de l’aigua de sa Costera seria necessari construir llits de 
sorra o filtres d’anella per reduir la terbolesa de l’aigua. 

122

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous dia 31 de març de 2022 



 

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

 
4 

 

c) És necessari que la injecció es dugui a terme mitjançant un sistema bottom-up, 
és a dir, per sota del nivell piezomètric. D’aquests manera es reduirà la velocitat de 
l’aigua en la recàrrega, el qual evitarà la formació de bombolles d’aire, minimitzarà 
la dissolució de la roca, la formació de fins als pous, i es reduirà el soroll. Es 
recomana també repartir al màxim la recàrrega a totes les plataformes. 
d) Es convenient espaiar més els pous d’infiltració i els d’extracció el qual evitarà 
problemes a les bombes d’extracció. Una possibilitat és que els pous d’injecció i el 
d’extracció no s’ubiquin a la mateixa plataforma i estiguin el més allunyats 
possible. 
e) S’ha d’elaborar un programa de manteniment dels pous. És necessari 
automatitzar els sistemes de control dels pous per a poder relacionar els cabals 
d’extracció/infiltració, amb nivells piezomètrics i els canvis en la qualitat de l’aigua 
de l’aqüífer. Així es necessari implementar un pla de mostreig amb una major 
freqüència de presa de mostres per veure les possibles canvis associats a la injecció. 
f) La neteja dels pous colmatats s’ha de fer amb la metodologia menys agressiva 
possible (aire comprimit i air lift per protegir les canonades) per evitar mes 
deteriorament dels pous. En cas que els pous colmatats no es puguin recuperar i 
s’hagin de construir nous pous es recomana que aquests s’ubiquin a major 
distància dels pous d’extracció. 
 
Per això es considera necessari la redacció del projecte constructiu de les 
actuacions per a la millora de la qualitat de l'aigua de la font de Sa costera durant 
episodis de terbolesa, l’equilibri químic de l’aigua de la font de sa Costera prèvia a 
la seva infiltració i realització de nous pous d’infiltració, incloent els estudis 
especialitzats que aportin la solució adequada que determini les característiques, 
requisits i ubicació de aquestes instal·lacions. 
 
4. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ: 
 
Les actuacions consistiran en: 
 

1. Revisió i processat de la informació disponible 
 

Abaqua disposa d’abundant informació tant del sistema d’infiltració i bombament 
a S’Estremera i de la font de sa Costera, com del seguiment de l’aqüífer i font, i del 
cabals bombejats. També disposa d’informació de qualitat de l’aigua però amb la 
finalitat de valorar-ne la potabilitat. 
Es disposa de la següent informació: 
 
• Figures projecte constructiu captació Sa Costera (2010) 
• Presentació instal·lacions (2018) 
• Informe neteja de pous S’Estremera 3 i Son Sitges (Facsa Geotest 2018) 
• Informe sobre pous Estremera Nov2019 (Facsa, 2019) 
• Registre de cabals mensuals bombament injecció 2015-2019 
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• Registre de nivells 1973-2019 
• Anàlisis químiques Sa Costera i S’Estremera  
• Anàlisis granulomètric de la terbolesa procedent de la font de sa Costera 
• Estudi sobre els pous d’infiltració i extracció de S’Estremera  
• Estudi geotècnic de la parcel·la de s’Estremera 
 
Es farà una revisió de tota la informació disposada i altra. Es pararà especial atenció 
en els diferents aspectes:  
 
• Disseny constructiu dels pous: canonada emprada, prefiltre emprat i filtre 
(reixeta), tipus,...  
• Dades d’assaigs hidràulics de un nou pou d’infiltració. 
• Dades d’altres pous del sector: columna geològica, característiques 
constructives, assaigs hidràulics, règim d’explotació.  
• Cabals diaris bombejats a l’estació de bombament de Sóller.  
• Cabals diaris infiltrats en els 4 pous, per separat si és possible.  
• Dades d’explotació dels pous de Estremera i de la font de sa Costera, cabal 
separatiu diari. Dades històriques complertes.  
• Dades de nivells en el sector de S’Estremera  
• Dades de qualitat d’aigua de Sa Costera i dels pous bombejats.  
 
D’entre totes aquestes variables és especialment rellevant la descripció acurada de 
la geologia del subsòl i a poder ser diferenciada per les diferents plataformes. Es 
farà una correlació entre totes les variables i en particular, la litologia propera als 
pous, per buscar la raó, per exemple, per què els pous de les Plataformes 3 i 4 estan 
més colmatats que els altres.  
S’estudiarà l’evolució temporal dels cabals en front a la dels nivells i a la del 
quimisme de l’aigua (injectada o bombejada). S’intentarà veure si hi ha una 
evolució en el rendiment dels pous.  
Es durà a terme una recerca d’informació a la bibliografia sobre la durabilitat 
d’aquest tipus de pous en aquest tipus de roques i amb aquest règim d’explotació. 
Es durà a terme una recerca d’informació a la bibliografia sobre la filtració de la 
terbolesa l’aigua procedent de la font de sa Costera. 
 
 

2. Estudi aprofundit de la hidroquímica de les aigües  
 

Es revisaran totes les analítiques disposades i se’n farà una valoració sobre si són 
complertes i la seva validesa: electroneutralitat, identificació del punt de mostreig i 
del mètode de mostreig...  
Amb les analítiques de components majoritaris i paràmetres fisicoquímics 
s’establirà el quimisme de l’aigua de la font Sa Costera i les seves variacions 
estacionals així com la variació del quimisme en funció del cabal.  
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Es valoraran anàlisis d’aigua de l’aqüífer verificant que no estiguin influenciades 
per la injecció recent d’aigua pels pous d’infiltració, es buscarà la composició 
natural de l’aqüífer, sense impacte de la infiltració.  
Mitjançant codis de càlcul hidroquímics es valorarà el caràcter incrustant/corrosiu 
de les aigües valorant els índexs de saturació dels minerals més comuns en aquest 
entorn.. 
Aquest model permetrà fer un estudi de remineralització d’aigües en diferents 
proporcions per valorar la composició final de l’aigua  injectada a l’aqüífer i, 
d’aquesta manera, poder corroborar – o descartar- que efectivament la injecció 
discontinua però significativa d’aigua de Sa Costera no accelera el procés de 
dissolució de la roca al voltant dels pous.  
Amb el model també es farà un balanç de massa de calcita i, en cas de que la 
dissolució de l’aqüífer esdevingui rellevant, es calcularà el volum de porositat i 
cavitats generats i la factibilitat de que el material fi que conté la roca i que no es 
dissol, pugui efectivament ser el responsable de la colmatació dels pous. 
Es durà a terme una recerca d’informació a la bibliografia sobre la millor forma de 
remineralitzar l’aigua procedent de la font de sa Costera. 
 
 

3. Conclusions sobre l’estat de les instal·lacions i recomanacions  
 

Es valoraran el seguit de recomanacions que esdevinguin més adients depenent 
dels resultats de l’estudi. Particularment es farà èmfasi en les millores de gestió i 
en les millores del sistema. A continuació se’n citen algunes a mode d’exemple.  

 
 a. Millores de gestió:  

• Inspecció de tots els pous i altres pous d’abastament del sector.  
• Monitoreig automàtic dels cabals instantanis de tots els pous: injecció 

i bombament.  
• Monitoreig automàtic dels nivells en els pous de bombament i 

d’injecció i en altres punts del sector (pous i piezòmetres)  
• Distribució automàtica dels cabals d’infiltració en funció del cabal 

total i dels nivells observats ens els pous.  
• Monitoreig periòdic regular de la química de l’aigua dels pous i de la 

font.  
 b. Millores al sistema:  

• Equipar nous pous d’infiltració amb sistema bottom up.  
• Canviar el quimisme de l’aigua de recàrrega mitjançant un llit reactiu 

o additius.  
• Construir un sistema de filtració adient pel tipus de terbolesa 

procedent de la font de sa Costera. 
• Laminació de la recàrrega.  

 
5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 
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De conformitat amb l’establert a l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de la 
licitació es desglossa al quadre següent: 
 

Anualitat Import sense IVA IVA 21% Import IVA inclòs 
2022 125.000 € 26.250 € 151.250€ 
2023 225.000 € 47.250 € 272.250€ 
TOTAL 350.000 € 73.500 € 423.500 € 

 
El valor estimat del contracte és de 420.000,00 € resultat de la suma de l’import del 
pressupost de licitació total sense IVA, de l’import de modificats i de l’import de 
pròrrogues previstes: 350.000,00 € + 70.000,00 € (corresponent a modificat+ 0,00 € 
(corresponent a pròrrogues). 
 
5. TERMINI D’ EXECUCIÓ: 
 
Termini d’execució: 8 mesos 
 
6. LLOC DE PRESTACIÓ. 
 
Polígono 3 Parcela 155 del T.M. de Bunyola  
Polígono 1 Parcela 637 del T.M. de Soller 
 
ILLA: MALLORCA. 
 
7. JUSTIFICACIÓ INSUFICIÈNCIA DE MITJANS 
 
Atès que l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental no disposa dels 
mitjans propis adequats i suficients per desenvolupar l’objecte d’aquest expedient 
de contractació de serveis i cobrir totes les necessitats que pretén satisfer, de 
conformitat amb l’establert a l’article 116.4- f), es fa imprescindible la contractació 
de la seva execució per part de tercers. 
 
 
Palma, data de la signatura electrònica.  
 
 
 
El Cap d’àrea de Construcció i Gestió  
d’Abastament i Dessaladores 
 
 
 
Santiago del Rio Matute 
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3.6.- Indemnització pels costos de 
conservació, manteniment i explotació de les 
serveis de depuració d’aigües residuals de 
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental en Mallorca, Menorca, Eivissa i 
Formentera  
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4.- DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE 
LA SITUACIÓ DE LA DEPUADORA D’EIVISSA  
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INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEPURADORA DE IBIZA 

La depuradora de Ibiza tiene graves problemas de funcionamiento desde que la 
técnica que suscribe se hizo cargo de su mantenimiento al ser nombrada jefa del 
Área de Construcción y Gestión de Saneamiento II, el 27 de abril de 2010. 

En ese momento, además del tratamiento fisicoquímico que funciona 
actualmente, funcionaban también unos filtros BIocarbone construidos en el año 
90, cuya finalidad era proporcionar un tratamiento secundario a un caudal de 
10.000 m3/día, pero que, en realidad, en 2010, no podían tratar más del 20% del 
agua que entraba en la planta. La antigüedad de estas instalaciones hizo que, 
aunque la maquinaria se fuera reponiendo, llegase un momento en que ni la obra 
civil ni las conducciones pudieran seguir funcionando sin grandes inversiones, por 
lo que se procedió a parar los Biocarbone en noviembre de 2014.  

Dado el mal estado de toda la infraestructura, el poco rendimiento que daban los 
Biocarbone y visto que el Estado había declarado de interés general la futura 
EDAR de Ibiza mediante Ley 26/2009 de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el Año 2010 y, además ya estaba redactado el 
anteproyecto que iba a servir de base para la licitación de las obras, la dirección 
de esta entidad optó por no renovar estos filtros Biocarbone, a la espera de la 
construcción de la nueva EDAR. 

Asimismo, en el momento en que la ingeniera que suscribe se hizo cargo del 
mantenimiento de la EDAR de Ibiza hacía aproximadamente un año (4 de mayo 
de 2009) que se habían recibido las obras de Remodelación de la EDAR d’Eivissa 
(SA/OB/08/34), que consistían, según se me comunicó en aquel momento, en la 
remodelación de los filtros Biofor existentes y que no funcionaban, con el objetivo 
de completar el tratamiento biológico de toda la planta además de eliminar el 
nitrógeno y fósforo. Esta remodelación no se llegó a poner en marcha por no ser 
suficiente la potencia eléctrica instalada. 

En octubre de 2010, la dirección de las obras antes citadas adjudicó a la empresa 
Isama Tecnics Grup, SL un contrato menor para intentar poner en marcha los 
Biofor antes citados. En los primeros meses de 2011 se realizaron bastantes 
pruebas y se consiguió que las tres primeras líneas de Biofor, de las cuatro 
existentes, funcionaran durante el día; No obstante, no se pudieron mantener en 
funcionamiento por falta de personal, ya que el contrato de mantenimiento 
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vigente en aquel momento no contemplaba la explotación de la zona de los 
Biofor.  

La ingeniera que suscribe solicitó a la UTE Ibiza, empresa explotadora de la 
planta, que realizase un presupuesto con el coste de las reparaciones que 
consideran que había que hacer para poner en marcha las tres líneas de Biofor y, 
también, una estimación de lo que costaría el mantenimiento y explotación de las 
mismas, pensando en la posibilidad de modificar el contrato de mantenimiento y 
explotación para incluir estas instalaciones. 

Con registro de entrada 21 de marzo de 2011, la UTE Ibiza presenta un 
presupuesto de reparaciones y puesta en marcha que asciende a 39 265,00 € sin 
IVA y un presupuesto de mantenimiento y explotación que asciende a los 
747 417,64 € anuales. Como no es posible modificar el contrato por este importe, 
no se realiza tampoco la puesta en marcha. 

Paralelamente, la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino, publicó, el 31 de agosto de 2010, la licitación de la 
Contratación de servicios para la realización del estudio de alternativas y 
redacción del anteproyecto de la EDAR de Ibiza, ya que por fin (y después de años 
de negociaciones) había un solar en el que se podía construir una nueva EDAR. 

El 13 de junio de 2011 se formalizó este contrato, adjudicado a la empresa Control 
y Geología, SA, y empezaron los trabajos, asistiendo el personal del Área de 
Construcción y Gestión de Saneamiento II a las diferentes reuniones que se 
realizaron con el Ayuntamiento de Ibiza para ir definiendo los diferentes 
elementos del Anteproyecto que se redactó. 

En este mismo mes de junio de 2011, la ingeniera que suscribe redacta un 
informe de estado de las plantas de la zona II, que se entrega al Director de 
ABAQUA y en él ya se dice que la remodelación de los Biofor no se ha podido 
poner en marcha, primero por problemas de potencia eléctrica y, una vez 
solventados estos, por no haber sido posible modificar el contrato de 
mantenimiento para incluir en él las instalaciones resultantes de la última obra 
realizada en la EDAR de Ibiza. Se dice también que no se llega a cumplir la 
normativa de vertidos ni siquiera en la parte del caudal (20% aproximadamente) 
que aún se podía tratar con los filtros Biocarbone. 
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El contrato de mantenimiento suscrito con la UTE Ibiza, finalizaba el 31 de marzo 
de 2013, por lo que se llevó al Consejo de Administración de 4 de octubre de 2012 
el inicio del expediente para la nueva contratación. En este momento, la ingeniera 
que suscribe era jefa del Área de Gestión de Saneamiento, desde la que se 
llevaban los contratos de todas las zonas, y había sido informada de que la 
Dirección General de Recursos Hídricos había comunicado a la Agencia Balear del 
Agua que la indemnización por los costes de conservación, mantenimiento y 
explotación de los servicios de depuración de aguas residuales tendría en 2013 el 
mismo importe que había tenido en 2012. Eso suponía que se recibirían para la 
explotación de las depuradoras de Ibiza y San Antonio 686.067,74 € anuales. 
Como se dejó de manifiesto en el informe de inicio que figura entre los 
documentos de dicho Consejo de Administración, esta cifra suponía, aún sin tener 
en cuenta una partida destinada a la explotación de los filtros Biofor, un 62,82% 
de lo que correspondería si se efectuaban los cálculos según el Decreto 25/92, de 
12 de marzo, sobre indemnizaciones a los Ayuntamientos y otras entidades 
públicas por los costes de conservación, mantenimiento y explotación del servicio 
de depuración de aguas residuales; y de acuerdo con el Formulario para redactar 
estudios justificativos del coste de conservación , mantenimiento y explotación de 
los Servicios de depuración de aguas residuales, publicado en el BOIB nº 77, de 27 
de junio de 1992.  

A la vista de esto, las líneas de Biofor siguieron sin ponerse en funcionamiento, 
por falta de fondos para su explotación y mantenimiento. 

Durante este tiempo, el Ministerio siguió tramitando el Anteproyecto de la nueva 
EDAR de Ibiza, de forma que se publicó la Declaración de impacto ambiental en el 
BOE nº 185, de 31 de julio de 2014. La licitación del concurso de proyecto y obra se 
publicó en el BOE nº 185, de 4 de agosto de 2015, la adjudicación fue el 13 de junio 
de 2016 y el contrato se formalizó el 9 de agosto de 2016, siendo el contratista la 
UTE SADYT-SACYR y habiendo fijado el Pliego un plazo máximo de ejecución de 
obra de 29 meses con un plazo máximo de redacción del proyecto de 
construcción de 4 meses. 

Aunque en el informe de estado de plantas de junio de 2015 se insiste en la mala 
calidad del agua de entrada, se dice que los Biocarbone han llegado al final de su 
vida útil y se insiste en que los rendimientos del tratamiento fisicoquímico son 
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totalmente insuficientes, como ya se ve inminente la nueva depuradora, no se 
toma más decisión que la de mantener adecuadamente el fisicoquímico. 

Respecto al agua de entrada, precisar que a la planta de Ibiza llega un agua muy 
cargada, con grandes cantidades de sulfatos (que hacen pensar en intrusión 
marina al alcantarillado), una conductividad muy alta y niveles elevados de ácido 
sulfhídrico ya que, aunque el Ayuntamiento lo va corrigiendo, se conectaron al 
alcantarillado las salidas de las fosas sépticas de gran parte del casco urbano, 
sobre todo de la zona más antigua. 

Con estos niveles de sulfhídrico, los metales se corroen con mucha rapidez y los 
componentes electrónicos dejan de funcionar al cabo de pocos días. Esto hace 
que no se puedan automatizar la mayor parte de los procesos, que sea muy difícil 
conseguir la coagulación y la floculación del agua y que los equipos den 
problemas continuamente. 

Con el objeto de seguir manteniendo el tratamiento fisicoquímico, en julio de 
2016 se adjudicó el contrato de suministro e instalación de lamelas, rasquetas y 
canales de recogida del decantador de la segunda línea de la EDAR de Ibiza, ya 
que las lamelas se habían hundido y sólo funcionaba el otro decantador. 

A pesar de haberse firmado el contrato de proyecto y obra de la futura EDAR de 
Ibiza, el 9 de agosto de 2016, el proyecto no se aprobó hasta el 8 de septiembre 
de 2017. El acta de replanteo se firmó el 25 de octubre del 2017 y comenzaron las 
obras de la EDAR, mientras se solicitaba la autorización de Recursos Hídricos para 
el trazado de las tuberías. Los cambios de trazado que resultaron necesarios para 
conseguir la autorización llevaron a que el 20 de diciembre de 2018 se solicitase 
autorización para redactar proyecto modificado y el 2 de diciembre de 2019 se 
paralizasen las obras por no estar aprobado dicho modificado. 

El modificado se aprobó el 2 de diciembre de 2020. Como el nuevo trazado de las 
tuberías de impulsión implicaba la necesidad de hacer expropiaciones, se 
realizaron estas y, una vez efectuadas, se reinició la obra el 30 de abril de 2021. 

El 6 de septiembre de 2021, el Consell de Ibiza paralizó la excavación de la traza de 
la tubería por haberse encontrado parcelarios de zanjas de cultivo excavadas en 
el sustrato de tierra vegetal. Esto ha supuesto que la excavación tenga que 
realizarse, en los aproximadamente 5 km de la traza, en capas de 10 cm, que se 
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tenga que contratar un equipo de arqueólogos y que se tenga que dedicar un 
grupo de peones a excavar a mano dónde sea necesario. 

En total se prevé un aumento de gasto del orden de los tres millones de euros, 
que obliga a tramitar un nuevo modificado (se solicitó autorización para 
redactarlo el 15 de febrero de 2022). Además, supondrá un retraso importante en 
las obras que, con suerte, se podrán terminar en el primer semestre de 2025. 

Visto todo lo anterior, la ingeniera que suscribe considera que la actual planta de 
Ibiza necesita actuaciones urgentes para poder llegar hasta esta fecha 
funcionando mínimamente. Aunque no se asegura que en ningún caso se llegue a 
cumplir con los parámetros exigidos, sobre todo teniendo en cuenta la mala 
calidad del agua de entrada, que dificulta la eficacia de cualquier tratamiento que 
se aplique Por dicho motivo se proponen las siguientes actuaciones: 

1. Por una parte, se podría intentar poner en marcha la zona de los Biofor, 
aunque no está claro que se consiguiera, con su funcionamiento, cumplir 
los parámetros de salida del agua depurada, siempre correlacionados con 
los del agua de entrada, ya que el método Biofor no es un método 
convencional y en Ibiza nunca ha podido probarse su eficacia. Además, el 
agua de Ibiza tiene una calidad tan mala que hace difícil pensar que va a 
funciona nada que no sea añadir oxígeno al agua y los Biofor no son el 
mejor sistema para esto y están deteriorados por el tiempo sin usar y los 
gases, de forma que sería necesario realizar una nueva remodelación de 
todas las líneas, sustituyendo toda la maquinaria, instalación eléctrica, 
colectores y, también, la arlita, que constituye el material soporte.  
Hay que tener en cuenta, también, que cuando esté funcionando la nueva 
EDAR, estos Biofor dejarán de funcionar y no podrán utilizarse para nada. 
Visto como se están incrementando los precios y los plazos de entrega de 
los materiales y la maquinaria, esta actuación podría suponer un gasto de 
unos dos millones ochocientos mil euros y el plazo no sería, en ningún 
caso, inferior a un año desde que se haya firmado el contrato; teniendo en 
cuenta que habría que empezar por redactar unos pliegos o un proyecto 
adecuados, con lo que previsiblemente esta actuación no estaría ejecutada 
hasta pocos meses antes de estar terminada la nueva EDAR de Ibiza, 
suponiendo que ésta obra no sufra nuevos retrasos. 
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2. Por otra parte, se puede estudiar el aprovechamiento de los depósitos de 
los antiguos Biocarbone para convertirlos en decantadores primarios, que 
funcionarían a continuación del fisicoquímico existente y aumentarían la 
retención de sólidos en suspensión, haciendo bajar de esta forma la DBO y 
la DQO, aunque no se llegaría a cumplir los parámetros de salida. 
Si se equipan los Biocarbone con lamelas, podrían utilizarse en el futuro 
para decantar los excesos de caudal por lluvias, o por puntas, o por roturas 
de algún elemento, para que el agua que se mande por el baipás del 
bombeo principal no salga tan contaminada. 

El equipamiento de los depósitos de los Biocarbone podría costar 
aproximadamente 1 600 000,00 €, en este supuesto el plazo de ejecución 
de las obras sería de aproximadamente un año, por lo que podrían 
funcionar en primer semestre de 2024. 

3. Tanto si se opta por rehabilitar los Biofor como por convertir en 
decantadores lamelares los depósitos del Biocarbone, sería necesario 
rehabilitar también la zona de deshidratación de fangos, ya que se 
produciría mucho más fango del que se está produciendo actualmente. 
El coste de la rehabilitación de la línea de fangos se ha calculado en 
508 231,66 € 

4. En cualquier caso, lo que es totalmente incuestionable, es la necesidad de 
actuar con urgencia en el fisicoquímico existente, que es la única parte que 
funciona y que, para poder llegar funcionando hasta que esté terminada la 
nueva depuradora necesita: 

a. unas rejas de gruesos para tratar de eliminar la cantidad excesiva 
de fibras y residuos gruesos que llegan desde el alcantarillado,  

b. nuevas rejas de finos para completar el desbaste 
c. limpieza y vaciado de los decantadores lamelares y reposición de las 

lamelas y el puente de uno de ellos. 
d. sustitución de los tornillos transportadores y compactadores. 
e. adecuación o sustitución de los cuadros eléctricos necesarios. 

El coste del conjunto de estas actuaciones se ha calculado que será de 
587 719,19 €.  

El plazo de ejecución sería de un año desde la firma del contrato, visto 
cuales son actualmente los plazos de entrega de los equipos y materiales. 
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Cuando estén realizadas estas actuaciones en el fisicoquímico, también 
aumentará la producción de fango y, aunque en las nuevas instalaciones 
de Ca Na Putxa, admiten el fango primario líquido producido, el coste del 
transporte hace rentable la rehabilitación de la línea de fangos. 

Una vez expuesto lo anterior, la técnica que suscribe propone:  

→ Que se dé traslado al Consejo de Administración del contenido del 
presente informe. 

→ Iniciar los expedientes de contratación que se han presentado ante este 
Consejo  

→ Decidir, según criterio adoptado por el Consejo de Administración, sobre 
las alternativas planteadas en este informe. 

 
Nota: Todos los importes que figuran en este documento son sin IVA. 

 

En Palma, en la fecha de la firma electrónica 

 

 

 

Pilar Sánchez-Mateos Rubio 
Jefa del Ára de Gestión de Saneamiento 
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5.- CONVENIS 

5.1.- Proposta de resolució del conveni de 
col·laboració signat entre ABAQUA i l’entitat 
EMAYA el 30 de juliol de 2008 per 
l’incompliment de les obligacions 
econòmiques assumides per EMAYA i de 
cessió de crèdit a favor de l’Administració de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
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Proposta de resolució del conveni de col·laboració signat entre l’Agència 
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental i l’entitat EMAYA el 30 de juliol de 
2008 per l’incompliment  de les obligacions econòmiques assumides per 
EMAYA i de cessió del crèdit generat a favor de l’Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears 
 
Fets 
 
1.- En data 30 de juliol de 2008 l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 
(ABAQUA)  i l’entitat EMAYA varen subscriure un conveni de col·laboració per 
garantir el subministrament d’aigua potable al municipi de Palma, amb una 
vigència fixada de quinze anys  amb possibilitat de ser prorrogat. 
 
2.-La clàusula tercera d’aquest conveni estableix, com obligació d’EMAYA,  pagar el 
consum d’aigua subministrada per ABAQUA en els termes fixats a la clàusula 
cinquena d’esmentat conveni, a fi i efecte de donar compliment al principi de 
recuperació de costos fixat a l’article 111 bis del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 
de juliol, que aprova el text refós de la llei d’aigües. 
 
3.- Com a conseqüència d’aquest acord de col·laboració, l’Agència Balear de l’Aigua 
i de la Qualitat Ambiental ha subministrat a l’entitat EMAYA l’aigua en funció de les 
necessitats de l’entitat municipal, i, aquesta ha abonat aquests  consums d’aigua 
en els termes acordats; No obstant això, en data 19 de gener de 2022 la cap d’Àrea 
Econòmica va informar respecte a l’impagament d’una sèrie de factures, 
concretament, respecte a les factures 152/19,  200/19, 185/21, 200/21, 235/21, 
236/21. Aquestes factures comptabilitzen  el subministrament realitzat mitjançant 
l’aplicació dels preus que figuren a la clàusula cinquena del conveni ( preu fixo i 
variables)  al consum d’aigua realitzat per EMAYA durant determinats mesos dels 
anys 2019 i 2021. 
 
4.- En data 27 de gener de 2022 el Consell d’Administració d’ABAQUA va adoptar, 
entre d’altres, l’acord d’iniciar els tràmits pertinents per reclamar el deute pendent 
que tenen els ajuntaments amb ABAQUA com a conseqüència de l’impagament de 
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les seves obligacions econòmiques derivades dels convenis de col·laboració per al 
subministrament d’aigua. 
 
5.- En data 18 de febrer de 2022, mitjançant escrit de la mateixa data,  ABAQUA va 
reclamar a EMAYA la quantitat de 3.402.396, 44 euros pels consums d’aigua 
subministrada durant determinats mesos dels anys 2019, 2021 i 2022, atorgant un 
termini d’un mes per procedir a l’abonament íntegre de la quantitat reclamada, així 
com  va convocar la comissió de seguiment prevista en el conveni per tal de 
solucionar el problema denunciat. 
 
6.-En data 8 de març de 2022 es varen reunir els representants d’ABAQUA i EMAYA 
per tal de tractar l’incompliment de l’entitat EMAYA i poder trobar una solució 
pacífica al conflicte plantejat.  
 
En aquell acte l’entitat EMAYA, per una banda, va manifestar que el conveni signat 
el 30 de juliol de 2008 havia finalitzat el 20 d’octubre de 2020 per aplicació directa 
de la disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del Sector Públic, la qual preveu l’extinció automàtica dels convenis que no tenen 
un termini de vigència delimitat o són de vigència indefinida: 
 
“Todos los convenios vigentes suscritos por cualquier Administración Pública o 
cualquiera de sus organismos o entidades vinculados o dependientes deberán 
adaptarse a lo aquí previsto en el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor 
de esta Ley . 

No obstante , esta adaptación será automática , en lo que se refiere al plazo de vigencia 
del convenio , por aplicación directa de las reglas previstas en el artículo 49.h ). 1.º para 
los convenios que no tuvieran determinado un plazo de vigencia o , existiendo , tuvieran 
establecida una prórroga tácita por tiempo indefinido en el momento de la entrada en 
vigor de esta Ley . En estos casos el plazo de vigencia del convenio será de cuatro años 
a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley .” 

Per altra banda, l’enitat EMAYA va exposar que davant la caducitat d’aquest conveni 
no  es podia fer càrrec de les despeses generades per l’aigua subministrada per 
part d’ABAQUA, per la qual cosa es va  instar a aquesta entitat a negociar un nou 
conveni amb un nou preu, moment a partir del qual es procediria a l’abonament 
íntegre de les quantitats reclamades. 
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Per part d’ABAQUA es va defensar la vigència del conveni signat el 30 de juliol de 
2008, i es va exposar que la disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015 
estableix, literalment, una adaptació automàtica respecte a la vigència dels 
convenis, fixant com data límit de vigència el 2 d’octubre de 2020, únicament 
d’aquells que no tenen un termini concret o que, tenint-lo, tenen una pròrroga 
tàcita per temps indefinit, circumstància que no concorre en el conveni signat amb 
EMAYA ja que la clàusula novena estableix clarament una vigència de 15 anys, 
finalitzant, per tant, el 30 de juliol de 2023. Motiu pel qual aquest conveni continua 
vigent.  
 
A més a més,  es va indicar que l’entitat EMAYA ha anat consumint i pagant l’aigua 
subministrada conforme als paràmetres fixats en l’esmentat conveni des del 2 
d’octubre de 2020 ( data en la que teòricament, segons EMAYA,  el conveni havia 
finalitzat) fins el mes de setembre de 2021, reconeixent, d’aquesta manera,  la 
vigència del conveni que  inexplicablement ara no accepta, el que constitueix anar 
contra els seus propis actes, ja que hi ha una absoluta incompatibilitat entre la 
conducta realitzada des del 2 d’octubre de 2020 fins al mes de setembre 2021 amb 
l’actual. 
 
Finalment, per part d’ABAQUA es va indicar que les despeses que es reclamen són 
el resultat d’aplicar el principi de recuperació de costos que imposa l’article 111 bis 
del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol que aprova el text refós de la llei 
d’aigües, en base al qual es va  calcular els costos  de producció, distribució i 
garantia del subministrament que realitza ABAQUA a EMAYA, específicament  
quantificats a la clàusula cinquena del conveni de data 30 de juliol de 2008. 
 
7.- En data 10 de març de 2003 l’entitat EMAYA va reiterar, mitjançant escrit de la 
mateixa data, la seva postura respecte a l’extinció del conveni, sol·licitant una 
revisió dels costos per al subministrament d’aigua i instant a ABAQUA a la 
submissió del conflicte a un arbitratge. 
 
8.- En data  25 de març  de 2022 la cap d’Àrea Econòmica va emetre informe sobre 
el deute acumulat de l’entitat EMAYA per l’incompliment de les seves obligacions 
econòmiques derivades del conveni, concretament el que afecta a les següents 
factures: , 152/19,  200/19, 185/21, 200/21, 235/21, 236/21, 3/22 i 34/22, i l’import 
del qual ascendeix a 3.697.249,03 euros.  
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Fonaments jurídics 
 
Primer- La clàusula desena del conveni de col·laboració subscrit entre ABAQUA i 
EMAYA en data 30 de juliol de 2008 disposa que constitueix causa de resolució 
l’incompliment de les obligacions de les parts, especialment el no pagament per 
part d’EMAYA de 3 o més factures en els terminis establerts, sense perjudici de les 
accions legals pertinents que pugui adoptar l’Agència  per procedir al cobrament 
dels imports generats . 
 
Segon- L’article 51 de la Llei 40/205, d’1 d’octubre de 2015, de Règim jurídic del 
sector públic disposa que son causes de resolució l’incompliment de les obligacions 
i compromisos assumits per part d’alguns dels signants. 
 
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un 
requeriment perquè compleixi en un determinat termini amb les obligacions o 
compromisos que es consideren incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat 
al responsable del mecanisme de vigilància, seguiment i control de l’execució del 
conveni i a les altres parts signants. 
 
Tercer.- L’article 14 del Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual s’aproven els 
Estatuts de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental estableix les 
competències que corresponen al Consell d’Administració de l’entitat, entre les 
quals hi figuren, acordar la formalització de convenis de col·laboració, 
l’administració de béns i drets de l’entitat, i en general, els negocis jurídics que 
siguin convenients per a la realització del seu fi, així com qualsevol altra facultat 
que correspongui a ABAQUA, i no estigui expressament reservada a altres òrgans. 
 
Quart.- L’article 1112 del Codi Civil estableix la transmissibilitat de tots els drets 
adquirits en virtut d’una obligació, excepte quan una llei o les parts manifestin el 
contrari. 
 
Quint.- L’article 1526 i següents del Codi Civil regula la transmissió de crèdits. 
 
Sisè.- Article 16 de la Llei 14/2014 de Finances de les Illes Balears que permet a les 
entitats del sector públic cedir els seus drets de cobrament a la CAIB , els quals 
passaran a integrar-se en la Hisenda Pública. 
  
En atenció a que a data d’avui l’entitat EMAYA no ha pagat el deute reclamat dels 
costos de producció i distribució d’aigua potable consumida, la qual cosa 
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constitueix un incompliment de les obligacions fixades al conveni de col·laboració 
d’una rellevància transcendental, ja que compromet la continuïtat de les 
prestacions a les quals està obligada  ABAQUA a realitzar, i vist, el contingut de 
l’article 51 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic que 
fixa les causes de resolució, es proposa l’adopció dels següents acords:  
 
PRIMER.- Resoldre el conveni de col·laboració subscrit el 30 de juliol de 2008 entre 
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental i l’entitat EMAYA  per al 
subministrament d’aigua potable al municipi de Palma per incompliment de les 
obligacions assumides per l’entitat EMAYA. 
 
SEGON.- Procedir a la liquidació del conveni. 
 
TERCER.- Cedir, amb caràcter oneròs, el crèdit de 3.697.249,03 euros a favor de 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears derivat de 
l’incompliment de les obligacions de l’entitat EMAYA establertes en el conveni de 
col·laboració signat amb ABAQUA el 30 de juliol de 2008. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a l’entitat EMAYA. 
 

 

Palma, a la data de la signatura electrónica 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
Director gerent 
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SITUACIÓ ECONÒMICA SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EN ALTA A EMAYA 

 

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.  
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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 Pte 152/19 99.794,96 ajust cabdals  
14/10/2019 200/19 83.663,24 ajust cabdals  
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 236/21 294.852,59 desembre 2021  

31/01/2022 3/22 294.852,59 gener 2022  

28/02/2022 34/22 294.852,59 Febrer 2022  
        

  Total 3.697.249,03   
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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 236/21 294.852,59  desembre 21   

 facturat 5.579.621,45   

 pendent 21 2.924.085,65 52,41%  

     

     

     

     
Palma, 25   març  2022 

 

 

sgt  .asunción moscardó covo 

Cap d’ àrea econòmic financera 
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6.- PERSONAL 
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6.1.- Proposta d’Acord del Consell 
d’Administració de l’Agència Balear de 
l’Aigua i la Qualitat Ambiental de data 31 de 
març  de 2022 pel qual s’aprova l’esborrany 
de l’oferta pública d’estabilització i l’oferta 
d’ocupació pública ordinària per a l’any 2022 
corresponent al personal laboral de 
l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat 
Ambiental 
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Proposta d’Acord del Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua i la 
Qualitat Ambiental de data 31 de març  de 2022 pel qual s’aprova l’esborrany de 
l’oferta pública d’estabilització i l’oferta d’ocupació pública ordinària per a l’any 2022 
corresponent al personal laboral de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental. 
 
1. El Decret  100/2015, de 18 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència 
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, en l’article 25 disposa que les relacions entre 
l’Agència balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental i el seu personal s’han de regir per les 
disposicions que conté l’Estatut bàsic de l’empleat públic que li siguin d’aplicació, la resta de 
normes laborals i convencionals aplicables al personal d’aquesta naturalesa i pels preceptes 
de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, com també pels preceptes que la desenvolupin. La selecció i 
la contractació del personal s’ha de fer mitjançant convocatòria pública d’acord amb els 
principis d’igualtat, mèrit i capacitat, i de conformitat amb els sistemes i procediments que 
estableix la llei de funció pública de les illes Balears. 
 
2. L’article 70.1 del Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, disposa que: «Les necessitats de recursos 
humans, amb assignació pressupostària, que s’hagin de proveir mitjançant la incorporació 
de personal de nou ingrés han de ser objecte de l’oferta d’ocupació pública, o a través d’un 
altre instrument similar de gestió de la provisió de les necessitats de personal [...]». 
 
3. L’article 18 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, entre altres aspectes, el següent: 
 

Article 18 
Oferta pública d’ocupació 
 
1. Durant l’any 2022, i sens perjudici del que disposa l’apartat següent, el nombre total de places de 
nou ingrés del personal de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i dels ens que 
integren el sector públic instrumental autonòmic, i també, si escau, els sectors, les funcions i les 
categories professionals en les quals s’han de concentrar, i les places que ha d’incloure l’oferta pública 
d’ocupació, s’han de fixar de conformitat amb la delimitació que, amb caràcter bàsic, faci 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, o, si no n’hi ha, amb la que resulta de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de 
pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2021, i d’acord també amb l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic. [...] 
 
2. En tot cas, les ofertes públiques d’ocupació de personal funcionari, de personal estatutari, de 
personal funcionari docent i de personal laboral de l’Administració de la comunitat autònoma i dels 
ens que integren el sector públic instrumental autonòmic requereixen els informes previs i favorables 
de la Direcció General de Funció Pública i de la Direcció General de Pressuposts, que s’han de 
pronunciar, respectivament, sobre els aspectes de legalitat aplicables i sobre els aspectes 
pressupostaris i de sostenibilitat financera, a sol·licitud motivada de l’òrgan directiu competent per raó 
de la matèria. 
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4. L’apartat U de l’article 20 de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals 
de l’Estat per a l’any 2022, pel que fa a l’oferta d’ocupació pública ordinària (OPO), disposa:  
 

U. 1. La incorporació de personal de nou ingrés amb una relació indefinida en el sector públic, a 
excepció dels òrgans prevists en l’apartat U.e) de l’article anterior [es refereix als òrgans 
constitucionals de l’Estat i a les assemblees legislatives de les comunitats autònomes], s’ha de regular 
pels criteris assenyalats en aquest article, amb subjecció a les següents les taxes de reposició 
d’efectius: 
 
a) En els sectors prioritaris la taxa ha de ser del 120 per cent i en la resta de sectors del 110 per cent.  
 
[...] 
 
El que estableixen els paràgrafs anteriors s’entén sens perjudici dels processos d’estabilització derivats 
del Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en 
l’ocupació pública. 

 
En aquest apartat U es determinen també els sectors que es consideren prioritaris a l’efecte 
de la taxa de reposició d’efectius, la necessitat d’atendre a les disponibilitats pressupostàries 
del capítol 1 dels pressuposts de despeses, la manera de calcular la taxa de reposició, amb 
l’especificació del que no computa per a límit màxim de la taxa (vegeu el punt 6 de 
l’apartat U). 
 
5. La taxa de reposició de les societats mercantils públiques i entitats públiques 
empresarials, les fundacions del sector públic i els consorcis del sector públic es regeix pel 
que estableixen les disposicions addicionals dissetena, divuitena i dinovena de la 
Llei 22/2021, ja esmentada. Aquestes disposicions remeten per al càlcul a l’article 20 de la 
mateixa Llei 22/2021. 
 
L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental ha tingut en compte per al càlcul de la 
taxa, zero altes i dues baixes. 
 
6. L’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de 
la temporalitat en l’ocupació pública, estableix que els processos d’estabilització no estan 
subjectes a reposició, ja que suposen una taxa addicional: 

 
Article 2. Processos d’estabilització d’ocupació temporal. 
 
1. Addicionalment al que estableixen els articles 19.U.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressuposts 
generals de l’Estat per a l’any 2017, i 19.U.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressuposts generals de 
l’Estat per a l’any 2018, s’autoritza una taxa addicional per a l’estabilització d’ocupació temporal que 
inclourà les places de naturalesa estructural que, estiguin o no dins les relacions de llocs de treball, 
plantilles o una altra forma d’organització de recursos humans que estiguin previstes en les diferents 
administracions públiques i que estiguin dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de 
manera temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020. 
[...] 
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2. Les ofertes d’ocupació que articulin els processos d’estabilització que preveu l’apartat 1, així com el 
nou procés d’estabilització, s’han d’aprovar i publicar en els respectius diaris oficials abans de l’1 de 
juny de 2022 i han de ser coordinats per les administracions públiques competents. [...] 
 
3. La taxa de cobertura temporal s’ha de situar per sota del vuit per cent de les places estructurals. [...] 

 
La disposició addicional sisena autoritza, amb caràcter excepcional, una convocatòria 
d’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada pel sistema de concurs per a les 
places que hagin estat ocupades abans del dia 1 de gener de 2016: 

 
Les administracions públiques han de convocar, amb caràcter excepcional i d’acord amb el que preveu 
l’article 61.6 i 7 del TREBEP, pel sistema de concurs, les places que, complint els requisits establerts en 
l’article 2.1, hagin estat ocupades amb caràcter temporal de manera ininterrompuda amb anterioritat a 
l’1 de gener de 2016. 
 
Aquests processos, que es duran a terme una sola vegada, poden ser objecte de negociació en 
cadascun dels àmbits territorials de l’Administració de l’Estat, les comunitats autònomes i les entitats 
locals, i han de respectar, en tot cas, els terminis establerts en aquesta norma. 

 
La disposició addicional vuitena estableix: 

 
Addicionalment, els processos d’estabilització continguts en la disposició addicional sisena han 
d’incloure en les convocatòries les places de naturalesa estructural ocupades de manera temporal per 
personal amb una relació, d’aquesta naturalesa, anterior a l’1 de gener de 2016. 

 
El càlcul de la taxa addicional suposa la inclusió en aquesta oferta 17 llocs de treball pel 
torn d’estabilització, dels quals 1 es convocaran pel procediment de concurs oposició i 16 
pel de concurs. 

 
7. La disposició addicional setena de la Llei 20/2021 estableix el següent: 

 
Els preceptes continguts en aquesta norma relatius als processos d’estabilització són 
aplicables a les societats mercantils públiques, les entitats públiques empresarials, les 
fundacions del sector públic i els consorcis del sector públic, sens perjudici de l’adequació, si 
escau, a la normativa específica. 

 
8. Respecte a la promoció interna, el Conveni col·lectiu estableix que s’han de reservar 
com a mínim un 30 per cent. A aquests efectes, l’ens ha reservat un 50% de les places 
per cobrir-les mitjançant aquest torn. 
 
9. L’article 59 del TREBEP regula la reserva de persones amb discapacitat en les ofertes 
d’ocupació pública, article d’aplicació als ens del sector públic instrumental, d’acord amb 
el que preveu la disposició addicional primera. Aquest article disposa que en les ofertes 
d’ocupació pública s’ha de reservar una quota no inferior al set per cent de les vacants  
per ser cobertes entre persones amb discapacitat, que es consideren com les definides 
en l’apartat 2 de l’article 4 del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb  
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discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de 
novembre. 
 
10.  Aquest esborrany d’oferta d’ocupació pública es va negociar amb el comitè d’empresa 
en la sessió  del dia 9 de març  de 2022 
 
 
11. Segons l’article 14 lletra j, del Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual s’aproven els 
Estatuts de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental , correspon al consell 
d’administració aprovar la plantilla del personal de l’entitat, com també els criteris de 
selecció, admissió i retribució, sens perjudici de la legislació vigent que resulti d’aplicació. 
 
Per tot això, proposo al consell d’administració que adopti el següent 
 
Acord 
 
Primer. Aprovar l’esborrany  de l’oferta pública d’estabilització i l’oferta d’ocupació pública 
ordinària per a l’any 2022 corresponent al personal laboral de l’Agència Balear de l’Aigua i 
de la Qualitat Ambiental, que suposa un total de 17 places corresponents a estabilització, 2 
places al torn lliure i 2 places al torn de promoció interna, amb la distribució indicada en els 
annexos que s’adjunten i en els termes establerts en aquest Acord. 
 
Segon. Oferir pel torn corresponent a l’oferta pública d’estabilització les places següents, 
d’acord amb el desglossament següent: 
 
— 1 plaça vacant de personal laboral, corresponents a les places de naturalesa estructural, 
dotades pressupostàriament, que han estat ocupades de manera temporal i ininterrompuda 
almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020, d’acord amb el que preveu la 
Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en 
l’ocupació pública. 
 
— 16 places vacants de personal laboral, corresponents a les places de naturalesa 
estructural, dotades pressupostàriament, que han estat ocupades de manera temporal i 
ininterrompuda amb anterioritat a l’1 de gener de 2016, d’acord amb el que preveu la 
Llei 20/2021, esmentada en el paràgraf anterior. 
 
 
Tercer. Oferir pel torn d’oferta d’ocupació pública ordinària les places següents, d’acord 
amb el desglossament següent: 
 
2 places de personal laboral pertanyen al torn lliure corresponent a la taxa de reposició 
d’efectius i 2 places de personal laboral corresponen al torn de promoció interna. 
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Quart. Reservar una quota mínima d’un 7 % del total de les vacants objecte de l’oferta 
perquè les cobreixin persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, d’acord 
amb el que disposa l’article 59.1 del Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, i la resta de normativa 
aplicable. 
 
Cinquè. Trametre aquest acord a la Direcció General de Funció Pública i a la Direcció General 
de Pressuposts, per a que n’emetin informe previ a la seva aprovació definitiva. 
 
Sisè. Facultar al director gerent  per dur a terme  els tràmits necessaris per tal d’executar 
aquest acord, així com modificar la relació de llocs de treball, en funció de l’acord arribat 
amb el Comitè d’Empresa d’ABAQUA. 
 
 
Palma, a la data de la signatura electrònica 
 
 
El director gerent 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
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ANNEX 1 
Oferta pública d’estabilització 
 
 
Categoria/especialitat 

 
Illa 

Nombre de llocs de treball 

Concurs 
oposició 
(art. 2.1 
Llei 20/2021) 

Concurs 
(DA 6a i DA 
8a Llei 
20/2021) 

Total 

Tècnic/tècnica titulat/titulada superior 
especialitat Enginyeria Industrial 

Mallorca  1 1 

Tècnic/tècnica titulat/titulada superior 
especialitat Enginyeria de Camins Canals i 
Ports 

Mallorca  1 1 

Tècnic/tècnica titulat/titulada superior 
especialitat en Dret 

Mallorca  1 1 

Tècnic/tècnica titulat/titulada superior 
especialitat en Medi Ambient 

Mallorca  1 1 

Tècnic/tècnica titulat/titulada de grau 
mitjà especialitat en Relacions Laborals 

Mallorca  1 1 

Tècnic/tècnica titulat/titulada de grau 
mitjà especialitat en Enginyeria Tècnica 
Industrial 

Mallorca  1 1 

Tècnic/tècnica titulat/titulada de grau 
mitjà especialitat en Enginyeria Tècnica 
d’Obres Públiques 

Mallorca 1  1 

Tècnic/Tècnica especialista, especialitat en 
delineació 

Mallorca  1 1 

Tècnic/Tècnica especialista, especialitat  en 
electricitat 

Mallorca  1 1 

Administratiu/Administrativa Mallorca  3 3 

Auxiliar administratiu/administrativa Mallorca  1 1 

Xofer-manteniment Mallorca  1 1 

Ordenança amb reserva per a persones 
amb discapacitat 

Mallorca  1 1 

vigilant Mallorca  2 2 

Total   1 16 17 
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ANNEX 2 
 
Oferta d’ocupació pública ordinària 
 
 
Categoria/especialitat 

 
Illa 

Nombre de llocs de treball 

Torn 
lliure 

Torn 
promoció 
interna 

Total 

Tècnic/tècnica titulat/titulada de grau mitjà 
especialitat Enginyeria Informàtica 

Mallorca 1  1 

Tècnic/tècnica titulat/titulada de grau mitjà 
especialitat Enginyeria tècnica d’Obres 
Públiques 

Eivissa 
 

1  1 

Administratiu Mallorca  1 1 

Tècnic/tècnica titulat/titulada superior  Mallorca  1 1 

Total  2 2 4 
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6.2.- Modificació de l’acord del Consell 
d’Administració de 2 de març de 2022 relatiu 
a la sentència num. 294/2021 de 21 de juliol 
de 2021. 
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Modificació de l’acord del Consell d’Administració de data 2 de març de 2022 
relatiu a la sentència núm. 294/2021 de 21 de juliol de 2021 
 
El Consell d’Administració de data 2 de març de 2022 va adoptar, entre d’altres, el 
següent acord:  
 
Primer.- Donar-se per assabentat de la fermesa de la sentència 294/2021 de data 22 de juliol de 2021, la 
qual desestima el recurs de suplicació interposat pel treballador Jordi Álvarez Farrerons contra la 
sentencia del Jutjat del Social núm. 4 de Palma de Mallorca núm.17/2020 data 29 de gener de 2020 . 
 
Segon.- Declarar la condició no fixa indefinida de Jordi Álvarez Farrerons treballador d’ABAQUA de 
conformitat amb el contingut de la sentència núm. 294/2021 de data 21 de juliol de 2021 . 

 
En data 7 de març de 2022 es va trametre a la Direcció General de Funció Pública 
l’esmentat acord per tal de procedir a classificar al treballador Jordi Álvarez 
Farrerons com treballador no fixo indefinit. 
 
En data 8 de març de 2022  el cap d’Administració de personal del sector públic 
instrumental va notificar el rebuig de la petició d’ABAQUA per no especificar el dia 
a partir del qual s’havia de considerar al senyor Jordi Álvarez Farrerons com no 
fixo indefinit. 
 
Ni la sentència de primera instància ni la dictada com a conseqüència del recurs 
de suplicació concreten la data a partir de la qual s’ha de considerar al senyor 
Jordi Álvarez Farrerons com treballador no fixo indefinit; No obstant això, la  
sentència del Tribunal Suprem, dictada per unificació de la doctrina en data 28 de 
juny de 2021, estima que els processos selectius no haurien de durar més de tres 
anys a comptar des de la subscripció del contracte, moment a partir del qual es 
pot considerar en frau de llei el contracte, sense perjudici de justificades 
excepcions.  
 
En atenció amb l’anteriorment exposat, i tenint en compte que la relació laboral 
entre el senyor Álvarez Farrerons i l’IBASAN, en un primer moment, i ABAQUA, 
actualment, va començar en data 1 de juny de 2003 , mitjançant un contracte 
d’obra i servei per a la recopilació de dades, supervisió i coordinació, redacció de 
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projectes vinculats a l’adaptació del Pla Hidrològic de les Illes Balears 2006, i 
posteriorment, es va formalitzar una novació contractual, a partir 1 gener 2007, 
per a la realització d’una obra servei de seguiment i compliment del Decret de 
zones sensibles, el director gerent proposa al Consell d’Administració l’adopció 
del següent acord:  
 
Primer.- Modificar el punt segon de l’acord adoptat en el Consell d’Administració 
de data 2 de març de 2022 en el següents termes:  
 
 

Segon. Declarar la condició no fixa indefinida de Jordi Álvarez Farrerons treballador d’ABAQUA 
de conformitat amb el contingut de la sentència núm. 294/2021 de data 21 de juliol de 2021 amb 
efectes de data 1 de juny de 2006. 

 
 
 
 
 
 
Palma, a la data de la signatura electrònica 
 
Guillem Rosselló Alcina 
Director gerent 
 

161

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous dia 31 de març de 2022 



 

 

 

 

 

 

6.3.- Modificació de la RLT 
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7.-TORN OBERT DE PARAULES. 
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