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Consell d’Administració
26 de maig de 2022
El Hble. senyor president ha tingut a bé convocar una reunió del seu Consell
d’Administració a dur a terme el 26 de maig 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 28 D’ABRIL DE 2022
2.- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA:
2.1.-Contractes tramitats pels procediments simplificat, d’emergència i
menors:
2.1.- Donar compte dels contractes adjudicats pel procediment d’emergència.
2.2.- Donar compte de l’adjudicació dels contractes menors.

3.- ASSUMPTES ECONOMICS

3.1.- Transferència plurianual de 1.806.163,83 € per a l’execució del dipòsit
prefabricat de la dessaladora de Formentera.
3.2.- Transferència plurianual de 409.231,10 € destinada al disseny,
desenvolupament, implantació i posada en marxa del magatzem de dades del pla
de transformació digital de la gestió dels recursos de sanejament d’ABAQUA.
3.3.- Transferència plurianual de 2.601.129,70 € per executar les obres renovació i
adequació de les infraestructures de Sa Marineta.
3.4.- Proposta de modificació del plurianual per a la contractació de les obres i el
servei de direcció facultativa del projecte refós d’adequació i legalització de
l’emissari de l’abocament al mar de l’EDAR de Santa Eulària del Riu.
3.5.- Proposta de modificació del plurianual per a la contractació de les obres del
projecte d’ampliació i millora de tractament de l’EDAR de Felanitx.
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3.6.- Proposta de modificació del plurianual per a la contractació de les obres i el
servei de direcció facultativa del projecte d’ampliació i millora de tractament de
l’EDAR de Sa Pobla.

4.- JURÍDIC
4.1.- informe jurídic, proposta de resolució del recurs de reposició interposat per
l’entitat EMAYA, empresa municipal d’aigües i clavegueram, sa, contra l’acord del
consell d’administració d’Abaqua de data 31 de març de 2022 pel qual s’acorda
cedir el crèdit de 3.697.249,03 euros a favor de la comunitat autònoma.
5.- PERSONAL

5.1.- Proposta d’Acord del Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua i
de la Qualitat Ambiental per la qual s’aprova 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.
5.2.- Jubilació parcial del treballador Guillem Bauzà Company i inici d’expedient de
contractació d’una persona amb contracte de relleu.
5.3- Proposta d’acord relativa a la revocació i posterior modificació de l’acord del
Consell d’Administració de data 26 de juliol de 2018 en virtut del qual es va
classificar al treballador Javier Ibáñez Pulgarín com fix.

6.- TORN OBERT DE PARAULES.

Palma, en la data de la signatura digital
Digitally signed
by CALVO
CUBERO JUAN 41458062X
Date: 2022.05.25
11:20:34 +02'00'

El secretari general
Juan Calvo Cubero

2/2
Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous dia 26 de maig de 2022

4

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA DE 28
D’ABRIL DE 2022

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous dia 26 de maig de 2022

5

NÚM. SESSIÓ

4

CARÀCTER

Ordinari

DATA

28 d’abril de 2022

HORA

16 hores

LLOC

ABAQUA

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- Magdalena Pons Esteve, directora general de Territori i
Paisatge
3- Antoni Alorda Vilarrubias, president de la Comissió de Medi
Ambient
4- Sebastià Sansó Jaume, director general de Residus i
Educació Ambiental

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 76 58
abaqua.cat
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5,. Joan Ignasi Morey i Marquès, director general de
Pressuposts

Director gerent

Guillem Rosselló Alcina

Secretari general

Juan Calvo Cubero

En representació de
l’Advocacia

Juan Carlos Grau Jofre

Hi assisteixen com convidats:

Marta López Morey, cap d’Àrea Jurídica
d’ABAQUA

A Palma de Mallorca, dia 28 d’abril de 2022, a les 16:10 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 Territori i Paisatge,
el president de la Comissió de Medi Ambient, el director general de Residus i
Educació, el director general de Pressuposts i el secretari general d’ABAQUA.
Seguidament, el president de l’entitat dóna la benvinguda a tots els assistents i
cedeix la paraula al director gerent perquè comenci a tractar els punts que figuren
a l’ordre del dia.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA DE 31 DE MARÇ DE 2022
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 31 de març 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 per
unanimitat aprovar l’acta de la sessió del Consell d’Administració del 31 de març
de 2022 amb l’abstenció del director general de Pressuposts per no haver assistit.
2
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2.- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA:
2.1.- Inicis
2.1 a) Ampliació de l’informe sobre la situació de la depuradora d’Eivissa de
data 24 de març de 2022.
El director gerent resumeix l’informe d’ampliació del redactat en data 24 de març de
2022 per la cap d’Àrea de Gestió de Sanejament d’ABAQUA en virtut del qual analitza
les diferents alternatives a executar a l’EDAR d’Eivissa per tal de millorar el seu
tractament, proposant una nova actuació en els dipòsits de l’actual EDAR.
Després d’analitzar el contingut d’aquest informe es suscita un intens debat entre
els assistents, el qual conclou amb l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar-se per assabentats de l’informe d’ampliació redactat per la cap de
Gestió de Sanejament el 25 d’abril de 2022 respecte de l’informe emès en data 24 de
març de 2022 sobre la situació de la depuradora d’Eivissa.
Segon.- Delegar la signatura al director gerent per iniciar i tramitar l’expedient de
contractació de les obres de reconversió des dipòsits Biocarbone de l’EDAR
d’Eivissa en decantadors lamel·lars per un import màxim de 1.600.000 euros, exclòs
l’IVA.
Tercer.- Comunicar al Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic
totes les actuacions que està executant ABAQUA a l’actual EDAR d’Eivissa, així com
del cost de les mateixes, com a conseqüència del retard en l’execució de les obres
d’interès general de la nova EDAR d’Eivissa .

2.2.- Liquidacions, certificacions, pròrrogues i modificats.
2.2 a) Liquidació de les obres d’ampliació i remodelació de l’EDAR de
Porreres. Exp OB/2018/10.
El director gerent recorda que el 23 de juny de 2021 el Consell d’Administració
va aprovar la certificació final de les obres d’ampliació i remodelació de l’EDAR
de Porreres, amb un saldo a favor del contractista de 141.162, 15 euros, IVA
exclòs, la qual incloïa un import líquid addicional de 97.413, 37 euros, IVA exclòs,
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derivat de la diferència de l’import contractat i del realment executat. Una
vegada transcorregut el termini de garantia, el responsable del contracte ha
presentat un informe proposant la liquidació del contracte, motiu pel qual es
proposa la seva aprovació.
Una vegada llegit l’informe emès per l’Àrea de Planificació de Sanejament i
Depuració de data 20 d’abril de 2022, els membres assistents adopten els següents
acords:
Primer. – Aprovar la liquidació del contracte “Modificat núm. 1 de les obres
d’ampliació i remodelació de l’EDAR de Porreres (TM Porreres-Mallorca)”, amb
saldo zero euros a favor del contractista.
Segon. – Autoritzar la devolució de l’aval bancari dipositat en concepte de garantia,
un cop es firmi l’acta de finalització del termini de garantia addicional pel servei de
“Manteniment i explotació de l’EDAR de Porreres durant l’any de garantia,
posterior a la finalització de les obres”, després de transcorreguts els 3 mesos del
període del servei, sense perjudici que el contractista pugui sol·licitar la devolució
parcial de la garantia associada al termini de garantia de les obres.
Tercer. – Comunicar aquests acords al contractista i a la direcció facultativa del
contracte d’obres als efectes oportuns.

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
25 de març fins dia 25 d’abril 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:
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Primer.- Donar-se per assabentats del contracte d’emergència adjudicat que es
relaciona a continuació.

Núm. exp

Actuació

DATA
TIPUS Resolució
emergència

Obres de reparació de la
rotura de la impulsió d’aigües
EM0032022 residuals de l’EBAR de OBRES
Canyamel (a 236 m EBAR)

30/03/2022

EMPRESA
PROPOSADA

Import
estimat
inicial
(IVA
inclòs)

MELCHOR
MASCARÓ

17.000,00 €

2.3.- b) Donar compte de l’adjudicació dels contractes menors.
El director gerent dóna compte de l’únic contracte menor adjudicat des del 25 de
març fins dia 25 d’abril de 2022, de conformitat, amb la delegació de competències
efectuada pel Consell d’Administració el 25 d’abril de 2018.
En atenció amb l’anteriorment exposat, els membres assistents adopten el següent
acord:
Primer.- Donar-se per assabentats de l’adjudicació del contracte menor que es
relaciona a continuació:

Nº

TÍTOL

CM22010

Subscripció d’una pòlissa
d’assegurança
de
responsabilitat civil per a
l’Agència Balear de l’Aigua i
de la Qualitat Ambiental.

TIPUS

Serveis

DATA
Adjudicació
(Resolució)

ADJUDICATARI

Import
Adjudicació
(AMB IVA)

10/04/2022

LIBERTY
MUTUAL
INSURANCE
EUROPE,
SUCURSAL EN
ESPAÑA

14.500,00 €
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2.3.- c) Donar compte dels contractes adjudicats pel procediment obert
simplificat.
El director gerent dóna compte dels dos contractes adjudicats pel procediment
obert simplificat des del 20 de gener fins dia 25 d’abril de 2022, de conformitat amb
la delegació de competències efectuada pel Consell d’Administració el 25 d’abril de
2018.
En atenció amb l’anteriorment exposat, els membres assistents adopten el següent
acord:
Primer.- Donar-se per assabentats de l’adjudicació dels expedients de contractació
tramitats per procediment obert simplificat que es relacionen a continuació:

Nº

OB/2022/04

SE/2022/02

TÍTOL

TIPUS

DATA
Adjudicaci
ó
(Resolució
)

Obres de millora a l’EDAR
de Cala Sant Vicenç. TM
OBRES 11/04/2022
Sant Joan de Labritja
(Eivissa).
Servei
de
corredoria
d’assegurances
i
assessorament en matèria SERVEIS
25/04/22
d’assegurances
per
ABAQUA.

ADJUDICATARI

Import
Adjudicació
(AMB IVA)

OMNIA WATER,
S.L.

191.019,31 €

LLUCH & JUELICH
CORREDURÍA DE
SEGUROS, S.L.

12.100,00 €

3.- ASSUMPTES ECONOMICS

3.1.- Proposta cessió a favor de la CAIB del crèdit generat per l’Ajuntament
d’Eivissa com a conseqüència de l’incompliment de les obligacions
econòmiques derivades dels convenis de col·laboració per al subministrament
d’aigua.
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El director gerent recorda als assistents que el Consell d’Administració de data 27
de gener de 2022 va acordar iniciar els tràmits pertinents per reclamar el deute
pendent que tenen els ajuntaments amb ABAQUA com a conseqüència de
l’impagament de les seves obligacions econòmiques derivades dels convenis de
col·laboració per al subministrament d’aigua.
Com a conseqüència d’aquest acord, s’han mantingut reunions i comissions de
seguiments amb els ajuntaments afectats, entre els quals hi figura l’Ajuntament
d’Eivissa. En aquest sentit, indica que el passat 28 de febrer de 2022 es va reunir la
comissió de seguiment prevista en el conveni de col·laboració subscrit amb
l’Ajuntament d’Eivissa per tal de solucionar el problema plantejat sense haver
arribat a un enteniment entre les parts.
En atenció amb l’anteriorment exposat, i vista la proposta del director gerent, els
membres assistents adopten els següent acord:
Primer.- Aprovar la proposta de cessió a favor de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears del crèdit generat per l’Ajuntament d’Eivissa com a
conseqüència de l’incompliment de les obligacions econòmiques derivades dels
convenis de col·laboració per al subministrament d’aigua en els següents termes:
Proposta de cessió a favor de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears del crèdit generat per l’Ajuntament d’Eivissa com a conseqüència de
l’incompliment de les obligacions econòmiques derivades dels convenis de
col·laboració per al subministrament d’aigua
Fets
1.- En data 7 d’agost de 2008 l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA)
i l’Ajuntament d’Eivissa varen subscriure un conveni de col·laboració per garantir el
subministrament d’aigua potable al municipi d’Eivissa. Aquest conveni va ser extingit i
substituït pel signat el 6 d’octubre de 2020 amb una vigència de quatre anys comptadors des
de la data de la signatura.
2.- La clàusula tercera d’aquests dos convenis estableix com obligació de l’Ajuntament
d’Eivissa abonar a ABAQUA les despeses generades pel subministrament d’aigua potable en
els termes fixats a la clàusula quarta dels esmentats convenis, a fi i efecte de donar
compliment al principi de recuperació de costos fixats 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.
No obstant això, i en atenció que el servei municipal d’abastiment d’aigua potable es
gestiona de forma indirecta a través d’un contracte de concessió, es va estipular que el
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pagament d’aquestes despeses les assumiria directament l’entitat concessionària del
servei, per la qual cosa les factures de subministrament d’aigua potable s’havien d’emetre
a nom de la concessionària gestora del servei municipal, FCC AQUALIA,SA, sense que això
suposés una extinció de les obligacions econòmiques de l’Ajuntament d’Eivissa.
3.- Com a conseqüència d’aquests acords de col·laboració, l’Agència Balear de l’Aigua i de la
Qualitat Ambiental ha subministrat a l’Ajuntament d’Eivissa l’aigua en funció de les
necessitats de l’entitat municipal i l’entitat concessionària del servei, FCC AQUALIA,SA ha
abonat el pagament de les mateixes periòdicament. No obstant això, segons consta a
l’informe de la cap d’Àrea Econòmica de data 18 de març de 2022 hi ha una sèrie de
factures, l’import de les quals no s’ha abonat íntegrament, concretament, respecte de les
factures 63/20, 75/20, 91/20, 119/20, 149/20, 159/20, 182/20, 102/21, 121/21, 133/21, 155/21,
177/21, 211/21 (Les factures número 63, 75,91,119,149 i 159 del 2020 corresponen al
compliment de les obligacions estipulades en el conveni signat el 7 d’agost de 2008 i la
resta de factures deriven del conveni signat el 6 d’octubre de 2020).
5.- Segons consta als escrits de FCC AQUALIA,SA que figuren a l’expedient, els imports
pendents de pagament no s’assumeixen perquè no estan inclosos a la tarifa d’aigua que té
aprovada l’Ajuntament, per tot això no pot ser satisfeta per l’esmentada empresa fins que
l’Ajuntament procedeixi a compensar al concessionari o acordar la modificació de la tarifa.
6.- 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 les seves obligacions
econòmiques derivades dels convenis de col·laboració per al subministrament d’aigua.
7.- En data 28 de febrer de 2022 es va reunir la segona comissió de seguiment prevista a
l’actual conveni de col·laboració de data 6 d’octubre de 2020. En aquell acte ABAQUA va
reclamar a l’Ajuntament d’Eivissa la satisfacció econòmica de les quantitats pendents
d’abonar o, en tot cas, una proposta de calendari de pagament de fraccionament del deute,
propostes que no varen ser acceptades per part de l’entitat municipal en atenció a la falta de
partida pressupostària per poder fer front aquest deute.
8.- En data 18 de març de 2022 la cap d’Àrea Econòmica va emetre informe actualitzat
sobre el deute acumulat de l’Ajuntament d’Eivissa 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 per un import de
389.885,11 euros.
9.- En data 23 de març de 2022 ABAQUA va requerir a l’Ajuntament d’Eivissa perquè en el
termini d’un mes fes efectiu el pagament de 389.885,11 euros, corresponent a les quantitats
pendent de satisfer a 31 de desembre de 2021 pel subministrament d’aigua efectuat per
ABAQUA en els termes fixats als convenis de col·laboració de dates 7 d’agost de 2008 i 6
d’octubre de 2020.
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Fonaments jurídics
Primer- L’apartat quart de l’article 48 de la Llei 40/205, d’1 d’octubre de 2015, de Règim
jurídic del sector públic disposa que la subscripció de convenis haurà de millorar l’eficiència
de la gestió pública, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics, contribuir a la
realització d’activitats d’utilitat pública i complir amb la legislació d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Segon .- 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.
Tercer.- L’article 1526 i següents del Codi Civil regula la transmissió de crèdits.
Quart.- 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’Ajuntament d’Eivissa no ha pagat el deute reclamat dels
costos de producció i distribució d’aigua potable consumida, es proposa l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Cedir, amb caràcter onerós, el crèdit de 389.885,11 euros a favor de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears derivat de l’incompliment de
les obligacions econòmiques de l’Ajuntament d’Eivissa establertes en els convenis de
col·laboració signats amb ABAQUA el 7 d’agost de 2008 i 6 d’octubre de 2020.
SEGON.- Trametre aquest acord a la conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors perquè
procedeixi a l’acceptació de l’esmentada cessió.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Eivissa.

4.- JURÍDIC
4-1.- Donar compte del recurs contenciós administratiu interposat per OCIBAR
S.A. contra l’acord del Consell d’Administració d’ABAQUA de data 28 de juliol
de 2021.
El director gerent recorda als assistents que en data 28 de juliol de 2021 el Consell
d’Administració va desestimar el recurs de reposició interposat per l’entitat OCIBAR
contra la desestimació de la seva reclamació de responsabilitat patrimonial pels
danys patits per abocaments d’aigües fecals a la dàrsena del Port d’Eivissa.
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Seguidament, el director gerent informa que en data 19 d’abril de 2022 ha tingut
entrada en el registre d’ABAQUA notificació de la interposició del recurs contenciós
administratiu contra l’esmentat acord de data 28 de juliol de 2021.
En atenció amb l’anteriorment exposat, els membres assistents adopten els
següent acord:
Primer.- Donar se per assabentat del recurs contenciós administratiu presentat per
OCIBAR, SA., contra l’acord del Consell d’Administració d’ABAQUA de data 28 de
juliol de 2021, davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, sala del
Cont/Ad. 001 de Palma de Mallorca.

4-2.- Donar compte de la reclamació de quantitat en concepte de pagament de
les factures derivades del contracte de servei de desplegament de les
embarcacions per la prevenció i neteja de les aigües de bany a platges i cales
de les Illes Balear i 33.465, 26 pels interessos de demora, contra ABAQUA.
El director gerent dóna compte de la demanda interposada per l’entitat FCC Medio
Ambiente, SA , empresa contractista del servei de desplegament d’embarcacions
per a la prevenció i neteja d’aigües de bany a platges i cales de les Illes Balears
durant el període 2017-2019, per impagament d’una sèrie de factures.
Per altra banda, informa que en data 8 d ‘abril de 2022 el director gerent, vist els
informes pertinents, va resoldre el pagament de part de les factures reclamades, i
que a data d’avui s’està intentant arribar a un acord extrajudicial per evitar les
costes judicials del procediment.

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

10
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Primer.- Donar se per assabentat de la demanada interposada per FCC MEDIO
AMBIENT, S.A., que reclama 98.106, 63 € per les factures del contracte de servei de
desplegament de les embarcacions per la prevenció i neteja de les aigües de bany a
platges i cales de les Illes Balear i 33.465, 26 pels interessos de demora, contra
ABAQUA, davant el Jutjat de Primera Instància núm. 21 de Palma de Mallorca.

I no havent-hi altres assumptes per tractar, sent les 16,40 ,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

11
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2.- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA:
2.1.-Contractes tramitats pels procediments
simplificat, d’emergència i menors:
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2.1.- Donar compte dels contractes adjudicats
pel procediment d’emergència.
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Donar compte dels contractes d’emergència adjudicats des del 26/04/22 al 20/05/22

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.
DATA
Resolució
emergència

EMPRESA
PROPOSADA

Import
estimat
inicial
(IVA inclòs)

27/04/2022

CADAGUA, S.A.

40.000,00 €

Obres de reparació de la
impulsió d’aigües residuals de
EM0052022
OBRES
l’EBAR de Can Macià a Es Pins
(39º47’35,3” N 3º07’19,2” E).

16/05/2022

FACSA

12.000,00 €

Obres de reparació de la
canonada d’impulsió de l’estació
EM0062022
OBRES
de bombament de Son Real
(39º46’36”N / 3º7’16”E)

19/05/2022

FACSA

25.000,00 €

Núm. exp

Actuació

TIPUS

Obres de reparació de la rotura
de la impulsió de l’EBAR de
EM0042022 Punta
Xinxó.
Eivissa OBRES
(38º58’17,60” N 1º26’54,22” E).

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

ROSSELLO ALCINA
GUILLEM - 34065249H

Firmado digitalmente por
ROSSELLO ALCINA GUILLEM 34065249H
Fecha: 2022.05.25 16:01:04 +02'00'

Guillem Rosselló Alcina
C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 76 58
abaqua.cat
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2.2.- Donar compte de l’adjudicació dels
contractes menors.
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Donar compte dels CONTRACTES MENORS adjudicats des del 26-04-22 al
20-05-22
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

CM22012

CM22011

CM22014

TIPUS

DATA
Adjudicació
(Resolució)

ADJUDICATARI

Import
Adjudicació
(AMB IVA)

Subministrament

16/05/2022

UP7 BALEAR,
S.L.

14.239,28 €

Obres

17/05/2022

MELCHOR
MASCARÓ,
S.A.U.

48.245,02 €

Obres

20/05/2022

DAM, S.L.

8.283,43 €

TÍTOL
Subministrament de dos
servidors
per
a
la
instal·lació
de
dues
sondes del sistema SATICS de l’incibe a la planta
dessaladora de la Badia
de Palma.
Reparació i substitució
col·lectors admissió i
connexió
entre
impulsions EBAR Cala
Romàntica.
Obres de reparació de la
impulsió a la EDAR de Ses
Salines.

Palma, en la data de la signatura digital
El director gerent de l’Agència Balear
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental
Firmado digitalmente por

ROSSELLO ALCINA
ROSSELLO ALCINA GUILLEM GUILLEM - 34065249H 34065249H
Fecha: 2022.05.25 16:01:55 +02'00'

Guillem Rosselló Alcina
C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 76 58
abaqua.cat
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3.- ASSUMPTES ECONOMICS
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3.1.- Transferència plurianual de 1.806.163,83€
per a l’execució del dipòsit prefabricat de la
dessaladora de Formentera.
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TRANSFERÈNCIA PLURIANUAL 1.806.163,83€ “DIPÒSIT PREFABRICAT A LA
DESSALADORA DE FORMENTERA”
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.
El dia 23 de setembre de 2019, l’Àrea de construcció i gestió de l’abastament i
dessalació de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental va emetre informe
tècnic justificatiu de la necessitat d’iniciar un contracte de serveis per a la
REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL DEL DIPÒSIT DE LA
DESSALADORA DE FORMENTERA.
L’esmentat projecte contempla les actuacions necessàries per tal de :
•Rehabilitació estructural als murs perimetrals, pilars, jàsseres i canvi de
forjat.
•Impermeabilització exterior i interior del dipòsit.
•Implantació de sistema de recirculació d’aigua.
•Adaptació d'accés a la coberta del dipòsit i a l'interior.
El termini d’execució es de 6 mesos. Durant l’execució d’aquestes feines es necessari
que la IDAM continuï funcionant però el dipòsit no estarà en disposició de usar-se. Per
tan es fa necessari buscar una alternativa per emmagatzemar i regular l’aigua
produïda a la IDAM durant l’execució de les obres. Per atendre la demanda existent,
la planta necessita produir amb una línia el períodes de gener a mitjans de maig i de
mitjans de setembre a desembre. Durant aquests mesos de baixa demanda es
C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 76 58

abaqua.cat
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procedeix a la neteja i manteniment del dipòsit. Fins ara ha estat necessari
aturar la producció durant el temps que les feines de neteja s’estaven realitzant i això
sempre ha produït inseguretat al subministrament. Amb aquest nou dipòsit es pretén
que no sigui necessari aturar i poder disposar de temps per a realitzar les
operacions de neteja i manteniment que fossin necessàries. A mes a mes aquesta
solució es considera convenient per a la realització del projecte de reparació
de la estructura del dipòsit existent, a causa dels temps que serà necessari deixar el
dipòsit fora funcionament. Qualssevol altre solució provisional que permeti continuar
el funcionament de la planta, durant el temps de les obres seria una inversió
sense aprofitament una vegada finalitzada les obres de la reparació estructura
Així mateix, es fa necessari complir amb el Decret 53/2012 de 6 de juliol,
sobre vigilància sanitària de les aigües de consum humà de les Illes Balears
que prescriu l'existència de doble cos en els dipòsits de la xarxa general a fi
de facilitar la neteja i permetre el seu buidatge sense alterar el subministrament.
Per tant es necessari disposar d’una nova infraestructura d’emmagatzematge a
les instal·lacions de la IDAM de Formentera per garantir el funcionament de la
planta als moments que el dipòsit principal estigui fora servei. Aquest nou dipòsit
estarà connectat al existent per la qual cosa donarem compliment als requeriment
normatius sanitaris que exigeixen que els dipòsit d’aigua potable constin de dos cos
amb la finalitat de facilitar la neteja sense aturar el servei.
Per tal de donar resposta a questes necessitats l’octubre de 2021 es va
redactar el PROYECTO EJECUCIÓN DEPÓSITO PREFABRICADO DE LA DESALADORA DE
FORMENTERA.
La direcció de les obres, coordinació de seguretat en fase d’obra, serà realitzada per
tècnics externs.
I també s’hauran de tenir en compte les expropiacions.
Es sol•licita l’autorització per a sol•licitar la transferència de 1.806.163,83 euros per
els anys 2.022, 2.023 i 2.024 per a fer front a la següent inversió:

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

abaqua.cat
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INVERSIÓ
expropiacions
obres diposit prefabricat a la idam formentera

2022
36.095,81

2023
850.994,24

TOTAL
36.095,81
850.994,24 1.701.988,48

34.039,77

34.039,77

885.034,01

885.034,01 1.806.163,83

DO i SS diposit idam formentera

TOTAL

36.095,81

2024

68.079,54

La memòria abreviada de l’obra apareix reflectida a l’annex.
Les anualitats son:

ANY 2022
ANY 2023
ANY 2024
TOTAL

36.095,81
885.034,01
885.034,01
1.806.163,83

Per tot això es sol·licita adoptar els següents acords:
1. Sol·licitar la transferència de 1.806.163,83 euros per a realitzar la inversió
DIPÒSIT PREFABRICAT A LA DESSALADORA DE FORMENTERA
ANY 2022
ANY 2023
ANY 2024
TOTAL

36.095,81
885.034,01
885.034,01
1.806.163,83

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

ROSSELLO
ALCINA
GUILLEM 34065249H

Firmado digitalmente
por ROSSELLO
ALCINA GUILLEM 34065249H
Fecha: 2022.05.25
16:05:07 +02'00'

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

abaqua.cat
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ

Objecte: OBRES DE “DIPÒSIT PREFABRICAT A LA DESSALADORA DE FORMENTERA”
Tipus de contracte: OBRES
1. MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT I OBJECTE DEL CONTRACTE:
1.1.- ANTECEDENTS
El dia 23 de setembre de 2019, l’Àrea de construcció i gestió de l’abastament i dessalació de
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental va emetre informe tècnic justificatiu
de la necessitat d’iniciar un contracte de serveis per a la REDACCIÓ DEL PROJECTE DE
REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL DEL DIPÒSIT DE LA DESSALADORA DE FORMENTERA.
L’esmentat projecte contempla les actuacions necessàries per tal de :
•

Rehabilitació estructural als murs perimetrals, pilars, jàsseres i canvi de forjat.

•

Impermeabilització exterior i interior del dipòsit.

•

Implantació de sistema de recirculació d’aigua.

•

Adaptació d'accés a la coberta del dipòsit i a l'interior.

El termini d’execució es de 6 mesos. Durant l’execució d’aquestes feines es necessari que
la IDAM continuï funcionant però el dipòsit no estarà en disposició de usar-se. Per tan es fa
necessari buscar una alternativa per emmagatzemar i regular l’aigua produïda a la IDAM
durant l’execució de les obres.
Per atendre la demanda existent, la planta necessita produir amb una línia el períodes de
gener a mitjans de maig i de mitjans de setembre a desembre. Durant aquests mesos de
baixa demanda es procedeix a la neteja i manteniment del dipòsit. Fins ara ha estat
necessari aturar la producció durant el temps que les feines de neteja s’estaven realitzant i
això sempre ha produït inseguretat al subministrament. Amb aquest nou dipòsit es pretén
que no sigui necessari aturar i poder disposar de temps per a realitzar les operacions de
neteja i manteniment que fossin necessàries.
Mes a mes aquesta solució es considera convenient per a la realització del projecte de
reparació de la estructura del dipòsit existent, a causa dels temps que serà necessari deixar
el dipòsit fora funcionament. Qualssevol altre solució provisional que permeti continuar el
funcionament de la planta, durant el temps de les obres seria una inversió sense
aprofitament una vegada finalitzada les obres de la reparació estructural.

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous dia 26 de maig de 2022

27

Així mateix, es fa necessari complir amb el Decret 53/2012 de 6 de juliol, sobre vigilància
sanitària de les aigües de consum humà de les Illes Balears que prescriu l'existència de
doble cos en els dipòsits de la xarxa general a fi de facilitar la neteja i permetre el seu
buidatge sense alterar el subministrament.
Per tant es necessari disposar d’una nova infraestructura d’emmagatzematge a les
instal·lacions de la IDAM de Formentera per garantir el funcionament de la planta als
moments que el dipòsit principal estigui fora servei. Aquest nou dipòsit estarà connectat al
existent per la qual cosa donarem compliment als requeriment normatius sanitaris que
exigeixen que els dipòsit d’aigua potable constin de dos cos amb la finalitat de facilitar la
neteja sense aturar el servei.
Per tal de donar resposta a questes necessitats l’octubre de 2021 es va redactar el
PROYECTO EJECUCIÓN DEPÓSITO PREFABRICADO DE LA DESALADORA DE FORMENTERA.
1.2.- OBJECTE DEL CONTRACTE
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.
L’objecte del contacte es:
-

Facilitar les operacions de manteniment i neteja del dipòsit principal de manera que no
sigui necessari aturar la producció de la planta dessalinitzadora.

-

Donar compliment amb el Decret 53/2012 de 6 de juliol, sobre vigilància sanitària de les
aigües de consum humà de les Illes Balears que prescriu l'existència de doble cos en
els dipòsits de la xarxa general a fi de facilitar la neteja i permetre el seu buidatge sense
alterar el subministrament.

-

Donar servei a la IDAM per tal d’executar les obres del PROJECTE DE REHABILITACIÓ
ESTRUCTURAL DEL DIPÒSIT DE LA DESSALADORA DE FORMENTERA.

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
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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 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.
1.3.- OBRES DEFINIDES AL PROJECTE
Al projecte es preveuen les actuacions següents:
-

Execució de dipòsit prefabricat de 2.500 m3, de dimensions en planta, 22x24 m., situat
a una parcel·la annexa a l’actual IDAM. L’estructura està formad per murs en mènsula
de panells prefabricat, pilars de formigó in situ i forjat de plaques alveolars.

-

Ampliació de la caseta de bombeig actual per tal d’instal·lar el sistema de recirculació
del nou dipòsit.

-

Canonades de connexió del nou dipòsit, amb les canonades de sortida de la IDAM,
connexió als bombejos existents, i recirculació.

-

Instal·lacions elèctriques i de control necessàries per als nous elements.

2. CPV
L’objecte d’aquest contracte correspon al codi de la nomenclatura Vocabulari Comú de
Contractes (CPV) de la Comissió Europea següent:
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CPV- 45252126-7 Treballs de construcció de plantes de tractament d’aigua potable
45213260-3 Treballs de construcció de dipòsits
45231100-6 Treballs generals de construcció de canonades
45232152-2 Treballs de construcció d’estacions de bombeig
3. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ DE L’OBRA
De conformitat amb l’establert a l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de la licitació es
desglossa al quadre següent:
EXPROPIACIONS
Anualitat
2022
TOTAL

Import sense IVA

IVA 21%

Import IVA inclòs

36.095,81€

-€

36.095,81 €

36.095,81 €

-€

36.095,81 €

BASE LICITACIÓ OBRA
Anualitat

Import sense IVA

IVA 21%

Import IVA inclòs

2023

850.994,24 €

178.708,79 €

1.029.703,03 €

2024

850.994,24 €

178.708,79 €

1.029.703,03 €

1.701.988,48 €

357.417,58 €

2.059.406,06 €

TOTAL

El valor estimat del contracte és de 2.078.481,99 € 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: 1.701.988,48 € + 36.095,81 (corresponent a expropiacions) + 340.397,70 €
(corresponent a modificats) + 0,00 € (corresponent a pròrrogues).
3. 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 DO, coordinació de seguretat i salut de les obres i Control de
Qualitat
Anualitat

Import sense IVA

IVA 21%

Import IVA inclòs
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2023

34.039,77 €

7.148,35 €

41.188,12 €

2024

34.039,77 €

7.148,35 €

41.188,12 €

TOTAL

68.079,54 €

14.296,70 €

82.376,24 €

4. TERMINI D’EXECUCIÓ:
Termini d’execució: 6 MESOS
5. LLOC DE PRESTACIÓ.
IDAM Formentera – Carretera Ca Marí
T.M.: Formentera
ILLA: Formentera

Palma, a data de signatura electrònica

Firmado por DEL RIO MATUTE,
SANTIAGO LUIS (FIRMA) el día
11/05/2022 con un certificado
emitido por AC DNIE 006

Sgt: Santiago del Río Matute
Cap de l’Àrea de de Construcció i Gestió d’Abastament i Dessaladores

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous dia 26 de maig de 2022

31

3.2.- Transferència plurianual de 409.231,10€
destinada al disseny, desenvolupament,
implantació i posada en marxa del magatzem
de dades del pla de transformació digital de la
gestió dels recursos de sanejament d’ABAQUA.
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TRANSFERÈNCIA PLURIANUAL 409.231,10 EUROS PER “DISSENY,
DESENVOLUPAMENT IMPLANTACIÓ I POSADA EN MARXA DEL MAGATZEM DE DADES
DEL PLA DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LA GESTIÓ DELS RECURSOS DE
SANEJAMENT DE L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I QUALITAT AMBIENTAL”
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.
Actualment tots els processos empresarials es duen a terme de forma manual i
descentralitzada. A més, les dades obtingudes no estan estructurades ni a l’abast de
tots els membres de l’empresa que els poden necessitar.
Actualment totes les instal·lacions de sanejament que es gestionen des de l'Agència
Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental es gestionen via contractes d'explotació
individual amb terceres empreses, la qual cosa fa que la plataforma OT sigui
absolutament heterogènia, i que no es disposi de connectivitat entre les diferents
estacions.
Les lleis 39/2015 i 40/2015, aprovades per les Corts Generals de l’Estat, que
regulen l’administració electrònica, fomenten la simplificació administrativa i
impulsen l’ús dels mitjans electrònics en les relacions amb l’administrat. Aquestes
dues lleis estableixen, entre altres coses, que la tramitació electrònica ha de
constituir l’actuació habitual de les administracions públiques.
Tal com s’ha previst en els diversos Plans d’Actuació de l’Agència Balear de l’Aigua i
la Qualitat Ambiental dels anys 2016, 2017, 2018 i 2019, s’ha iniciat la posada en
marxa un procés de digitalització de l’empresa.
Aquest procés de digitalització es basa en els següents eixos:
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I. La millora de la plataforma TIC de l’empresa. Una bona infraestructura de xarxa i
de directori actiu són bàsics per a fer possible la implantació de la resta de punts.
II. La gestió digital completa de tots els processos de l’empresa (objectiu zero paper),
en base al desenvolupament d’aplicacions específiques per a la realització dels
processos operatius.
III. La millora de la transparència interna de l’empresa, mitjançant la reorganització
de la informació i dels seus fluxos.
IV. Millora de les comunicacions internes de tot tipus, tant les de gestió personal com
la dels sistemes operacionals.
V.
Millora de la transparència externa de l’empresa, millorant la web de
l’empresa i la seva connexió amb la informació generada de caràcter públic.
VI.

Seguiment i monitorització a distància de les explotació de les instal·lacions.

Des del departament d'Assumptes Generals s'ha coordinat el desenvolupament
del Pla Estratègic de Transformació Digital dels Recursos Hídrics, que inclou,
entre d'altres accions, el disseny, desenvolupament, implantació i posada en marxa
del magatzem de dades (Datalake + Datawarehouse) i de les capes de càrrega i
consulta de dades per a la gestió dels recursos de sanejament de l'Agència
Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental, per tal d'homogeneïtzar i centralitzar les
dades.
Donada la necessitat de millorar la xarxa informàtica de les depuradores, és necessari
escometre una Inversió “DISSENY, DESENVOLUPAMENT IMPLANTACIÓ I POSADA EN
MARXA DEL MAGATZEM DE DADES DEL PLA DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LA GESTIÓ
DELS RECURSOS DE SANEJAMENT DE L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I QUALITAT
AMBIENTAL” amb càrrec al Decret 51/92 per els períodes 2.022-2.023 per import de
409.231,09 euros IVA inclòs per a fer front a la següent inversió:
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DISSENY, DESENVOLUPAMENT
IMPLANTACIÓ I POSADA EN MARXA DEL
MAGATZEM DE DADES DEL PLA DE
TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LA GESTIÓ
DELS RECURSOS DE SANEJAMENT DE
L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I
QUALITAT AMBIENTAL
TOTAL DEPURACIÓ

2.022

2.023

TOTAL

20.461,55

388.769,54

409.231,09

20.461,55

388.769,54

409.231,09

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.
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
ANY 2023
TOTAL

20.461,55
388.769,54
409.231,09

Amb càrrec a la partida pressupostària 15201562B017411800.
Per tot això es sol·licita adoptar els següents acords:
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1. Sol·licitar la transferència plurianual de 409.231,09 euros IVA inclòs per a
“DISSENY, DESENVOLUPAMENT IMPLANTACIÓ I POSADA EN MARXA DEL
MAGATZEM DE DADES DEL PLA DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LA GESTIÓ
DELS RECURSOS DE SANEJAMENT DE L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I
QUALITAT AMBIENTAL”
ANY 2022
ANY 2023
TOTAL

20.461,55
388.769,54
409.231,09

2. Autoritzar al Director Gerent a realitzar els tràmits oportuns davant la
Conselleria de Medi Ambient i Territori
Palma, a la data de la firma electrònica visiblement al document.

Guillem Rossello Alcina
Director gerent

ROSSELLO
ALCINA
GUILLEM 34065249H

Firmado digitalmente
por ROSSELLO
ALCINA GUILLEM 34065249H
Fecha: 2022.05.25
16:04:16 +02'00'
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Informe justificatiu de la inversió destinada al disseny,
desenvolupament, implantació i posada en marxa del
magatzem de dades del pla de transformació digital de la
gestió dels recursos de sanejament de l'Agència Balear de
l'Aigua i la Qualitat Ambiental

Antecedents
Primer
La tasca de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental és la gestió de les infraestructures
hidràuliques d’abastament i sanejament de les Illes Balears, des de la planificació i construcció, fins a
l'explotació i manteniment, així com la neteja marítima de litoral, basant-se en els principis de protecció
dels ecosistemes aquàtics, la recuperació de costes i la cooperació institucional.
Des del punt de vista de sanejament gestiona, en l'actualitat, 79 estacions depuradores d'aigües residuals,
amb els seus respectius sistemes de bombaments, el que suposen 190 estacions de bombament d'aigües
residuals en total, a les Illes Balears.
Segon
Actualment tots els processos empresarials es duen a terme de forma manual i descentralitzada. A més,
les dades obtingudes no estan estructurades ni a l’abast de tots els membres de l’empresa que els poden
necessitar.
Tercer
Actualment totes les instal·lacions de sanejament que es gestionen des de l'Agència Balear de l'Aigua i la
Qualitat Ambiental es gestionan via contractes d'explotació individual amb terceres empreses, la qual cosa
fa que la plataforma OT sigui absolutament heterogenia, i que no es disposi de connectivitat entre les
diferents estacions.
Quart
Les lleis 39/2015 i 40/2015, aprovades per les Corts Generals de l’Estat, que regulen l’administració
electrònica, fomenten la simplificació administrativa i impulsen l’ús dels mitjans electrònics en les relacions
amb l’administrat. Aquestes dues lleis estableixen, entre altres coses, que la tramitació electrònica ha de
constituir l’actuació habitual de les administracions públiques.
Cinquè
Tal com s’ha previst en els diversos Plans d’Actuació de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental
dels anys 2016, 2017, 2018 i 2019, s’ha iniciat la posada en marxa un procés de digitalització de l’empresa.
Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental
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Informe justificatiu de la inversió destinada al disseny,
desenvolupament, implantació i posada en marxa del
magatzem de dades del pla de transformació digital de la gestió
dels recursos de sanejament de l'Agència Balear de l'Aigua i la
Qualitat Ambiental

Aquest procés de digitalització es basa en els següents eixos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

La millora de la plataforma TIC de l’empresa. Una bona infraestructura de xarxa i de directori
actiu són bàsics per a fer possible la implantació de la resta de punts.
La gestió digital completa de tots els processos de l’empresa (objectiu zero paper), en
base al desenvolupament d’aplicacions específiques per a la realització dels processos
operatius.
La millora de la transparència interna de l’empresa, mitjançant la reorganització de la
informació i dels seus fluxos.
Millora de les comunicacions internes de tot tipus, tant les de gestió personal com la
dels sistemes operacionals.
Millora de la transparència externa de l’empresa, millorant la web de l’empresa i la seva
connexió amb la informació generada de caràcter públic.
Seguiment i monitorització a distància de les explotació de les instal·lacions.

Sisè
Des del departament d'Assumptes Generals s'ha coordinat el desenvolupament del Pla Estratègic de
Transformació Digital dels Recursos Hídrics, que inclou, entre d'altres accions, el disseny,
desenvolupament, implantació i posada en marxa del magatzem de dades (Datalake + Datawarehouse) i
de les capes de càrrega i consulta de dades per a la gestió dels recursos de sanejament de l'Agència
Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental, per tal d'homogeneïtzar i centralitzar les dades.
Per tot això el tècnic que subscriu proposa al Consell d’Administració la següent proposta.

Proposta
Realitzar les inversions necessàries per a dur a terme les accions indicades al Pla Estratègic de
Transformació Digital dels Recursos Hídrics de les Illes Balears.

Pressupost
Es contempla que serà necessari un equip de treball format per diversos perfils. Aquest equip serà el
responsable de l'execució dels Serveis de Suport, Anàlisi i Desenvolupament.
A la següent taula es mostren els preus de referència per hora de treball per a cadascun dels perfils en
funció del seu pes:
Rol

Cost
Hora
RP-Responsable
46,00 €
CA-Consultor analítica avançada
42,00 €
ES-Enginyer de sistemes
42,00 €
AD-Arquitecte de dades
42,00 €
AP-Analista programador
38,00 €
AN-Analista de dades
38,00 €
Total hora

Hora d'equip
% Pes
Cost
0,2
9,20 €
0,5
21,00 €
0,5
21,00 €
0,5
21,00 €
2,0
76,00 €
0,5
19,00 €
167,20 €

Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental
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Informe justificatiu de la inversió destinada al disseny,
desenvolupament, implantació i posada en marxa del
magatzem de dades del pla de transformació digital de la gestió
dels recursos de sanejament de l'Agència Balear de l'Aigua i la
Qualitat Ambiental

A la següent taula es mostren les estimacions d'hores d'equip i el seu cost, juntament amb els costs
d'allotjament associats.
Concepte
Disseny, desenvolupament i posta
en
marxa
dels
mòduls
corresponents al broker IoT i les
capes de càrrega de dades i
consulta de dades
Disseny, desenvolupament i posta
en
marxa
dels
mòduls
corresponents al Datalake &
Datawarehouse
Formació inicial y gestió del canvi

Hores

Cost

Allotjament

Total

1000

167.200,00 €

5.000,00 €

172.200,00 €

600

100.320,00 €

5.000,00 €

105.320,00 €

40

6.688,00 €
Total

6.688,00 €
284.208,00 €

El pressupost total és el següent:
Concepte
Disseny, desenvolupament i posada en marxa
19 % Benefici Industrial
TOTAL
21 % I.V.A.
TOTAL AMB I.V.A.

Cost
284.208,00 €
53.999,52 €
338.207,52 €
71.023,58 €
409.231,10 €

Partides pressupostàries

Partida
pressupostària

Cost (I.V.A.
exclòs)

I.V.A

TOTAL

2022

16.910,38 €

3.551,18 €

20.461,55 €

2023

321.297,14 €

67.472,40 €

388.769,54 €

Palma, en data de la signatura electrònica
Autor

Vist i plau
Digitally signed
by CALVO
CUBERO JUAN 41458062X
Date: 2022.05.18
13:31:29 +02'00'

Joan Camps Morey
Tècnic de Grau Mig

Juan Calvo Cubero
Secretari General
Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental
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3.3.- Transferència plurianual de 2.601.129,70
€ per executar les obres renovació i adequació
de les infraestructures de Sa Marineta.
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TRANSFERÈNCIA PLURIANUAL 2.601.129,70€ “RENOVACIÓ I ADEQUACIÓ DE LES
INFRAESTRUCTURES DE SA MARINETA”
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.
El dia 7 d’octubre de 2021, l’Àrea de construcció i gestió de l’abastament i Dessalació
de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental va emetre informe tècnic
justificatiu de la necessitat d’iniciar un contracte de serveis per a la REDACCIÓ DEL
PROJECTE DE RENOVACIÓ I ADEQUACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES DE SA MARINETA.
L’esmentat projecte contempla les actuacions necessàries per tal de :
• Construcció de tres nous pous.
• Canvi de la bomba existent al pou son Mulet I.
• Remodelació dels pous existents de son Mulet II i Binifalet.
• Noves canonades d’impulsió.
• Remodelació del CT existent
• Instal·lació elèctrica
• Instal·lació de telecomunicacions
Amb aquest projecte es pretén renovar part de les infraestructures de captació
existents a la zona de Sa Marineta que daten d'actuacions desenvolupades per
C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
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l'Institut de reforma i desenvolupament agrari (IRYDA Ministeri d'Agricultura) en
concret el Pla de millores territorials i obres de la zona de Sa Marineta-Llubí-Muro
primera part el 1982 i segona part el 1987 Aquestes infraestructures van ser cedides
al Govern Balear el 2 d'abril del 1993.
Al llarg dels anys s'han realitzat millores i operacions de manteniment de les
instal·lacions, però atès el pas dels anys s'observa que el rendiment i l'estat d'algunes
conduccions i pous de captació requereixen d’actuacions de renovació.
També es pretén regularitzar la titularitat i drets de pas dels terrenys afectats per les
instal·lacions (captacions, conduccions i línies elèctriques).
Tot l’exposat, junt amb les previsions futures d’augment de la demanda d’aigua
potable a l’illa de Mallorca, estan relacionades amb l’augment de qualitat de l’aigua
subministrada. Es tracta de reduir el consum dels recursos subterranis de zones amb
problemes de qualitat de l'aigua i intrusió marina per substituir aquests volums per
aigua amb prou qualitat. L'origen d'aquests volums d'aigua a portar podrà ser de
dessalació, font de sa costera o pous subterranis de S’Estremera o de sa Marineta.
El termini d’execució es de 2 anys. Durant l’execució d’aquestes feines es necessari
que part de la instal·lació de captació i bombament de sa Marineta continuï funcionant
però els pous de Son Mulet I , son Mulet II i Binifalet. Per tant es farà necessari produir
aigua de la IDAM d’Alcudia durant l’execució de les obres per a poder cobrir tota la
demanda d’aigua.
Per tal de donar resposta aquestes necessitats al maig de 2022 es va redactar el
PROJECTE EXECUTIU PER A LA RENOVACIÓ I ADEQUACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES
DE SA MARINETA
La direcció de les obres, coordinació de seguretat en fase d’obra, assistència tècnica
i Control de Qualitat serà realitzada per tècnics externs.
I també s’hauran de tenir en compte les expropiacions.
Es sol•licita l’autorització per a sol•licitar la transferència de 2.601.129,70 euros per
els anys 2.022, 2.023 i 2.024 per a fer front a la següent inversió:
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INVERSIÓ
OBRA
EXPROPIACIONS
DO, coordinació de seguretat i salut de
les obres i Control de Qualitat
TOTAL

2022
11.404,80

2023
2024
TOTAL
1.230.404,95 1.230.404,95 2.460.809,90
48.915,00
60.319,80
40.000,00

11.404,80

40.000,00

80.000,00

1.319.319,95 1.270.404,95 2.601.129,70

La memòria abreviada de l’obra apareix reflectida a l’annex.
Les anualitats son:

ANY 2022
ANY 2023
ANY 2024
TOTAL

11.404,80
1.319.319,95
1.270.404,95
2.601.129,70

Per tot això es sol·licita adoptar els següents acords:
1. Sol·licitar la transferència de 2.601.129,70 euros per a realitzar la
RENOVACIÓ I ADEQUACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES DE SA MARINETA
ANY 2022
ANY 2023
ANY 2024
TOTAL

11.404,80
1.319.319,95
1.270.404,95
2.601.129,70

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

ROSSELLO
ALCINA
GUILLEM 34065249H

Firmado digitalmente
por ROSSELLO ALCINA
GUILLEM - 34065249H
Fecha: 2022.05.25
16:00:09 +02'00'
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ

Objecte: “RENOVACIÓ I ADEQUACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES DE SA MARINETA”
Tipus de contracte: OBRES
1. MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT I OBJECTE DEL CONTRACTE:
1.1.- ANTECEDENTS
El dia 7 d’octubre de 2021, l’Àrea de construcció i gestió de l’abastament i Dessalació

de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental va emetre informe tècnic
justificatiu de la necessitat d’iniciar un contracte de serveis per a la REDACCIÓ DEL

PROJECTE DE RENOVACIÓ I ADEQUACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES DE SA
MARINETA.

L’esmentat projecte contempla les actuacions necessàries per tal de :
•

Construcció de tres nous pous.

•

Remodelació dels pous existents de son Mulet II i Binifalet.

•
•

•
•
•

Canvi de la bomba existent al pou son Mulet I.
Noves tuberies d’impulsió.

Remodelació del CT existent
Instal·lació elèctrica

Instal·lació de telecomunicacions

Amb aquest projecte es pretén renovar part de les infraestructures de captació

existents a la zona de Sa Marineta que daten d'actuacions desenvolupades per

l'Institut de reforma i desenvolupament agrari (IRYDA Ministeri d'Agricultura) en
concret el Pla de millores territorials i obres de la zona de Sa Marineta-Llubí-Muro

primera part el 1982 i segona part el 1987 Aquestes infraestructures van ser cedides
al Govern Balear el 2 d'abril del 1993.

Al llarg dels anys s'han realitzat millores i operacions de manteniment de les
instal·lacions, però atès el pas dels anys s'observa que el rendiment i l'estat
d'algunes conduccions i pous de captació requereixen d’actuacions de renovació.

També es pretén regularitza la titularitat i drets de pas dels terrenys afectats per les
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instal·lacions (captacions, conduccions i línies elèctriques).
Tot l’exposat, junt amb les previsions futures d’augment de la demanda d’aigua

potable a l’illa de Mallorca, estan relacionades amb l’augment de qualitat de l’aigua
subministrada. Es tracta de reduir el consum dels recursos subterranis de zones amb

problemes de qualitat de l'aigua i intrusió marina per substituir aquests volums per
aigua amb prou qualitat. L'origen d'aquests volums d'aigua a portar podrà ser de
dessalació, font de sa costera o pous subterranis de S’Estremera o de sa Marineta.

El termini d’execució es de 2 anys. Durant l’execució d’aquestes feines es necessari
que part de la instal·lació de captació i bombament de sa Marineta continuï

funcionant però els pous de Son Mulet I , son Mulet II i Binifalet. Per tant es farà

necessari produir aigua de la IDAM d’Alcudia durant l’execució de les obres per a
poder cobrir tota la demanda d’aigua.

Per tal de donar resposta aquestes necessitats al maig de 2022 es va redactar el PROJECTE
EXECUTIU PER A LA RENOVACIÓ I ADEQUACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES DE SA MARINETA.
1.2.- OBJECTE DEL CONTRACTE
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.

L’objecte del contacte es:
o Construcció de tres nous pous.
o

Canvi de la bomba existent al pou son Mulet I.

o

Noves conduccions d’impulsió.

o

Remodelació dels pous existents de son Mulet II i Binifalet.

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

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous dia 26 de maig de 2022

45

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 l’Aigua i de la Qualitat A mbiental, 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.
1.3.- OBRES DEFINIDES AL PROJECTE
Al projecte es preveuen les actuacions següents:
o Construcció de tres nous pous dins de la parcel·la on es localitza el pou existent
de Son Mulet I, dimensionant cadascun d'ells per a un cabal unitari de 200 m3/h

o Substitució de la bomba existent al pou de Son Mulet I, per una igual a les dels
tres nous bombaments.

o Remodelació dels pous existents de Son Mulet II i Binifalet, reorientant les
conduccions cap als vials públics propers.

o Noves canonades d'impulsió per a tots els pous, nous i existents. Es projecten de
PEAD PN16 quan discorren per parcel·les i de fosa quan s'emplacen en vials
públics.

o Remodelació de C.T. existent ubicat a la parcel·la de Son Mulet I, substituint el
transformador existent de 630 kVA per un de 800 kVA i instal·lació de nous quadres
de maniobra i protecció per als tres nous pous.
o Inclusió de xarxa de telecomunicacions.
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-

45231100-6 Treballs generals de construcció de canonades

45232152-2 Treballs de construcció d’estacions de bombeig

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

EXPROPIACIONS
Anualitat

Import sense IVA

IVA 21%

2022

11.404,80 €

-€

2023

48.915,00 €

-€

60.319,80 €

-€

TOTAL

Import IVA inclòs
11.404,80 €
48.915,00 €
60.319,80 €

BASE LICITACIÓ OBRA
Anualitat

Import sense IVA

IVA 21%

Import IVA inclòs

2023

1.230.504,95 €

258.406,04 €

1.488.910,99 €

2024

1.230.504,95 €

258.406,04 €

1.488.910,99 €

2.461.009,90 €

516.812,08 €

2.977.821,98 €

TOTAL

El valor estimat del contracte és de 2.521.329,70 € 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: 2.461.009,90 € + 60.319,80 € (corresponent a expropiacions) +
492.201,98 € (corresponent a modificats) + 0,00 € (corresponent a pròrrogues).

3. 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 DO, coordinació de seguretat i salut de les obres i Control de
Qualitat
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Anualitat

Import sense IVA

IVA 21%

Import IVA inclòs

2023

40.000,00 €

8.000,00 €

48.000,00 €

2024

40.000,00 €

8.000,00 €

48.000,00 €

TOTAL

80.000,00 €

16.000,00 €

96.000,00 €

4. TERMINI D’EXECUCIÓ:
Termini d’execució: 2 anys
5. LLOC DE PRESTACIÓ.
Zona rural oest del T.M. de Llubi

Palma, a data de signatura electrònica
Firmado por DEL RIO MATUTE,
SANTIAGO LUIS (FIRMA) el día
16/05/2022 con un certificado
emitido por AC DNIE 006

Sgt: Santiago del Río Matute
Cap de l’Àrea de de Construcció
i Gestió d’Abastament i Dessaladores
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3.4.- Proposta de modificació del plurianual per
a la contractació de les obres i el servei de
direcció facultativa del projecte refós
d’adequació i legalització de l’emissari de
l’abocament al mar de l’EDAR de Santa Eulària
del Riu.
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PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLURIANUAL PER A LA CONTRACTACIÓ PER A LES
OBRES I EL SERVEI DE DIRECCIÓ FACULTATIVA DEL PROJECTE REFÒS
D’ADEQUACIÓ I LEGALITZACIÓ DE L’EMISARI DE L’ABOCAMENT AL MAR DE L’EDAR
DE SANTA EULÁLIA DEL RIU

El passat 2 de desembre de 2.021 el Consell d’Administració d’ABAQUA va aprovar la
TRANSFERÈNCIA PLURIANUAL 5.676.346,52 EUROS PER A LES OBRES I EL SERVEI DE
DIRECCIÓ FACULTATIVA DEL PROJECTE REFÒS D’ADEQUACIÓ I LEGALITZACIÓ DE
L’EMISARI DE L’ABOCAMENT AL MAR DE L’EDAR DE SANTA EULÁLIA DEL RIU, adoptant
els següents acords:

1. Sol·licitar la transferència plurianual de 5.678.346,52 euros IVA inclòs per a
LES OBRES I EL SERVEI DE DIRECCIÓ FACULTATIVA DEL PROJECTE REFÒS
D’ADEQUACIÓ I LEGALITZACIÓ DE L’EMISARI DE L’ABOCAMENT AL MAR DE
L’EDAR DE SANTA EULÁLIA DEL RIU.

ANY 2022
ANY 2023
ANY 2024
TOTAL

132.442,00
2.503.239,00
3.040.665,52
5.676.346,52

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

La nova conjuntura econòmica global derivada principalment de la guerra a Ucraïna
està repercutint notablement en l'increment de preus de materials i equips bàsics
previstos als projectes de sanejament i depuració, a la maquinària d'obres i de
transports, així com als preus de combustible . Els estats de la Unió Europea i les
diferents comunitats autònomes de l'Estat espanyol han establert sistemes per
actualitzar els preus dels contractes ja formalitzats. En el cas dels contractes no
adjudicats, els projectes dels quals ja estaven redactats en el moment en què es va
iniciar la guerra, és imprescindible procedir a la revisió dels preus i, en cas necessari,
C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 76 58

abaqua.cat
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a l'actualització del pressupost dels contractes abans del seu licitació. En qualsevol
cas, resulta molt complex determinar la magnitud de la variació dels diferents preus
que conformen el contracte, si bé un cop sondejat el mercat s'han revisat els preus
de les unitats d'obra que conformen el projecte, en allò que fa referència als materials
i equips bàsics previstos, així com a la maquinària d'obres i de transport.

El pressupost actualitzat resultant ascendeix a 4.668.001,30 € (IVA exclòs) i de
5.648.281,57 (IVA inclòs), fet que suposa un increment del 3,2% respecte a l'import
inicialment proposat

És per aquest motiu que sol·licitem una modificació en l’import del Plurianual DEL
PROJECTE DE LES OBRES I EL SERVEI DE DIRECCIÓ FACULTATIVA DEL PROJECTE
REFÒS D’ADEQUACIÓ I LEGALITZACIÓ DE L’EMISARI DE L’ABOCAMENT AL MAR DE
L’EDAR DE SANTA EULÁLIA DEL RIU, quedant de la següent manera:

2022

2023

2024

TOTAL

Obra construcció nou
emisari EDAR Santa
Eularia

131.214,73

2.480.042,72

3.037.024,12

5.648.281,57

5.297,68
136.512,41

100.129,56
2.580.172,28

97.852,76
3.134.876,88

203.280,00
5.851.561,57

dirección de obra y
seguridad y salut
nuevo emisario Sta
Eulalia

Per tot això es sol·licita anular els anteriors acords i adoptar els següents acords:
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1. Sol·licitar la modificació de la transferència plurianual de LES OBRES I EL
SERVEI DE DIRECCIÓ FACULTATIVA DEL PROJECTE REFÒS D’ADEQUACIÓ I
LEGALITZACIÓ DE L’EMISARI DE L’ABOCAMENT AL MAR DE L’EDAR DE SANTA
EULÁLIA DEL RIU per un total de 5.851.561,57 euros IVA inclòs.

ANY 2022
ANY 2023
ANY 2024
TOTAL

136.512,41
2.580.172,28
3.134.876,88
5.851.561,57

2. Autoritzar al Director Gerent a realitzar els tràmits oportuns davant la
Conselleria de Medi Ambient i Territori
Palma, a la data de la firma electrònica visiblement al document

Guillem Rosselló Alcina
Director gerent

ROSSELLO
ALCINA
GUILLEM 34065249H

Firmado digitalmente
por ROSSELLO
ALCINA GUILLEM 34065249H
Fecha: 2022.05.25
16:02:44 +02'00'

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

abaqua.cat
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE GASTO PARA LA
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO REFUNDIDO DE
“ADECUACIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL EMISARIO DE VERTIDO AL MAR DE LA
EDAR DE SANTA EULÀRIA DES RIU”.
Con el fin de avanzar en la licitación de las obras del proyecto refundido de
“ADECUACIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL EMISARIO DE VERTIDO AL MAR DE LA
EDAR DE SANTA EULÀRIA DES RIU” y a petición del director ejecutivo de la Agencia
Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (ABAQUA), se redacta el presente informe al
objeto de solicitar la modificación del expediente de aprobación del gasto para la
contratación de las obras.
El 24 de noviembre de 2021 se redactó un informe propuesta para el inicio del
expediente de gasto para las obras, con los siguientes importes:
•

Obras correspondientes al proyecto refundido de “ADECUACIÓN Y
LEGALIZACIÓN DEL EMISARIO DE VERTIDO AL MAR DE LA EDAR DE
SANTA EULÀRIA DES RIU” con un presupuesto base de licitación global de
4.523.195,47 € (IVA excluido) y de 5.473.066,52 € (IVA incluido).

La nueva coyuntura económica global derivada principalmente de la guerra en Ucrania
está repercutiendo notablemente en el incremento de precios de materiales y equipos
básicos previstos en los proyectos de saneamiento y depuración, en la maquinaria de
obras y de transportes, así como en los precios de combustible.
Los Estados de la Unión Europea y las diferentes comunidades autónomas del Estado
español han establecido sistemas para actualizar los precios de los contratos ya
formalizados.
En el caso de los contratos no adjudicados, cuyos proyectos ya estaban redactados en
el momento en que se inició la guerra, es imprescindible proceder a la revisión de los
precios y, en caso necesario, a la actualización del presupuesto de los contratos antes
de su licitación.
En cualquier caso, resulta muy complejo determinar la magnitud de la variación de los
diferentes precios que conforman el contrato, si bien una vez sondeado el mercado se
ha procedido a revisar los precios de las unidades de obra que conforman el proyecto,
en lo que hace referencia a los materiales y equipos básicos previstos, así como en la
maquinaria de obras y de transporte.
El presupuesto actualizado resultante asciende a 4.668.001,30 € (IVA excluido) y de
5.648.281,57 (IVA incluido), lo que supone un incremento del 3,2% respecto al importe
inicialmente propuesto.
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Todo ello con independencia de las bajas económicas que oferten los licitadores, en
función de las condiciones para ejecutar la prestación, y/o del riesgo que asuma cada
empresa a la hora de confeccionar su oferta.
Al objeto de garantizar la viabilidad económica de los contratos y su correcto desarrollo,
así como avanzar en la ejecución presupuestaria de ABAQUA, se propone:
•

Iniciar los trámites para la aprobación del expediente modificado de gasto
asociado a las obras del proyecto refundido de “ADECUACIÓN Y
LEGALIZACIÓN DEL EMISARIO DE VERTIDO AL MAR DE LA EDAR DE
SANTA EULÀRIA DES RIU” con un presupuesto base de licitación global de
4.668.001,30 € (IVA excluido) y de 5.648.281,57 (IVA incluido), lo que supone
un incremento del 3,2% respecto al importe inicialmente propuesto.

•

Facultar al director gerente para modificar el acuerdo de inicio del expediente de
contratación de las obras referenciadas, una vez aprobado el expediente de
gasto indicado en el apartado anterior.

Palma, en la fecha indicada en la firma electrónica
El jefe del área de planificación y
construcción de saneamiento
Firmado digitalmente

BERNAT HOMAR por BERNAT HOMAR
ANTONI - 34069925W
ANTONI Fecha: 2022.05.17
34069925W
08:58:40 +02'00'
Antoni Bernat Homar
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3.5.- Proposta de modificació del plurianual per
a la contractació de les obres del projecte
d’ampliació i millora de tractament de l’EDAR
de Felanitx.
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PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLURIANUAL PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES DEL PROJECTE “D’AMPLIACIÓ I MILLORA DE TRACTAMENT DE L’EDAR DE
FELANITX”

El passat 2 de desembre de 2.021 el Consell d’Administració d’ABAQUA va aprovar la
TRANSFERÈNCIA PLURIANUAL 5.245.161,18 EUROS PER A LES OBRES I EL SERVEI DE
DIRECCIÓ FACULTATIVA DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ I MILLORA DE TRACTAMENT DE
L’EDAR DE FELANITX, adoptant els següents acords:
1. Sol·licitar la transferència plurianual de 5.245.161,18 euros IVA inclòs per a
LES OBRES I EL SERVEI DE DIRECCIÓ FACULTATIVA DEL PROJECTE
D’AMPLIACIÓ I MILLORA DEL TRACTAMENT DE L’EDAR DE FELANITX.

ANY 2022
ANY 2023
ANY 2024
TOTAL

120.264,00
2.088.977,00
3.035.920,18
5.245.161,18

2. Autoritzar al Director Gerent o realitzar els tràmits oportuns davant la
Conselleria de Medi Ambient i Territori.
La nova conjuntura econòmica global derivada principalment de la guerra a Ucraïna
està repercutint notablement en l'increment de preus de materials i equips bàsics
previstos als projectes de sanejament i depuració, a la maquinària d'obres i de
transports, així com als preus de combustible . Els estats de la Unió Europea i les
diferents comunitats autònomes de l'Estat espanyol han establert sistemes per
actualitzar els preus dels contractes ja formalitzats. En el cas dels contractes no
adjudicats, els projectes dels quals ja estaven redactats en el moment en què es va
iniciar la guerra, és imprescindible procedir a la revisió dels preus i, en cas necessari,
a l'actualització del pressupost dels contractes abans del seu licitació. En qualsevol
cas, resulta molt complex determinar la magnitud de la variació dels diferents preus
que conformen el contracte, si bé un cop sondejat el mercat s'han revisat els preus
de les unitats d'obra que conformen el projecte, en allò que fa referència als materials

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

abaqua.cat

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous dia 26 de maig de 2022

56

i equips bàsics previstos, així com a la maquinària d'obres i de transport. El pressupost
actualitzat resultant és de 4.472.935,57 € (IVA exclòs) i de 5.412.252,04 (IVA inclòs),
fet que suposa un increment del 7,3% respecte a l'import inicialment proposat.
És per aquest motiu que sol.licitam una modificació en l’import del Plurianual OBRES
DEL PROJECTE DE “AMPLIACIÓ I MILLORA DE LA TRA DE FELANITX, quedant de la
següent manera:
2022

2023

2024

TOTAL

123.891,23

2.151.981,68

3.136.379,13

5.412.252,04

4.810,56

83.559,08

113.148,60

201.518,24

128.701,79

2.235.540,76

3.249.527,73

5.613.770,28

Obra ampliació i
Remodelació EDAR
Felanitx
dirección de obra y
seguridad y salut
ampliación EDAR
Felanitx

Per tot això es sol·licita anular els anteriors acords i adoptar els següents acords:
1. Sol·licitar la modificació de la transferència plurianual de LES OBRES I EL
SERVEI DE DIRECCIÓ FACULTATIVA DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ I MILLORA
DEL TRACTAMENT DE L’EDAR DE FELANITX per un total de 5.613.770,28 euros
IVA inclòs.

ANY 2022
ANY 2023
ANY 2024
TOTAL

128.701,79
2.235.540,76
3.249.527,73
5.613.770,28

2. Autoritzar al Director Gerent a realitzar els tràmits oportuns davant la
Conselleria de Medi Ambient i Territori
Palma, a la data de la firma electrònica visiblement al document

Guillem Rosselló Alcina
Director gerent

ROSSELLO
ALCINA
GUILLEM 34065249H

Firmado digitalmente
por ROSSELLO
ALCINA GUILLEM 34065249H
Fecha: 2022.05.25
16:06:54 +02'00'
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE GASTO PARA LA
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE “AMPLIACIÓN Y MEJORA
DE TRATAMIENTO DE LA EDAR DE FELANITX”.
Con el fin de avanzar en la licitación de las obras del proyecto de “AMPLIACIÓN Y
MEJORA DE TRATAMIENTO DE LA EDAR DE FELANITX” y a petición del director
ejecutivo de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (ABAQUA), se
redacta el presente informe al objeto de solicitar la modificación del expediente de
aprobación del gasto para la contratación de las obras.
El 24 de noviembre de 2021 se redactó un informe propuesta para el inicio del
expediente de gasto para las obras, con los siguientes importes:


Obras correspondientes al proyecto de “AMPLIACIÓN Y MEJORA DE
TRATAMIENTO DE LA EDAR DE FELANITX” con un presupuesto base de
licitación global de 4.168.299,95 € (IVA excluido) y de 5.043.642,94 (IVA
incluido).

La nueva coyuntura económica global derivada principalmente de la guerra en Ucrania
está repercutiendo notablemente en el incremento de precios de materiales y equipos
básicos previstos en los proyectos de saneamiento y depuración, en la maquinaria de
obras y de transportes, así como en los precios de combustible.
Los Estados de la Unión Europea y las diferentes comunidades autónomas del Estado
español han establecido sistemas para actualizar los precios de los contratos ya
formalizados.
En el caso de los contratos no adjudicados, cuyos proyectos ya estaban redactados en
el momento en que se inició la guerra, es imprescindible proceder a la revisión de los
precios y, en caso necesario, a la actualización del presupuesto de los contratos antes
de su licitación.
En cualquier caso, resulta muy complejo determinar la magnitud de la variación de los
diferentes precios que conforman el contrato, si bien una vez sondeado el mercado se
ha procedido a revisar los precios de las unidades de obra que conforman el proyecto,
en lo que hace referencia a los materiales y equipos básicos previstos, así como en la
maquinaria de obras y de transporte.
El presupuesto actualizado resultante asciende a 4.472.935,57 € (IVA excluido) y de
5.412.252,04 (IVA incluido), lo que supone un incremento del 7,3% respecto al importe
inicialmente propuesto.
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Todo ello con independencia de las bajas económicas que oferten los licitadores, en
función de las condiciones para ejecutar la prestación, y/o del riesgo que asuma cada
empresa a la hora de confeccionar su oferta.
Al objeto de garantizar la viabilidad económica de los contratos y su correcto desarrollo,
así como avanzar en la ejecución presupuestaria de ABAQUA, se propone:


Iniciar los trámites para la aprobación del expediente modificado de gasto
asociado a las obras del proyecto de “AMPLIACIÓN Y MEJORA DE
TRATAMIENTO DE LA EDAR DE FELANITX” con un presupuesto base de
licitación global de a 4.472.935,57 € (IVA excluido) y de 5.412.252,04 (IVA
incluido), lo que supone un incremento del 7,3% respecto al importe inicialmente
propuesto.



Facultar al director gerente para modificar el acuerdo de inicio del expediente de
contratación de las obras referenciadas, una vez aprobado el expediente de
gasto indicado en el apartado anterior.

Palma, en la fecha indicada en la firma electrónica
El jefe del área de planificación y
construcción de saneamiento
Firmado digitalmente

BERNAT HOMAR por BERNAT HOMAR
ANTONI - 34069925W
ANTONI Fecha: 2022.05.16
34069925W
14:26:29 +02'00'
Antoni Bernat Homar
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3.6.- Proposta de modificació del plurianual per
a la contractació de les obres i el servei de
direcció facultativa del projecte d’ampliació i
millora de tractament de l’EDAR de Sa Pobla.
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PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLURIANUAL OBRES I EL SERVEI DE DIRECCIÓ
FACULTATIVA DEL PROJECTE D'AMPLIACIÓ I MILLORA DE TRACTAMENT DE L'EDAR
DE SA POBLA

El passat 2 de desembre de 2.021 el Consell d’Administració d’ABAQUA va aprovar la
TRANSFERÈNCIA PLURIANUAL 7.861.257,91 EUROS PER A LES OBRES I EL SERVEI DE
DIRECCIÓ FACULTATIVA DEL PROJECTE D'AMPLIACIÓ I MILLORA DE TRACTAMENT DE
L'EDAR DE SA POBLA, adoptant els següents acords:
1. Sol·licitar la transferència plurianual de 7.861.257,91 euros IVA inclòs per a
LES OBRES I EL SERVEI DE DIRECCIÓ FACULTATIVA DEL PROJECTE
D'AMPLIACIÓ I MILLORA DE TRACTAMENT DE L'EDAR DE SA POBLA.
ANY 2022
ANY 2023
ANY 2024
TOTAL

73.727,00
2.087.209,00
5.700.321,91
7.861.257,91

2. Autoritzar al Director Gerent o realitzar els tràmits oportuns davant la
Conselleria de Medi Ambient i Territori
La nova conjuntura econòmica global derivada principalment de la guerra a Ucraïna
està repercutint notablement en l'increment de preus de materials i equips bàsics
previstos als projectes de sanejament i depuració, a la maquinària d'obres i de
transports, així com als preus de combustible . Els estats de la Unió Europea i les
diferents comunitats autònomes de l'Estat espanyol han establert sistemes per
actualitzar els preus dels contractes ja formalitzats. En el cas dels contractes no
adjudicats, els projectes dels quals ja estaven redactats en el moment en què es va
iniciar la guerra, és imprescindible procedir a la revisió dels preus i, en cas necessari,
a l'actualització del pressupost dels contractes abans del seu licitació. En qualsevol
cas, resulta molt complex determinar la magnitud de la variació dels diferents preus
que conformen el contracte, si bé un cop sondejat el mercat s'han revisat els preus
de les unitats d'obra que conformen el projecte, en allò que fa referència als materials
i equips bàsics previstos, així com a la maquinària d'obres i de transport.
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El pressupost actualitzat resultant és de 8.284.459,34 euros (IVA inclòs), fet que
suposa un increment del 5,54% respecte a l'import inicialment proposat.
És per aquest motiu que sol·licitem una modificació en l’import del Plurianual OBRES
I EL SERVEI DE DIRECCIÓ FACULTATIVA DEL PROJECTE D'AMPLIACIÓ I MILLORA DE
TRACTAMENT DE L'EDAR DE SA POBLA, quedant de la següent manera:

Obra ampliació i
Remodelació EDAR Sa
Pobla

75.473,79

2.136.660,70

5.856.521,35

8.068.655,84

2.211,81
77.685,60

62.616,27
2.199.276,97

150.975,42
6.007.496,77

215.803,50
8.284.459,34

dirección de obra y
seguridad y salut
ampliación EDAR Sa
Pobla

Per tot això es sol·licita anular els anteriors acords i adoptar els següents acords:
1. Sol·licitar la modificació de la transferència plurianual d’OBRES I EL SERVEI
DE DIRECCIÓ FACULTATIVA DEL PROJECTE D'AMPLIACIÓ I MILLORA DE
TRACTAMENT DE L'EDAR DE SA POBLA per un total de 8.284.459,34 euros IVA
inclòs.

ANY 2022
ANY 2023
ANY 2024
TOTAL

77.685,60
2.199.276,97
6.007.496,77
8.284.459,34

2. Autoritzar al Director Gerent a realitzar els tràmits oportuns davant la
Conselleria de Medi Ambient i Territori
Palma, a la data de la firma electrònica visiblement al document

Guillem Rosselló Alcina
Director – Gerent

ROSSELLO
ALCINA
GUILLEM 34065249H

Firmado digitalmente
por ROSSELLO ALCINA
GUILLEM - 34065249H
Fecha: 2022.05.25
16:08:48 +02'00'
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE GASTO PARA LA
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE “AMPLIACIÓN Y MEJORA
DE TRATAMIENTO DE LA EDAR DE SA POBLA”.
Con el fin de avanzar en la licitación de las obras del proyecto de “AMPLIACIÓN Y
MEJORA DE TRATAMIENTO DE LA EDAR DE SA POBLA” y a petición del director
ejecutivo de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (ABAQUA), se
redacta el presente informe al objeto de solicitar la modificación del expediente de
aprobación del gasto para la contratación de las obras.
El 24 de noviembre de 2021 se redactó un informe propuesta para el inicio del
expediente de gasto para las obras, con los siguientes importes:


Obras correspondientes al proyecto de “AMPLIACIÓN Y MEJORA DE
TRATAMIENTO DE LA EDAR DE SA POBLA” con un presupuesto base de
licitación global de 6.318.557,36 € (IVA excluido) y a 7.645.454,41 € (IVA
incluido)

La nueva coyuntura económica global derivada principalmente de la guerra en Ucrania,
está repercutiendo notablemente en el incremento de precios de materiales y equipos
básicos previstos en los proyectos de saneamiento y depuración, en la maquinaria de
obras y de transportes, así como en los precios de combustible.
Los Estados de la Unión Europea y las diferentes comunidades autónomas del Estado
español han establecido sistemas para actualizar los precios de los contratos ya
formalizados.
En el caso de los contratos no adjudicados, cuyos proyectos ya estaban redactados en
el momento en que se inició la guerra, es imprescindible proceder a la revisión de los
precios y, en caso necesario, a la actualización del presupuesto de los contratos antes
de su licitación.
En cualquier caso, resulta muy complejo determinar la magnitud de la variación de los
diferentes precios que conforman el contrato, si bien una vez sondeado el mercado se
ha procedido a revisar los precios de las unidades de obra que conforman el proyecto,
en lo que hace referencia a los materiales y equipos básicos previstos, así como en la
maquinaria de obras y de transporte.
El presupuesto actualizado resultante asciende a 6.668.310,61 € (IVA excluido) y de
8.068.655,84 (IVA incluido), lo que supone un incremento del 5,54% respecto al importe
inicialmente propuesto.

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

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous dia 26 de maig de 2022

63

Todo ello con independencia de las bajas económicas que oferten los licitadores, en
función de las condiciones para ejecutar la prestación, y/o del riesgo que asuma cada
empresa a la hora de confeccionar su oferta.
Al objeto de garantizar la viabilidad económica de los contratos y su correcto desarrollo,
así como avanzar en la ejecución presupuestaria de ABAQUA, se propone:




Iniciar los trámites para la aprobación del expediente modificado de gasto
asociado a las obras del proyecto de “AMPLIACIÓN Y MEJORA DE
TRATAMIENTO DE LA EDAR DE SA POBLA” con un presupuesto base de
licitación global de 6.668.310,61 € (IVA excluido) y de 8.068.655,84 (IVA
incluido), lo que supone un incremento del 5,54% respecto al importe
inicialmente propuesto.
Facultar al director gerente para modificar el acuerdo de inicio del expediente de
contratación de las obras referenciadas, una vez aprobado el expediente de
gasto indicado en el apartado anterior.

Palma, en la fecha indicada en la firma electrónica
El jefe del área de planificación y
construcción de saneamiento

BERNAT HOMAR
ANTONI 34069925W

Firmado digitalmente por
BERNAT HOMAR ANTONI 34069925W
Fecha: 2022.05.16 14:25:31
+02'00'

Antoni Bernat Homar
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4.- JURÍDIC
4.1.- informe jurídic, proposta de resolució del
recurs de reposició interposat per l’entitat
EMAYA, empresa municipal d’aigües i
clavegueram, sa, contra l’acord del consell
d’administració d’Abaqua de data 31 de març
de 2022 pel qual s’acorda cedir el crèdit de
3.697.249,03 euros a favor de la comunitat
autònoma.
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INFORME JURIDIC, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ
INTERPOSAT PER L’ENTITAT EMAYA, EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES I
CLAVEGUERAM,SA, CONTRA L’ACORD DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
D’ABAQUA DE DATA 31 DE MARÇ DE 2022 PEL QUAL S’ACORDA CEDIR EL
CRÈDIT DE 3.697.249,03 EUROS A FAVOR DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE
LES ILLES BALEARS

INFORME I PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En data 17 de maig de 2022 va tenir entrada en el registre de l’Àrea Jurídica escrit de
recurs de reposició interposat per l’entitat EMAYA contra l’acord del Consell
d’Administració d’ABAQUA de data 31 de març de 2022, el qual va tenir entrada en el
registre de l’entitat el 13 de maig de 2022.
Una vegada examinat el contingut de l’esmentat escrit, així com la documentació que
l’acompanya cal informar en base als següents
Antecedents de 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.- En data 20 de gener de 2022 la cap d’Àrea Econòmica va emetre un informe sobre
la situació econòmica del subministrament d’aigua en alta als municipis de les Illes
Balears. En aquest informe es va fer constar que l’entitat EMAYA des del mes de
setembre de 2021 no abonava el cost de l’aigua subministrada en virtut del conveni de
col·laboració subscrit l’any 2008 amb ABAQUA, la qual cosa havia generat un deute
acumulat de 3.097.543,85 euros.
3.- En data 27 de gener de 2022 el Consell d’Administració d’ABAQUA, en atenció a
l’informe de la cap d’Àrea Econòmica de data 20 de gener de 2022, va acordar iniciar
els tràmits pertinents per reclamar el deute pendent que tenien els ajuntaments amb
ABAQUA com a conseqüència de l’impagament de les seves obligacions econòmiques
derivades dels convenis de col·laboració per al subministrament d’aigua.
4.- En data 18 de febrer de 2022 el director gerent va dirigir a l’entitat EMAYA escrit de
reclamació de pagament de 3.402.396,44 euros derivat de l’impagament de les
factures emeses pel subministrament d’aigua realitzat per ABAQUA en compliment 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, concretament, de les factures
152/19, 200/19, 185/21, 200/21, 235/21, 236/21, 3/22, l’import de les quals no s’havia
abonat íntegrament.
En aquest escrit es va convocar la comissió de seguiment prevista al conveni de
col·laboració per dia 24 de gener a les 10:00 en les oficines d’ABAQUA per tal de
solucionar el problema denunciat.
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5.- En de data 8 de març de 2022 es varen reunir els representants d’ABAQUA i de
l’entitat EMAYA per tractar la controvèrsia plantejada sense haver pogut arribar a cap
acord concret.
6.-En data 10 de març de 2022 va tenir entrada en el registre d’ABAQUA escrit de
l’entitat EMAYA a través del qual va manifestar que el conveni signat el 30 de juliol de
2008 havia caducat instant la negociació d’un nou conveni, sol·licitant la submissió del
conflicte a un arbitratge.
7.- En data 29 de març de 2022 la cap d’Àrea Econòmica va emetre nou informe
sobre la situació econòmica del subministrament d’aigua en alta d’EMAYA.
8.- En data 29 de març de 2022 el director gerent va redactar 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 de crèdit generat a favor
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
9.- En data 31 de març de 2022 el Consell d’Administració d’ABAQUA, vist l’informe
econòmic de la cap d’Àrea Econòmica i la proposta del director gerent d’ABAQUA de
dates 29 de març de 2022, va adoptar els següents acords
1.- Iniciar una negociació amb l’entitat EMAYA per tal de subscriure un nou
conveni de col·laboració per al subministrament d’aigua al municipi de Palma
que substitueixi a l’actualment vigent.
2.- Cedir, amb caràcter onerós, 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.
10.- En data 11 d’abril de 2022 el director gerent d’ABAQUA va notificar a l’entitat
EMAYA l’acord adoptat pel Consell d’Administració de data 31 de març de 2022
mitjançant certificat d’acord emès en data 7 d’abril de 2022.
En atenció als antecedents descrits es considera:
PRIMER.- Des del punt de vista formal, el recurs s’ha presentat pel senyor Manuel
José Menéndez Prieto, en nom de Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram de
Palma,SA ( EMAYA ) que té la condició d’interessada de conformitat al que estableix
l’article 4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (LPAC).
Igualment, el recurs s’ha interposat en la forma i dins el termini escaient, d’acord amb
el que estableixen els articles 115 i 124 de la LPAC, si bé no s’especifica l’òrgan al
qual va dirigit l’esmentat escrit.
Quan a la competència per resoldre el recurs interposat, i d’acord amb el que estableix
l’article 123 de la LPAC, correspon la resolució del recurs de reposició al mateix òrgan
que va dictar l’acte impugnat, és a dir, al Consell d’Administració d’ABAQUA.
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SEGON.- Des del punt de visa material, el reclamant sol·licita que es deixi sense
efecte l’acord del Consell d’Administració de data 31 de març de 2022, el qual es
transcriu a continuació:
1er .- Iniciar una negociació amb l’entitat EMAYA per tal subscriure un nou conveni de
col·laboració per al subministrament d’aigua al municipi de Palma que substitueixi a
l’actualment vigent.
2º.- Cedir, amb caràcter onerós, 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
Aquesta petició es fonamenta en dos al·legacions, les quals son objecte del següent
anàlisi:
1ª - Pel que fa a la nul·litat de l’acte administratiu per defectes de motivació
flagrants
a.- Respecte a la Infracció de l’article 15.3 del Decret 100/2015, de 18 de desembre,
pel que s’aproven els Estatus de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental
respecte al funcionament del Consell d’Administració. Infracció dels articles 16 a 18 de
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
El Consell d’Administració d’ABAQUA dut a terme el 31 de desembre de 2022 es va
realitzar amb l’assistència dels membres necessaris que requereix l’article 17 de la
Llei, 40/2015, entre els quals figurava un president i secretari. El punt que va donar lloc
a l’acord que és objecte de recurs, figurava dins l’ordre del dia, sota l’enunciat
“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 de
crèdit generat a favor de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears”. Aquest punt constava de la següent documentació:
- Informe de la cap d’Àrea Econòmica sobre la situació econòmica del
subministrament d’aigua en alta d’EMAYA de data 29 de març de 2022.
- 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 de crèdit generat a favor de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears signada pel director gerent en data 29 de març
de 2022.
Una vegada analitzada la documentació i després d’un debat entre els assistents es va
adoptar el següent acord:
1.- Iniciar una negociació amb l’entitat EMAYA per tal de subscriure un nou
conveni de col·laboració per al subministrament d’aigua al municipi de Palma
que substitueixi a l’actualment vigent.
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2.- Cedir, amb caràcter onerós, 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.
Aquest acord, difereix substancialment de la proposta inicialment plantejada, la qual
cosa es totalment admissible ja que el Consell d’Administració és l’òrgan col·legiat
superior de l’entitat al qual correspon decidir sobre la gestió de l’entitat, fet que va
materialitzar desprès de l’anàlisi dels informes que figuraven a la documentació
tramesa i que motivaren la decisió final.
De la sessió realitzada el 31 de març de 2022 es va estendre la corresponent acta, tal i
com preveu l’article 15.3 del Decret 100/2015 , de 18 de desembre, amb indicació dels
assistents, l’ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en que es va
dur a terme i el punts principals de les deliberacions, la qual va ser aprovada en el
Consell d’Administració posterior de data 28 d’abril de 2022, actualment signada pel
secretari i el seu president.
Per tot això, no es comprèn en què es fonamenten les afirmacions del reclamant quan
diu que hi ha una vulneració dels preceptes reguladors dels òrgans col·legiats.
La reclamant indica que la certificació notificada a EMAYA no contempla l’ordre del
dia, ni es fa referència a si l’acta va ser aprovada o no, ni els assistents, considerant
que aquest document ha de traslladar la mateixa informació que l’acta de la sessió.
Respecte aquesta al·legació cal assenyalar que la certificació dels acords a la que fa
referència l’article 17.7 de la Llei 40/2015 és un acte de coneixement que té per
objecte un fet del que té constància el qui expedeix el certificat, que en el cas que aquí
ens ocupa és l’aprovació d’un acord en una data determinada amb un contingut literal
al que reflexa l’acta. Per tot això, la jurisprudència estableix que aquest document s’ha
de limitar a consignar les dades que tingui constància fefaent el funcionari que
l’expedeix rebutjant que en la certificació es facin constar opinions, judicis de valors
etc.
L’acta, per contra, és el document acreditatiu de cada sessió duta a terme per l’òrgan
col·legiat en la qual hi ha de constar tota la informació que fa referència l’article 18 de
la Llei 40/2015 (ordre del dia, circumstàncies del lloc i temps en que es realitza la
sessió, els punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords).
Per tant, EMAYA sembla confondre la finalitat i contingut de dos documents totalment
diferents, concretament, del que és un acta de la sessió que celebra un òrgan
col·legiat i un certificat d’un acord, i que en el cas aquí contemplat ambdós documents
( acta de la sessió del Consell d’Administració d’ABAQUA de data 31 de març de 2022
i certificat emès pel secretari d’ABQUA el 7 d’abril de 2022 ) compleixen íntegrament
amb els requisits legalment establerts a la Llei 40/2015 d’1 d’octubre. És més,
contràriament al que manifesta la reclamant en el seu recurs, el certificat emès el 7
d’abril de 2022 diu expressament que l’acta de la sessió on es va adoptar l’acord
objecte de notificació estava pendent d’aprovació, ja que quan es va emetre aquest
certificat l’acta no estava aprovada.
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Pel que fa a la notificació practicada compleix amb els requisits exigits a l’article 40 de
la Llei 30/2015, malgrat l’errada detectada en el termini fixat per interposar el recurs
contenciós administratiu. Aquesta notificació, acompanyada del certificat de l’acord, ha
estat rebuda pel reclamant i impugnada en via administrativa, la qual cosa ha posat en
evidència el contingut i l’abast de la resolució per part del reclamant.
Per tot això, ni la certificació ni la notificació pateixen greus defectes formals.
b.- Respecte a la falta de procediment administratiu previ a l’adopció de l’acord
De la lectura de tota la documentació a la qual ha fet referència EMAYA queda
notòriament demostrat que l’objecte de discussió era i és el pagament de les factures
pel subministrament d’aigua que ha realitzat ABAQUA a EMAYA arran del conveni de
col·laboració signat entre ambdues parts el 30 de juliol de 2008. En aquest sentit cal
remarcar que la l’entitat municipal no ha qüestionat en cap moment aquest
subministrament, ni tan sols els cabdals d’aigua subministrats, dels quals s’ha
beneficiat unilateralment la reclamant i, a més a més, ha repercutit el seu cost a tots
els consumidors del municipi de Palma sense haver-la pagada a ABAQUA, la qual
cosa resulta totalment inacceptable.
Per tot això, es pot afirmar que l’acord adoptat per ABAQUA, objecte de recurs, té el
seu origen en l’incompliment d’una obligació prevista en el conveni de col·laboració
signat entre EMAYA i ABAQUA en data 30 de juliol de 2008, per tant, l’expedient
administratiu es va iniciar amb la signatura del conveni per les dues administracions.
En atenció a la documentació a la qual s’ha fet referència en els antecedents, ha
quedat àmpliament acreditat que hi ha un expedient administratiu, el qual ha estat i
està a la disposició de la reclamant. De fet, la reclamant en el seu recurs fa al·lusió a
una sèrie de documents que integren part d’aquest expedient, concretament, l’escrit de
reclamació per part d’ABAQUA de les factures pendent d’abonar de data 18 de gener
de 2022 , així com la reunió de 8 de març de 2022 que va tenir lloc entre les dues
parts, respecte de la qual no es va estendre acta, i l’escrit d’EMAYA de data 10 de
març de 2022.
L’article 51 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, estableix el procediment a seguir en
casos d’incompliment de les obligacions establertes als convenis de col·laboració que
poden donar lloc a la resolució del conveni. D’aquesta manera, la lletra c) del punt
segon de l’esmentat precepte disposa que davant un incompliment s’ha de requerir a
la part incomplidora perquè en un termini determinat compleixi amb els seus
compromisos, formalitat que es va materialitzar mitjançant escrit d’ABAQUA dirigit a
EMAYA de 18 de febrer de 2022. Posteriorment, el 8 de març de 2022 es va reunir la
comissió de seguiment prevista al conveni per tal d’intentar solucionar el conflicte
plantejat. En aquest sentit, cal recordar que la comissió de seguiment és el mecanisme
de control en l’execució dels convenis previst a la Llei 40/2015, i a ella li correspon
resoldre els problemes d’interpretació i compliment per part dels signants. Per tot això,
en data 8 de març de 2022 es va reunir per tractar la problemàtica generada, tal i com
reconeix EMAYA en el seu escrit de data 10 de març de 2022, però sense cap resultat
conciliador.
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Per altra banda, tant en l’escrit que ABAQUA va dirigir a EMAYA en data 18 de
febrer de 2022 com a la reunió que va tenir lloc el 8 de març de 2022, ABAQUA va
comunicar que si EMAYA no complia amb les obligacions econòmiques fixades en el
conveni de col·laboració, això és, el pagament del cost pel subministrament d’aigua,
procediria a la cessió del seu deute a favor de la CAIB, possibilitat expressament
contemplada en els articles 1112 i 1526 i següents del Codi Civil i article 16 de la Llei
de 14/2014, 29 de desembre, de Finances de la les Illes Balears. Per tot això, no es
pot al·legar per part d’EMAYA una indefensió, ja que EMAYA era perfectament
coneixedora de les pretensions d’ABAQUA, focalitzades en recuperar els costos per la
producció de l’aigua subministrada a EMAYA.
Hem de recordar que els costos de producció, distribució i garantia del
subministrament que realitza ABAQUA a EMAYA, específicament valorats i
quantificats a la clàusula cinquena del conveni de data 30 de juliol de 2008, 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,
que necessàriament obliga al productor de l’aigua a repercutir el seu cost al beneficiari.
Per tot això, ABAQUA no pot rebaixar ni condonar les despeses reclamades, tal i com
pretén l’entitat municipal.
Per tant, no es pot defensar que hi ha hagut una falta de procediment per part
d’ABAQUA previ a l’acord adoptat, ja que aquesta entitat ha seguit el procediment
establert per poder solucionar el conflicte objecte de discussió, com tampoc es pot
acceptar un desconeixement per part d’EMAYA dels motius que originaren l’adopció
de l’esmentat acord.
c.- Falta de vigència del conveni de data 30 de juliol de 2008
Segon es desprèn de les manifestacions de la reclamant, la base jurídica en base a la
qual es motiva la falta de pagament de les factures és la falta de vigència del conveni
de col·laboració signat el 30 de juliol de 2008, la qual cosa, suposadament, legitima a
la reclamant a continuar consumint aigua sense pagar-la, o pagar-la al preu que ella
decideixi i quan decideixi, argument que vulnera qualsevol principi de bona fe
contractual i, molt especialment, els principis informadors que regulen les relacions
entre administracions públiques fixades a l’article 140 de la Llei 40/2015.
Sorprèn mol a la tècnica que subscriu les declaracions realitzades per la reclamant en
el seu recurs de reposició quan diu que hi ha una falta d’anàlisi jurídic per part
d’ABAQUA respecte a la vigència del conveni quan, precisament, EMAYA en cap
moment ha justificat la base jurídica en base a la qual defensa tot el contrari, la seva
expiració, ni tan sols hi ha una comunicació formal argumentant els motius pel quals a
partir de setembre de 2021 va deixar de pagar el consum de l’aigua, limitant-se per via
de fet a deixar d’abonar les factures.
D’aquesta manera, l’escrit de l’entitat EMAYA de data 10 de març de 2022 va
manifestar que el conveni signat el 30 de juliol de 2008 va finalitzar el 20 d’octubre de
2020 (SIC) sense aportar cap argument jurídic al respecte.
Amb aquesta mancança d’argumentació jurídica resulta difícil poder rebatre aquest
raonament, en qualsevol cas, i fent un anàlisi de la regulació que realitza la Llei
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40/2015, sobre els convenis de col·laboració, només es pot treure una única conclusió
i es que el conveni està vigent fins la data prevista en el mateix.
La disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
Sector Públic, 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 .”
La dicció literal d’aquest precepte preveu una adaptació automàtica en quant al termini
vigència dels convenis, fixant com data límit el 2 d’octubre de 2020, però 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.
Segons manifesta la reclamant, el conveni de col·laboració va finalitzar el 2 d’octubre
de 2020, No obstant això, EMAYA ha consumit i pagat l’aigua subministrada conforme
als paràmetres fixats en el conveni de col·laboració de 30 de juliol de 2008 fins el mes
de setembre de 2021, això és durant 10 mesos de la suposada expiració del conveni,
reconeixent d’aquesta manera la seva vigència, o pròrroga tàcita, si un cas, que
inexplicablement a partir del setembre de 2021 no accepta.
Aquesta conducta constitueix una vulneració de la doctrina dels actes propis que
estableix la inadmissibilitat de “venire contra factum propium, el fonament legal de la
qual es troba a l’article 7 del Codi Civil. La doctrina de la vinculació dels actes propis
estableix que els fets que una persona exterioritza imposa la necessitat que hi hagi un
comportament futur coherent amb els mateixos, negant qualsevol efecte jurídic a la
conducta contrària posterior. Per tot això, perquè sigui aplicable és necessari
l’existència d’una contradicció entre la conducta anterior i la pretensió posterior, ja que
la justificació d’aquesta doctrina es troba en la protecció de la confiança que tal
conducta prèvia va generar( sentència 505/2017, de 19 de setembre i 63/2018, de 5 de
febrer). ”
Per tot l’anteriorment exposat, el conveni signat el 30 de juliol de 2008 està vigent fins
el 30 de juliol de 2023.
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2ª- Innecessarietat de l’execució del referit acte administratiu atès que s’ha
comunicat l’efectiu pagament de la quantitat reclamada
L’entitat EMAYA sol·licita en el seu recurs que no s’executi l’apartat segon de l’acord,
relatiu a la cessió del crèdit a favor de la Comunitat Autònoma, ja que hi ha una
voluntat d’abonar l’import reclamat, motiu que implica la pèrdua de virtualitat pràctica
de mantenir la vigència de l’acord.
En data 18 de maig de 2022 la cap d’Àrea Econòmica d’ABAQUA va comunicar via
correu electrònic a l’Àrea Jurídica d’ABAQUA el pagament per part d’EMAYA de
3.697.249,03 euros, per la qual cosa decau la necessitat de mantenir la vigència del
segon apartat de l’acord de data 31 de març de 2022.
Conclusions
Primer.- L’acord del Consell d’Administració adoptat en data 31 de març de 2022 va
ser adoptat seguint el procediment establert i motivat en funció dels documents i
informes que integren l’expedient, motiu pel qual no pot prosperar la petició de nul·litat
de ple dret de l’acte en els termes fonamentats per EMAYA en l’al·legació primera.
Segon.- En atenció al compliment de les obligacions econòmiques reclamades a
EMAYA, mitjançant el pagament de 3.967.249,03 euros, decau l’oportunitat de
continuar amb l’expedient de cessió de crèdit a favor de la Comunitat Autònoma, motiu
pel qual procedeix estimar l’al·legació segona relativa a la innecessarietat d’executar
l’acte administratiu.
Atès tot el que s’ha exposat, informo i proposo estimar parcialment el recurs de
reposició interposat per Manuel José Menéndez Prieto, en nom i representació
d’EMAYA, en data 13 de maig de 2022 respecte al punt segon de l’acord de data 31
de març de 2021, referent a la cessió, amb caràcter onerós, del 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, i desestimar-lo respecte a
l’al·legació primera.
Palma, a la data de la signatura electrònica
Firmado por LOPEZ MOREY MARTA - 43063152E el día 25/05/2022 con un
certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Marta López Morey
Cap d’Àrea Jurídica

Conforme amb l’informe i proposta d’acord de l’Àrea jurídica, el director gerent d’ABAQUA
proposa la seva elevació al Consell d’Administració.
Palma, a la data de la signatura electrònica

Guillem Roselló Alcina
Director gerent

ROSSELLO ALCINA
GUILLEM 34065249H

Firmado digitalmente por
ROSSELLO ALCINA GUILLEM 34065249H
Fecha: 2022.05.25 16:07:50
+02'00'
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ACORD DE RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ
Vist l’informe jurídic i proposta de resolució de la cap d’Àrea Jurídica i atesos els
antecedents i fonaments de dret anteriors, el Consell d’Administració
ACORDA
PRIMER.- Desestimar l’al·legació primera relativa a la nul·litat de l’acte administratiu
per defectes de motivació flagrants
SEGON.- Estimar l’al·legació segona relativa a la innecessarietat de l’execució del
referit acte administratiu, atès que s’ha efectuat l’efectiu pagament de la quantitat
reclamada.
TERCER.- Deixar sense efecte l’apartat segon de l’acord del Consell d’Administració
de data 31 de març de 2022 , concretament, el que diu : “Cedir, amb caràcter onerós,
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 aquesta resolució a la part interessada, informant-la que contra la
mateixa pot interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat Contenciós
Administratiu en un termini de dos mesos a comptar des de l’endemà d’haver-ne rebut
la notificació.
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5.- PERSONAL
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5.1.Proposta
d’Acord
del
Consell
d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua i
de la Qualitat Ambiental per la qual s’aprova
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 de la
Qualitat Ambiental per la qual s’aprova 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.

Fets
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.
C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
Consell d'Administració
07009 Palma
Tel. 971 17 76 58
abaqua.cat
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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.
[...]
C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 76 58 Consell d'Administració
abaqua.cat
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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 18 llocs de treball
pel torn d’estabilització, dels quals 1 es convocaran pel procediment de concurs
oposició i 17 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 60% de
les places per cobrir-les mitjançant aquest torn.
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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 discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat
pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.
10. Aquest d’oferta d’ocupació pública es va negociar amb el comitè d’empresa a la
sessions celebrades dia 9 de març de 2022 i dia 12 de maig de 2022.
11. En data 6 de maig de 2022 i 18 de maig de 2022, s’han emès els informes
favorables de la Direcció General de Funció Pública i de la Direcció General de
Pressupostos, respectivament.
12. En data 18 de maig de 2022 es va sol·licitar informe d’impacte de gènere de
l’oferta pública d’ocupació i d’estabilització per a l’any 2022 de l’Agència Balear de
l’Aigua i la Qualitat Ambiental, a l’Institut Balear de la Dona.

13. 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’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 18 places corresponents a
estabilització, 2 places al torn lliure i 3 places al torn de promoció interna, amb la
distribució indicada en els annexos 1 i 2 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:
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— 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.
— 17 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 3 places de personal laboral corresponen al torn de promoció
interna.
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. Disposar que les convocatòries corresponents als processos selectius de les
places de l’oferta pública d’estabilització s’han de publicar abans del 31 de desembre
de 2022 i la resolució haurà de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024. Les
convocatòries corresponents a l’oferta d’ocupació pública ordinària s’han de publicar
en el termini improrrogable de tres anys comptadors des de la data de la publicació
d’aquest Acord.
Sisè. L’articulació dels corresponents processos selectius haurà de garantir el
compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
Setè. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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Vuitè. Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un
recurs potestatiu de reposició davant el Consell d’Administració de l’entitat en el
termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació, d’acord amb l’article
57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de
la publicació, d’acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que la persona
interessada en pugui interposar qualsevol altre que consideri procedent.

Palma, a la data de la signatura electrònica

Firmado digitalmente por
ROSSELLO
ROSSELLO ALCINA GUILLEM ALCINA GUILLEM - 34065249H
Fecha: 2022.05.25 16:06:11
34065249H
+02'00'

Guillem Rosselló Alcina
El director gerent
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ANNEX 1
Oferta pública d’estabilització
Nombre de llocs de treball

Categoria/especialitat

Grup

Illa

Concurs Concurs
oposició (DA 6a i DA 8a
(art. 2.1

Total

Llei 20/2021)

Llei 20/20
21)

Tècnic/tècnica titulat/titulada superiorEnginyeria Industrial

A

Mallorca

1

1

Tècnic/tècnica titulat/tituladaEnginyeria de Camins Canals i Ports

A

Mallorca

1

1

Tècnic/tècnica titulat/titulada superiorgrau en Dret o equivalent

A

Mallorca

1

1

Tècnic/tècnica titulat/titulada superior-

A

Mallorca

1

1

Tècnic/tècnica titulat/titulada de grau
mitjà- diplomatura en Relacions
Laborals o equivalent

B

Mallorca

1

1

Tècnic/tècnica titulat/titulada de grau
mitjà- Enginyeria Tècnica Industrial

B

Mallorca

1

1

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

B

Mallorca 1

Tècnic/Tècnica especialista-FP
delineació

C

Mallorca

1

1

Tècnic/Tècnica especialista-FP
electricitat

C

Mallorca

1

1

Administratiu/Administrativa

C

Mallorca

4

4

Auxiliar administratiu/administrativa

D

Mallorca

1

1

Xofer-manteniment

D

Mallorca

1

1

Ordenança amb reserva per a persones E
amb discapacitat

Mallorca

1

1

vigilant

Mallorca

2

2

17

18

Total
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ANNEX 2
Oferta d’ocupació pública ordinària
Grup

Categoria/especialitat

Illa

Nombre de llocs de treball
Torn lliure

Torn
promoció
interna

Total

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

B

Mallorca

1

1

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

B

Eivissa

1

1

Administratiu

C

Mallorca

Tècnic/tècnica titulat/titulada de grau
mitjà -Enginyeria tècnica d’Obres
Públiques o Enginyeria tècnica
Industrial o Enginyeria tècnica Naval

B

Tècnic/tècnica titulat/titulada superior- A
Enginyeria de camins canals i ports o
Enginyeria Industrial
Total
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5.2.- Jubilació parcial del treballador Guillem
Bauzà Company i inici d’expedient de
contractació d’una persona amb contracte de
relleu.
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.

PROPOSTA RELATIVA A LA PETICIÓ DE JUBILACIÓ PARCIAL DEL
TREBALLADOR
GUILLEM BAUÇÀ I COMPANY A L’INICI DE
L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ D’UNA PERSONA AMB CONTRACTE
RELLEU
En data 15 març de 2022 el treballador Guillem Bauçà i Company
presentà sol·licitud per accedir a la jubilació parcial amb una reducció
del 50% de la jornada de treball a partir de dia 16 d’octubre de 2022.
Atès l’informe tècnic emès per l’àrea de personal on s’estableix que el
treballador compleix els requisits establerts a la normativa vigent per a
accedir a la jubilació parcial.
Atès que el 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, estableix que en cas de jubilació parcial
s’ha de celebrar un contracte de relleu simultani a la jubilació parcial
del treballador.
Atès que el treballador compleix amb els requisits establerts amb el
Reial Decret 5/2013, de 15 de març, per accedir a la jubilació parcial i
vist l’article 14.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, el qual disposa que correspon al Consell d’Administració de
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental aprovar la plantilla
de personal, el director gerent proposa al Consell d’Administració
l’adopció dels següents acords:
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1.- Acceptar la sol·licitud de jubilació parcial presentada pel treballador
de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, el Sr. Guillem
Bauçà i Company, amb la reducció del 50 per cent de la jornada, a partir
de dia 16 d’octubre de 2022.
2.- 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.

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

ROSSELLO
ALCINA
GUILLEM 34065249H

Firmado
digitalmente por
ROSSELLO ALCINA
GUILLEM 34065249H
Fecha: 2022.05.25
16:03:31 +02'00'

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

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous dia 26 de maig de 2022

2

87

Informe relatiu al compliment dels requisits per a poder accedir a la jubilació
parcial per part de treballador Guillem Bauçà i Company.
En data 10 de maig de 2021, el Director Gerent de l’Agència
Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental sol·licità verbalment a la tècnica que
subscriu, informe relatiu al compliment dels requisits legalment establerts per a
poder accedir a la jubilació parcial per part del Sr. Guillem Bauçà i Company.
Fets
1.-En data 15 de març de 2022, el treballador Guillem Bauçà i Company, presentà
escrit en el qual sol·licita accedir a la jubilació parcial amb la reducció de jornada
de treball d’un 50 per cent a partir de dia 16 d’octubre de 2022.
2.-En el mateix escrit s’adjunta fotocòpia del DNI i original de la vida laboral.
3.-Tal i com consta al DNI, el treballador complirà dia 16 d’agost de 2022, 62 anys.
4.- Segons la vida laboral presentada, el treballador acredita una cotització a dia
11 de març de 2022, de 36 anys, 2 mesos i 24 dies.
5.-El treballador té reconeguda una antiguitat a l’empresa des del 5 de juliol de
1989.

Consideracions jurídiques
Primera.- L’article 7.2 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, estableix que:
“Siempre que con carácter simultáneo se celebre un contrato de relevo en los
términos previstos en el artículo 12.7 del Estatuto de los Trabajadores (ET), los
trabajadores a tiempo completo podrán acceder a la jubilación parcial cuando
reúnan los siguientes requisitos:
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“Deberán estar contratados a jornada completa. Se asimilan los contratados a
tiempo parcial cuyas jornadas, en conjunto, equivalgan en días teóricos a los
de un trabajador a tiempo completo comparable, siempre que se reúnan en
los distintos empleos los requisitos de antigüedad, reducción de jornada y
contratación del relevista.
•

Que se celebre simultáneamente un contrato de relevo.

Edad mínima (sin aplicación de las reducciones de edad de jubilación):

•

- Si no tienen la condición de mutualistas, la exigencia de este requisito de
edad se aplicará de forma gradual, desde el año 2013 al 2027, en función
de los períodos cotizados:
año del
hecho
causante
2022

Edad exigida según períodos
Edad exigida con 33 años
cotizados en el momento del hecho cotizados en el momento
causante
del hecho causante
62 y 2 meses 35 años y 6 meses o más 63 y 4 meses

Reducción de jornada: Estará comprendida entre un mínimo del 25% y un
máximo del 50%, o del 75% si el contrato de relevo es a jornada completa y por
tiempo indefinido, siempre que se acrediten el resto de requisitos. Dichos
porcentajes se entenderán referidos a la jornada de un trabajador a tiempo
completo comparable.
Antigüedad en la empresa: al menos, 6 años inmediatamente anteriores a la
fecha de la jubilación parcial. A tal efecto, se computará la antigüedad
acreditada en la empresa anterior si ha mediado una sucesión de empresa
en los términos previstos en el artículo 44 del ET, o en empresas
pertenecientes al mismo grupo.

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

Consell d'Administració d'ABAQUA, dijous dia 26 de maig de 2022

89

Segona.-L’article 59 del V Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aplicable en virtut
de l’acord d’adhesió publicat al BOIB núm. 51 de 17 d’abril de 2021, estableix que:
“El personal laboral que reuneixi els requisits legalment establerts podrà accedir a
la jubilació parcial en els termes prevists en cada moment en la normativa de
seguretat social.
El personal que pugui acollir-se a aquesta modalitat de jubilació ho ha de
sol·licitar, mitjançant la conselleria corresponent, amb no menys de tres mesos
d’antelació a la data prevista per jubilar-se parcialment, als efectes de comptar
amb el temps suficient per poder concertar amb la persona que pretén jubilar-se
parcialment un contracte a temps parcial amb reducció de jornada i salari dins els
paràmetres prevists legalment i, simultàniament l’Administració autonòmica
pugui dur a terme la selecció del rellevista, d’acord amb la normativa sobre
Seguretat Social vigent en cada moment en matèria de jubilació parcial.
Abans de formalitzar la contractació és preceptiu que el Comitè d’Empresa
n’emeti un informe.”
Conclusions
Analitzada la documentació aportada pel treballador i la normativa d’aplicació, la
tècnica que subscriu, considera que el Sr. Guillem Bauçà i Company compleix els
requisits establerts a la normativa d’aplicació, pel que fa a l’edat exigida de 62
anys i dos mesos en el moment del fet causant, al període de cotització exigit de
35 anys i 6 mesos, i al període d’antiguitat a l’empresa de mes de sis anys

Palma, a la data de la signatura electrònica
Firmado digitalmente por

CARBONELL SOCIAS CARBONELL SOCIAS MARIA
MARIA MAGDALENA MAGDALENA - 43114391V
Fecha: 2022.05.24 13:51:45
- 43114391V
+02'00'
La tècnica de Personal
Maria Magdalena Carbonell Socias
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5.3- Proposta d’acord relativa a la revocació i
posterior modificació de l’acord del Consell
d’Administració de data 26 de juliol de 2018 en
virtut del qual es va classificar al treballador
Javier Ibáñez Pulgarín com fix.
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Proposta d’acord relativa a la revocació i posterior modificació de l’acord del
Consell d’Administració de data 26 de juliol de 2018 en virtut del qual es va
classificar al treballador Javier Ibáñez Pulgarín com fix.

1. En data 26 de juliol de 2018, en el marc del procés de la classificació del
personal de l’Agència de conformitat amb el que disposa la disposició addicional
15 de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de Pressuposts generals de la CAIB per
a l’any 2013, el Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat
Ambiental va aprovar la classificació definitiva del personal de l’entitat en els
termes exposats a l’annex 1 que acompanya aquesta proposta.
Segons consta a l’esmentada classificació, el treballador Javier Ibáñez Pulgarín
figura com personal laboral fix.
2. Aquest acord i documentació annexa fou notificada a tots els treballadors
d’ABAQUA, comunicada a la Comissió de Supervisió, Anàlisi i Proposta de
Reestructuració del Sector Públic Instrumental de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, així com al Registre Central de Personal al servei del sector públic
instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en data 27 de juliol de
2018
3. En data 10 d’agost de 2021, la Direcció General de Funció Pública va remetre un
requeriment a ABAQUA envers la classificació definitiva del treballador Javier
Ibáñez Pulgarín, com a personal laboral fix, a través del qual es manifestava que el
treballador Javier Ibáñez Pulgarín ha estat classificat per ABAQUA com a personal
laboral fix, però la relació, segons consta al seu expedient, no va esdevenir indefinida
abans de 21 de gener de 1998 sinó posterior ( 16/03/1998), per la qual cosa no seria
aplicable l’apartat 5.2.b) dels criteris, sinó el 5.3.b) i, en conseqüència, o procediria
classificar al treballador com a personal laboral fix, sinó que correspondria a la
jurisdicció competent atribuir la classificació corresponent.
4. En data 28 de marzo de 2022 va tenir entrada a la Direcció d’Advocacia ofici de la
Consejería de Presidencia, Función Pública e Igualdad remitió, donant trasllat de
l’informe 3/22, de 24 de marzo de 2022, del Departamento de Coordinación y
Modernización, a través del qual es plantejaven qüestion concretes relatives a la
situació jurídica d’alguns treballadors, entre els quals figurava el senyor Javier Ibáñez
Pugarín, concretamente es va indicar:
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3. En relació amb la casuística de l’Agència Balear de l’Aigua (ABAQUA):

La relació indefinida que neix el 16-03-98 supera la data límit de 21-01-98 per ser classificat
com a fix, tal i com es va indicar al requeriment de data 10 de agost de 2021.
Això no obstant, i atès que tant l’ABAQUA com l’IBAVI han classificat a determinats
treballadors com a fixos sense considerar la data límit del 21-01-98, sinó que aquesta l’han
tractada com a “data orientativa”, caldria plantejar consulta a l’Advocacia si aquestes
diferències de dies o mesos amb posterioritat a la data de 21-01-98 que han aplicat
aquests ens poden ser considerades com a incloses abans d’aquesta data límit.

5. En data 31 de març de 2022 el Consell d’Administració de l’Agència Balear de
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental va aprovar l’esborrany de l’oferta pública
d’estabilització (OPE) i l’oferta d’ocupació pública ordinària (OPO) per a l’any 2022
corresponent al personal d’ABAQUA.
En aquesta oferta el lloc de feina que ocupa el treballador Javier Ibáñez no estava
inclòs dins l’oferta pública d’estabilització, atès que el treballador estava classificat
com fix segons l’acord del Consell d’Administració de 26 de juliol de 2018.
6.- El 22 d’abril de 2022 ABAQUA va remetre aquest acord, juntament amb la
documentació annexa, a la Direcció General de Funció Pública per tal sol·licitar
informe sobre la legalitat de de l’oferta pública d’estabilització (OPE) i l’oferta
d’ocupació pública ordinària (OPO) per a l’any 2022 corresponent al personal
d’ABAQUA, tal i com preveu la instrucció conjunta 1/2022, de 17 de febrer, de la
directora general de funció pública i director general de pressuposts sobre la
documentació que han d’aportar els ens dels sector públic instrumental de la
comunitat autònoma de les illes balears per tal d’obtenir els informes previs a
l’aprovació de les corresponents ofertes públiques d’ocupació ordinàries i de les
relatives als processos d’estabilització.
7.- En data 9 de maig de 2002 va tenir entrada en el registre d’ABAQUA informe
relatiu a l’adequació a la normativa bàsica de proposta d’oferta pública
d’estabilització i d’ocupació ordinària per a l’any 2022 corresponent al personal
laboral depenent de l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental.
En el punt 14 de l’esmentat informe es va indicar:
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Revisada la classificació de l’ens es fa constar que el Registre de personal del sector
públic de la CAIB no ha enregistrat la classificació de la persona amb codi d’usuari
111860 i, tot i estar pendent d’aportar documentació justificativa de la condició personal
laboral fix, aquest lloc de treball hauria d’estar inclòs a l’OPE com precaució. Si derivat
de l’aportació de documentació o informació que avali la fixesa de la persona aquest
lloc s’ha d’eliminar de l’OPE i es podrà dur a terme una modificació d’aquest.

Per tot això, es va informar favorablement la proposta plantejada per ABAQUA,
però condicionada a incloure a l’OPE el lloc de treball L02190004-3, ocupat per la
persona en codi d’usuari 111860, ( Javier Ibáñez Pulgarín)

8.- En data 23 de maig de 2022, s’ha tingut coneixement de l’informe emès per
l’Advocacia envers a la classificació del Sr. Javier Ibáñez Pulgarín, el qual considera
que s’hauria de revocar la classificació definitiva com a personal laboral fix
acordada pel Consell d’Administració de l’Agència de data 26 de juliol de 2018, i
s’hauria d’acordar que correspon a la jurisdicció competent atribuir la
classificació corresponent al treballador afectat. En atenció que, se ha comprovat
que el contracte temporal por lanzamiento de nueva actividad subscrit amb el
treballador és de data 1 de febrer de 1997, i que el mateix va ser objecte de
conversió en indefinit el 16 de març de 1998, si bé el Consell d’Administració d’
IBAGUA va acordar la conversió el 22 de gener de 1998, això és, un día després de
la data de referencia (21 de gener de 1998) que estableix el punt 5.2 dels criteris
tècnics i jurídics per resoldre la classificació del personal laboral al serveis dels ens
que integren el sector públic instrumental de la CAIB.
En atenció a que els ens del sector públic instrumental, per realitzar la classificació
del personal al seu servei, ha d’aplicar la normativa vigent així com els esmentats
criteris tècnics i jurídics, atenent al caràcter d’obligat compliment per part dels ens
als quals es dirigeixen aquests acords, com conseqüència de les funcions de
supervisió i de fixació de criteris generals de la Comissió respecte a la planificació i
gestió dels recursos humans dels sector públic instrumental.
En atenció que la data en virtut de la qual el treballador Javier Ibáñez adquirí la
condició de fix és de 22 de gener de 1998, això és, un dia posterior al fixat com dia
de referencia als criteris tècnics i jurídics esmentats, s’ha de procedir a revocar i
rectificar la classificació del treball acordada en data 26 de juliol de 2018..
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En atenció a l’anteriorment exposat proposo al Consell d’Administració que adopti
el següent
Acord
1.-Revocar la classificació definitiva com a personal fix, del treballador Javier Ibáñez
Pulgarín acordada pel Consell d’Administració en data 26 de juliol de 2018.
2.-Classificar al treballador Javier Ibáñez Pulgarín com a personal pendent de
classificar per la jurisdicció Social.
3.-Notificar aquest acord al Sr. Ibáñez Pulgarín i al Comitè d’empresa
4.-Notificar aquest acord al Registre Central de personal al servei del Sector Públic
Instrumental.

Palma, a la data de la signatura electrònica

ROSSELLO ALCINA
GUILLEM - 34065249H
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Guillem Rosselló Alcina
Director gerent
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6.- TORN OBERT DE PARAULES.
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