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CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’AGÈNCIA
BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT
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Consell d’Administració
22 de juny de 2022
El Hble. senyor president ha tingut a bé convocar una reunió del seu Consell
d’Administració a dur a terme el 22 de juny 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 26 DE MAIG DE 2022
2.- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA:
2.1.- Inicis
2.1.a.- Inici de l’expedient de contractació de subministrament i instal·lació d’un
nou sistema de tractament de fangs a l’EDAR de Sa Pobla.
2.1.b.- Deixar sense efecte els acords d'inici de 7 expedients de contractació
adoptats pel Consell d'Administració.

2.2.- Adjudicacions
2.2.1.- Ratificació resolució del President de la proposta d’adjudicació de
l’expedient de contractació del servei d’Intranet
2.2.2.- Ratificació resolució del President de la proposta d’adjudicació de
l’expedient de contractació del subministrament d’equips de deshidratació
per a l’assecat de fangs a l’EDAR de Ciutadella Sud.

2.3.-Contractes tramitats pels procediments simplificat, d’emergència i
menors:
2.3.- a) Donar compte dels contractes adjudicats pel procediment obert simplificat.
2.3.- b) Donar compte dels contractes adjudicats pel procediment d’emergència.
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2.2.- c) Donar compte de l’adjudicació dels contractes menors.

3.- ASSUMPTES ECONOMICS

3.1.- Transferència plurianual de 124.025,00€ per “Servei per a la redacció d’un
projecte d’ampliació i millora de tractament en l’EDAR de Portocolom.
3.2.- Transferència plurianual de 360.224,64 € per “Reparació del formigó
estructural d’EBAR de Pollença”.
3.3.- Transferència pla de prevenció i neteja de les aigües de bany i cales a les Illes
Balears any 2023.

4.- JURÍDIC
4-1.- Informe jurídic i proposta de resolució d’alçada interposat per FCC MEDIO
AMBIENTE, S.A. de data 13 de maig de 2022, contra la resolució del director gerent
d’ABAQUA de data 8 d’abril de 2022.

5.- PERSONAL

5.1 Proposta de modificació de l’acord del Consell d’Administració de data 26 de
juliol de 2018 relativa a la classificació del treballador Javier Ibáñez Pulgarín

6.- TORN OBERT DE PARAULES.

Palma, en la data de la signatura digital
Digitally signed by
CALVO CUBERO
JUAN - 41458062X
Date: 2022.06.21
09:32:23 +02'00'

El secretari general
Juan Calvo Cubero
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1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA DE 26 DE
MAIG DE 2022
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NÚM. SESSIÓ

5

CARÀCTER

Ordinari

DATA

26 de maig 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- Isabel Castro Fernández, directora general de Coordinació,
Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat de la Conselleria
de Presidència, Cultura i Igualtat
4.- Antoni Alorda Vilarrubias, president de la Comissió de Medi
Ambient

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 76 58
abaqua.cat
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5- Sebastià Sansó Jaume, director general de Residus i
Educació Ambiental
6.- Llorenç Mas Parera , director general d’Espais Naturals i
Biodiversitat

Director gerent

Guillem Rosselló Alcina

Secretari general

Juan Calvo Cubero

En representació de
l’Advocacia

Juan Carlos Grau Jofre

Hi assisteixen com convidats:

Marta López Morey, cap d’Àrea Jurídica
d’ABAQUA
Maria Magdalena Carbonell Socías, Tècnica de
l’Àrea d’Assumptes Generals d’ABAQUA.

A Palma de Mallorca, dia 26 de maig de 2022, a les 16:03 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 Ambient 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,
la directora general de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat,
el president de la Comissió de Medi Ambient, el director general de Residus i
Educació, el director general d’Espais Naturals i Biodiversitat, el secretari general
d’ABAQUA i la senyora Carbonell Socías.
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 28 D’ABRIL 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 28 d’abril de 2022, la qual ha
2
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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 28 d’abril de
2022, amb l’abstenció de director general d’Espais Naturals i Biodiversitat i de la
directora general de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat
per no haver assistit.
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.
El director gerent dóna compte dels contractes d’emergència adjudicats des del 26
d’abril al 20 de maig de 2022, de conformitat amb la delegació de competències
efectuada pel Consell d’Administració el 23 de maig de 2018.
En atenció amb l’anteriorment exposat, els membres assistents adopten el següent
acord:

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

Núm. exp

Actuació

DATA
TIPUS Resolució
emergència

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

27/04/2022

EMPRESA
PROPOSADA

Import
estimat
inicial
(IVA
inclòs)

CADAGUA, S.A.

40.000,00 €
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Obres de reparació de la
impulsió d’aigües residuals
EM0052022 de l’EBAR de Can Macià a Es OBRES
Pins (39º47’35,3” N 3º07’19,2”
E).
Obres de reparació de la
canonada
d’impulsió
de
EM0062022 l’estació de bombament de OBRES
Son Real (39º46’36”N /
3º7’16”E)

16/05/2022

FACSA

12.000,00 €

19/05/2022

FACSA

25.000,00 €

2.2.- Donar compte de l’adjudicació dels contractes menors.
El director gerent dóna compte dels contractes menors adjudicats des del 26 d’abril
al 20 de maig 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 contractes menors que es
relacionen a continuació:
Nº

CM22012

CM22011

CM22014

TÍTOL
Subministrament
de dos servidors per
a la instal·lació de
dues sondes del
sistema SAT-ICS 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.

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 €

4
Consell d'Administració d'ABAQUA, dimecres dia 22 de juny de 2022

9

3.- ASSUMPTES ECONOMICS

3.1.- Transferència plurianual de 1.806.163,83 € per a l’execució del dipòsit
prefabricat de la dessaladora de Formentera.
El director gerent explica que en data 23 de setembre de 2019 l’Àrea de Construcció
i Gestió de l’Abastament i Dessalació va informar sobre la necessitat de redactar un
projecte de rehabilitació estructural del dipòsit de la dessaladora de Formentera.
Continua explicant que durant l’execució d’aquestes obres aquest dipòsit deixarà
de funcionar, per la qual cosa resulta imprescindible cercar una alternativa per
emmagatzemar i regular l’aigua produïda a la IDAM de Formentera durant aquest
període de temps. D’aquesta manera, el director gerent es remet a l’informe
redactat pel cap d’Àrea de Construcció i Gestió de l’Abastiment i Dessalació de data
11 de maig de 2022, en virtut del qual es proposa la construcció d’un dipòsit
prefabricat de 2.500 m3 en la parcel·la annexa a l’actual IDAM, el qual, apart de
permetre l’emmagatzematge i regulació de les obres durant la reforma de l’actual
dipòsit, també ho permetrà durant les tasques de neteja i manteniment que es
realitzen que periòdicament en el dipòsit actual.
En atenció amb l’anteriorment exposat, i vista la proposta del director gerent, els
membres assistents adopten els següents acords:
Primer.- 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

Segon.- Autoritzar el director gerent a realitzar els tràmits oportuns davant la
Conselleria de Medi Ambient i Territori
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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
El director gerent resumeix la proposta d’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 d’ABAQUA,
redactada pel tècnic de l’entitat en data 18 de maig de 2022, motiu pel qual es
proposa sol·licitar la corresponent transferència per finançar aquesta actuació.

En atenció amb l’anteriorment exposat, i vista la proposta del director gerent, els
membres assistents adopten els següents acords:
Primer.- Sol·licitar la transferència plurianual de 409.231,09 euros, IVA inclòs, per 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 Qualitat Ambiental.

ANY 2022
ANY 2023
TOTAL

20.461,55
388.769,54
409.231,09

Segon.- Autoritzar el director gerent a realitzar els tràmits oportuns davant la
Conselleria de Medi Ambient i Territori.
3.3.- Transferència plurianual de 2.601.129,70 € per executar les obres
renovació i adequació de les infraestructures de Sa Marineta.
El director gerent fa referència a la memòria justificativa redactada pel cap d’Àrea
de Construcció i Gestió d’Abastiment i Dessaladores en data 16 de maig de 2022,
mitjançant la qual es proposa realitzar una sèrie d’actuacions en les
infraestructures de sa Marineta, recollides en el projecte executiu per a la
renovació i adequació de les infraestructures de sa Marineta, així com la
contractació externa de la direcció d’obres , coordinació de seguretat i salut i
assistència tècnica i control de qualitat.
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En atenció amb la necessitat de disposar de finançament per executar la proposta
pel cap d’Àrea de Construcció i Gestió d’Abastiment i Dessaladores, els membres
assistents adopten els següents acords:
Primer.- Sol·licitar la transferència de 2.601.129,70 euros per 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

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

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
El director gerent recorda als assistents que el passat 2 de desembre de 2021 el
Consell d’Administració va aprovar sol·licitar la transferència 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; No obstant això, la nova conjuntura econòmica i política ha produït
un increment de preus dels materials i equips bàsics previstos al projecte, motiu pel
qual s’ha considerat convenient actualitzar els preus inicialment previstos per tal
d’adaptar-los a la realitat actual.
Una vegada revisat el projecte, el cap d’Àrea de Planificació i Construcció de
Sanejament en data 17 de maig de 2022 ha valorat aquest increment, proposant
una modificació de la sol·licitud de despesa inicialment aprovada, concretament un
increment del 3,2% d’import sol·licitat.
En atenció amb l’anteriorment exposat, i vista la proposta del director gerent, els
membres assistents adopten els següents acords:
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Primer.- 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

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

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
El director gerent comenta als assistents que respecte al projecte d’ampliació i
millora de tractament de l’EDAR de Felanitx, el cap d’Àrea de Planificació i
Construcció de Sanejament també ha procedit a una revisió dels preus inicialment
proposats, d’aquesta manera indica que mitjançant informe de 16 de maig de 2022
ha proposat incrementar en un 7,3% l’import inicialment valorat, motiu pel qual es
proposa modificar l’acord del Consell d’Administració de data 2 de desembre de
2021 en virtut del qual es va acordar sol·licitar la transferència de 5.245.161,18
euros per executar les obres així com el servei de direcció facultativa.
En atenció amb l’anteriorment exposat, i vista la proposta del director gerent, els
membres assistents adopten els següents acords:
Primer.- 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
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Segon.- Autoritzar el director gerent a realitzar els tràmits oportuns davant la
Conselleria de Medi Ambient i Territori

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
El director gerent es remet a l’informe del cap d’Àrea de Planificació i Construcció
de Sanejament de data 16 de maig de 2022 a través del qual es proposa, pels
motius exposats en els dos punts anteriors, modificar el pressupost de la despesa
calculada per executar les obres d’ampliació i millora de tractament de l’EDAR
de Sa Pobla, així com contractar el servei de direcció facultativa de les
mateixes, amb un increment de 5,54% de l’import inicialment proposat.
En atenció que el Consell d’Administració de data 2 de desembre de 2021 va
acordar sol·licitar una transferència plurianual de 7.861.257,91 euros per realitzar
aquesta actuació i vista la proposta plantejada pel cap d’Àrea de Planificació i
Construcció de Sanejament, els membres assistents adopten els següents acords:

Primer.- 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

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

4.- JURÍDIC
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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
El director gerent cedeix la paraula a la cap d’Àrea Jurídica de l’entitat qui explica
els arguments en base als quals s’estima parcialment el recurs de reposició
interposat per EMAYA.

En atenció amb l’anteriorment exposat, i vista la proposta del director gerent, els
membres assistents adopten els següents acords:
Primer.- Aprovar la 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 de conformitat amb
l’informe jurídic i proposta de resolució que es transcriu a continuació:
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

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
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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.
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.
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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.
12
Consell d'Administració d'ABAQUA, dimecres dia 22 de juny de 2022

17

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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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
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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 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 .
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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.
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.
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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

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
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Director gerent

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.
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.
El director gerent informa als assistents del procediment dut a terme per l’entitat
per tal d’elaborar la proposta d’oferta pública d’estabilització i 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, la qual s’ha d’aprovar en el Consell
d’Administració d’avui per tal de complir amb el calendari fixat.
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Una vegada analitzada la documentació, els membres assistents adopten 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 la Qualitat Ambiental en els termes que es descriuen a continuació:
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
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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.

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).
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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. [...]

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:
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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.
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
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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.
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Segon. Oferir pel torn corresponent a l’oferta pública d’estabilització les
places següents, d’acord amb el desglossament següent:
— 1 plaça vacant de personal laboral, corresponents a les places de
naturalesa estructural, dotades pressupostàriament, que han estat
ocupades de manera temporal i ininterrompuda almenys en els tres anys
anteriors al 31 de desembre de 2020, d’acord amb el que preveu la Llei
20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la
temporalitat en l’ocupació pública.

— 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.
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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.
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.

27
Consell d'Administració d'ABAQUA, dimecres dia 22 de juny de 2022

32

ANNEX 1
Oferta pública d’estabilització
Categoria/especialitat

Nombre de llocs de treball
Grup

Illa

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

Llei 20/20
21)

8a Llei
20/2021)

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

D

1

1
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ANNEX 2

Oferta d’ocupació pública ordinària

Grup

Illa

Categoria/especialitat

Nombre de llocs de treball
Torn lliure Torn

Total

promoció
interna
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

Administratiu

C

Mallorca

1

Tècnic/tècnica titulat/titulada de grau
B
mitjà -Enginyeria tècnica d’Obres
Públiques o Enginyeria tècnica Industrial
o Enginyeria tècnica Naval
Tècnic/tècnica titulat/titulada superiorEnginyeria de camins canals i ports o
Enginyeria Industrial
Total

A

Mallorca

2

1

1

1

1

1

1

3

5
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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.

El director gerent informa als assistents de la sol·licitud presentada pel treballador
Guillem Bauzá Company per accedir a la jubilació parcial amb una reducció del 50%
de la jornada de treball, així com de l’informe emès per la tècnica del departament
de personal de data 24 de maig de 2022 en virtut del qual s’exposa que el
treballador peticionari compleix amb els requisits establerts a la normativa
d’aplicació.
En atenció amb l’anteriorment exposat, i vista la proposta del director gerent, els
membres assistents adopten els següents acords:

Primer.- Acceptar la sol·licitud de jubilació parcial presentada pel treballador de
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, el senyor Guillem Bauçà i
Company, amb la reducció del 50 per cent de la jornada, a partir de dia 16
d’octubre de 2022.
Segon.- Facultar el 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.

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

El director gerent explica als assistents que, dins el procés de la classificació del
personal d’ABAQUA, el Consell d’Administració de data 26 de juliol de 2018 va
aprovar la classificació definitiva del seu personal. Segons consta en l’esmentat
acord, el treballador Javier Ibáñez Pulgarín figurava com personal fix. No obstant
això, el 10 d’agost de 2021 la Direcció General de Funció Pública, davant els dubtes
plantejats respecte a la classificació d’aquest treballador con fix, va requerir a
ABAQUA documentació justificativa d’aquesta classificació.
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Posteriorment, i arran del procés d’estabilització que s’està duent a terme a
ABAQUA i a tota l’Administració Pública, aquesta entitat va sol·licitar informe a la
Direcció General de Funció Pública respecte de l’esborrany d’oferta pública
d’estabilització (OPE) . Aquest document excloïa el lloc de feina del treballador
Javier Ibáñez Pulgarín, per haver estat classificat com fix per l’acord de 26 de juliol
de 2018. No obstant això, en data 9 de maig de 2022 va tenir entrada en el registre
d’ABAQUA informe de la Direcció General de Funció Pública sobre l’adequació a la
normativa bàsica de la proposta d’oferta pública d’estabilització d’ABAQUA en el
que es condicionava l’esmentat informe a introduir en l’OPE el lloc de feina del
treballador Javier Ibáñez Pulgarín per no tenir acreditat la condició de fix a
l’empresa.
Paral·lelament, continua explicant el director gerent, s’ha tingut coneixement que
la Direcció d’Advocacia s’ha pronunciat sobre la situació plantejada respecte al
treballador Javier Ibáñez, considerant que s’hauria de revocar la seva classificació
com fix per no complir amb els criteris tècnics i jurídics de la Comissió respecte a la
planificació i gestió dels recursos humans del sector instrumental, per tot això, es
proposa dur a terme la revocació de la declaració com a fix del treballador Javier
Ibáñez Pulgarín.
Pren a paraula el senyor Alorda per qüestionar la figura de la revocació com
instrument jurídic per modificar un acord del Consell d’Administració, suggerint
altres vies com la revisió d’ofici o la declaració de lesivitat.
Per part del representant de l’Advocacia i del serveis jurídics d’ABAQUA s’indica
que la classificació del personal d’ABAQUA és un acord sotmès a la jurisdicció
social, per tant, no es tracta d’un acte administratiu susceptible de revisió en els
termes establerts a la Llei del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Es suscita un debat entre els assistents respecte a la proposta d’acord adoptar, el
qual conclou amb la proposta de retirada d’aquest punt de l’ordre del dia.
La cap d’Àrea jurídica i el representant d’Advocacia expliquen que en l’oferta
pública d’estabilització que s’ha aprovat en el punt 5.1 de l’ordre del dia inclou el
lloc de feina del senyor Ibáñez Pulgarín, qui a data d’avui està classificat com a fix,
per la qual cosa no és possible incloure aquest lloc de feina a l’oferta pública si no
es modifica la prèviament la classificació del senyor Javier Ibáñez Pulgarín com
personal pendent de classificar.
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Per part dels assistents es suscita un altre debat el qual conclou amb l’adopció del
següent acord:
Primer.- Retirar de l’ordre del dia la 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.

I no havent-hi altres assumptes per tractar, sent les 18,15 ,el president aixeca la
sessió, de la qual jo com a secretari, estenc l’acta.

El president

El secretari

Miquel Mir Gual

Juan Calvo Cubero
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2.- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA:
2.1.- Inicis
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2.1.a.- Inici de l’expedient de contractació de
subministrament i instal·lació d’un nou sistema
de tractament de fangs a l’EDAR de Sa Pobla.
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I ORDRE D’INICI DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ
Objecte: SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UN NOU SISTEMA DE TRACTAMENT DE
FANGS A L’EDAR SA POBLA
Tipus de contracte: SUBMINISTRAMENT

1. MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT I OBJECTE DEL CONTRACTE:
La depuradora de Sa Pobla actualment està lleugerament superada en la seva capacitat
màxima, de tal manera que la qualitat de l’aigua de sortida te una dependència molt
accentuada de la possibilitat de mantenir la concentració de sòlids al reactor biològic
baixa. Aquesta concentració baixa necessita de poder enretirar els residus que produeix el
procés de forma molt regular i adequada a la producció. El sistema de tractament de
fangs actual no arriba a enretirar diàriament la producció degut a les freqüents avaries i a
l’edat de la centrífuga i bombes annexes superior als deu anys, Per aquest motiu es
proposa la substitució del sistema de tractament de fangs.
Les competències de l’Agència Balear de l’Aigua i de la qualitat ambiental, estan definides
a l’Art. 1.2 dels Estatuts de l’entitat aprovats pel Decret 100/2015, de 18 de desembre.
S’inclouen dins la finalitat institucional de l’entitat la promoció, construcció, explotació i
manteniment de les infraestructures hidràuliques, incloses les instal·lacions de captació,
conducció, potabilització i distribució d’aigües; les actuacions, obres i instal·lacions de
sanejament i depuració d’aigües residuals; la conservació i millora del domini públic
hidràulic; la millora del patrimoni hidràulic de les Illes Balears i qualsevol tipus d’actuació
hidràulica que sigui competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears;
actuacions relatives a qualitat ambiental, residus i litoral; així com la captació, conducció i
distribució d’aigües i el sanejament i depuració d’aigües residuals.
En conseqüència, es fa palès que l’objecte del contracte dóna resposta a les necessitats
plantejades i s’enquadra dins la finalitat institucional de l’Agència Balear de l’aigua i de la
qualitat ambiental, i queda constància que la relació entre les necessitats a satisfer i
l’objecte del contracte és directe, clara i proporcional, tal i com prescriu l’article 116.4-e)
de la LCSP.
L’article 116 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, estableix
que la tramitació de contractes per part de les Administracions públiques requerirà la
prèvia tramitació del corresponent expedient que s’iniciarà per l’òrgan de contractació
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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.
2. CPV
L’objecte d’aquest contracte correspon al codi de la nomenclatura Vocabulari Comú de
Contractes (CPV) de la Comissió Europea següent:
CPV- 45252130-8

3. DIVISIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE EN LOTS
De conformitat amb l’establert als articles 99 i 116.4-g) de la LCSP, i atenent a l’objecte del
present contracte, es considera que operen les circumstàncies previstes a l’article 99.3 de
LCSP, i es preveu la NO divisió en lots de l’objecte del contracte pels següents motius:
L’objecte d’aquest subministrament és la instal·lació d’una nova centrífuga amb el quadre
de control, les bombes de polielectròlit, de fangs espessits i deshidratats, i la preparació
de polielectròlit, tots els elements conformen una unitat de tractament de fangs, pel que,
dividir l’obra en lots, significaria un perjudici per l’administració per l’import, seguretat del
procés de depuració i de coordinació dels treballs que representaria realitzar aquesta
feina amb varis contractes.
Atesa la justificació es considera que:
a) La divisió en lots de l’objecte del contracte implicaria el risc de restringir
inadequadament la competència.
b) La realització independent de les diverses prestacions compreses dins l’objecte
del contracte dificultarà la correcte execució del mateix des del punt de vista
tècnic; o bé que el risc per a la correcte execució del contracte implica la
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necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es
pot veure impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat
de contractistes diferents.
4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
El pressupost inclou el subministrament i instal·lació d’una nova centrífuga, bombes de
fangs espessits i deshidratats, preparació de polielectròlit, bombes de poli i quadre de
control.
Pressupost base de licitació :
Anualitat
2022
2023
TOTAL

Import sense IVA
8 264,46 €
164 742,08 €
173 006,54 €

IVA 21%
1 735,54 €
34 595,84 €

Import IVA inclòs
10 000,00 €
199 337,92 €

El valor estimat del contracte és de 173.006,54 €
5. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Per raó del seu valor estimat el present expedient de contractació NO està subjecte a
regulació harmonitzada, en aplicació dels criteris i umbrals prevists als articles 19 i ss de la
LCSP.
Atenent a les característiques definides d’aquest expedient i al seu valor estimat, aquest
expedient es tramitarà mitjançant el següent procediment:
Obert, de conformitat amb l’establert als articles 156 i següents de la LCSP
Obert simplificat, per concórrer les condicions previstes a l’article 159 de la LCSP
Obert simplificat abreujat, per concórrer les condicions previstes a l’art.159.6 LCSP.

6. TERMINI D’EXECUCIÓ:
Termini d’execució: vuit mesos
7. LLOC DE PRESTACIÓ.
T.M: Sa Pobla
ILLA: Mallorca
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8. TÈCNIC REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT
Es proposa al Sra. Sara Ortiz Rous de l’Àrea de Gestió de Sanejament de l’Agència Balear
de l’aigua i de la qualitat ambiental.

Palma, a la data de la signatura
Firmado

SANCHEZ
digitalmente por
MATEOS RUBIO SANCHEZ MATEOS
RUBIO MARIA PILAR MARIA PILAR - 05629549T
Fecha: 2022.06.15
05629549T
15:29:36 +02'00'

Sgt. Pilar Sánchez-Mateos Rubio
Cap de l’Àrea de Gestió de Sanejament
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PROPOSTA
D’INICI
DE
L’EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
DE
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UN NOU SISTEMA DE TRACTAMENT DE
FANGS A L’EDAR SA POBLA
Vista la memòria justificativa de la necessitat de la contractació adjunta del
subministrament i instal·lació d’un nou sistema de tractament de fangs a l’EDAR Sa Pobla
emesa dia 15 de juny de 2022 per l’Àrea de Gestió de Sanejament de l’Agència Balear de
l’aigua i de la qualitat ambiental i atès que la necessitat sorgida de la contractació
proposada s’enquadra dins la finalitat institucional de l’Agència Balear de l’aigua i de la
qualitat ambiental, escau procedir a l’inici de l’expedient de contractació corresponent en
els termes prevists a l’article 28 de la LCSP.
Atès que l’article 14.1m) del Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual s’aproven els
Estatuts de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental disposa que correspon al
Consell d’Administració de l’Agència ser l’òrgan de contractació de l’entitat, el Director
gerent proposa al Consell d’Administració l’Adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l’expedient de contractació de subministrament i instal·lació d’un nou
sistema de tractament de fangs a l’EDAR Sa Pobla, amb un pressupost màxim de licitació
de 173.006,54 €, sense IVA, (209.337,92.€ IVA inclòs), el qual estarà condicionat a la prèvia
obtenció del certificat d’existència de crèdit adequat i suficient i a la prèvia autorització de
la despesa, de conformitat amb l’establert a la Llei 7/2010 de 21 de juliol, del sector públic
instrumental de la CAIB.
Segon.- Nomenar al Sra. Sara Ortiz Rous com a responsable del contracte/tècnic
representant de l’Administració contractant.
Tercer.- Delegar la firma en el Director Gerent de l’Agència Balear de l’aigua i de la
qualitat ambiental per a procedir a la tramitació de l’expedient de contractació en tots els
seus tràmits, adjudicació exclosa/inclosa, mitjançant el procediment obert simplificat
abreujat
Quart.- Publicar la memòria justificativa en el Perfil del Contractant de l’Agència Balear de
l’aigua i de la qualitat ambiental.
Palma, a la data de la signatura
EL DIRECTOR GERENT

ROSSELLO ALCINA
GUILLEM 34065249H

Firmado digitalmente por
ROSSELLO ALCINA GUILLEM 34065249H
Fecha: 2022.06.15 17:01:24
+02'00'

Guillem Rosselló Alcina
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2.1.b.- Deixar sense efecte els acords d'inici de
7 expedients de contractació adoptats pel
Consell d'Administració.
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PROPOSTA DACORD PER A DEIXAR SENSE EFECTE L’ACORD D’INICI DEL
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE DIVERSOS EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ NO
LICITATS.
En diverses sessions passades del Consell d’Administració de l’Agència Balear de
l’aigua i de la qualitat ambiental entre els anys 2017 i 2021 es varen adoptar acords
d’inici d’expedients de contractació, els quals a dia d’avui no han estat licitats. El
motiu en alguns casos és que han estat substituïts per altres expedients actualizats
a les necessitats de cada moment i, en altres casos, el motiu és que les
circumstàncies que els motivaren han variat i s’ha optat per altres plantejaments o
solucions tècniques.
Aquests 7 expedients iniciats son els següents:
1. EXP. 2017: SERVEI DE GESTIÓ, RETIRADA I TRANSPORT DELS RESIDUS
PROCEDENTS DE LES ESTACIONS DEPURADORES D’AIGÜES RESIDUALS DE
L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL SITUADES A
L’ILLA D’EIVISSA, que es va iniciar en data 31/05/2017 per un import màxim
de 231.500,00 € (254.650,00 €).
2. EXP. 2017: SERVEI DE PÒLISSA D’ASSEGURANÇA PER DANYS
MEDIAMBIENTALS PER A L’ABAQUA , que es va iniciar en data 27/07/2017
per un import màxim de 30.000,00 € (import no subjecte a IVA).
3. EXP. 2017: SERVEI PEL MANTENIMENT DELS EQUIPS D’IMPRESSIÓ I
ESCANEJO DE DOCUMENTS D’ABAQUA , que es va iniciar en data 27/07/2017
per un import màxim de 40.625,00 € (49.156,25 €).
4. EXP. 2017: SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL
PROJECTE PER A LA IMPERMEABILITZACIÓ I REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL
DEL DIPÒSIT DE SON PACS, que es va iniciar en data 27/09/2017 per un
import màxim de 14.400,00 € (17.424,00 €).
5. EXP. 2018: SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA DE LES OBRES I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES
OBRES DE REPARACIÓ DE DIVERSES INSTAL·LACIONS DE LA DESSALADORA
D’AIGUA DE MAR DE BADIA DE PALMA, que es va iniciar en data 20/07/2018
per un import màxim de 24.957,54 € (30.198,62 €).
6. EXP. 2019: SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL
PROJECTE I TRAMITACIÓ DE LES OBRES DE LA CONDUCCIÓ D’AIGUA
POTABLE DES DE LA DESSALADORA DE CIUTADELLA AL DIPÒSIT DE ES

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 76 58
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CARAGOLÍ (CIUTADELLA). 2ª FASE, que es va iniciar en data 30/01/2019 per
un import màxim de 121.536,22 € (147.058,82 €).
7. EXP. 2021: SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DE L’ESTUDI
DE SOLUCIONS PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DE LA FONT
DE SA COSTANERA DURANT EPISODIS DE TERBOLESA, que es va iniciar en
data 28/01/2021 per un import màxim de 105.000,00 € (127.050,00 €).
Per part de Direcció es considera adient deixar sense efecte aquests acords d’inici
d’expedients de contractació adoptats pel Consell d’Administració ja que els
expedients ja no es licitaran, bé per haver optat per altres solucions tècniques, o
bé, perquè les actuacions previstes han estat incloses a altres expedients de
contractació.
Per això, vist que l’article 14.1.m) del Decret 100/2015, de 18 de desembre, disposa
que correspon al Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua i de la
Qualitat Ambiental ser l’òrgan de contractació, el director gerent proposa al Consell
d’Administració l’adopció dels següents acords:
Primer.- Deixar sense efecte els acords d’inici dels 7 expedients de contractació
següents adoptats pel Consell d’Administració, bé per haver optat per altres
solucions tècniques, o bé, perquè les actuacions previstes han estat incloses a altres
expedients de contractació:
1. EXP. 2017: SERVEI DE GESTIÓ, RETIRADA I TRANSPORT DELS RESIDUS
PROCEDENTS DE LES ESTACIONS DEPURADORES D’AIGÜES RESIDUALS DE
L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL SITUADES A
L’ILLA D’EIVISSA, que es va iniciar en data 31/05/2017 per un import màxim
de 231.500,00 € (254.650,00 €).
2. EXP. 2017: SERVEI DE PÒLISSA D’ASSEGURANÇA PER DANYS
MEDIAMBIENTALS PER A L’ABAQUA , que es va iniciar en data 27/07/2017
per un import màxim de 30.000,00 € (import no subjecte a IVA).
3. EXP. 2017: SERVEI PEL MANTENIMENT DELS EQUIPS D’IMPRESSIÓ I
ESCANEJO DE DOCUMENTS D’ABAQUA, que es va iniciar en data 27/07/2017
per un import màxim de 40.625,00 € (49.156,25 €).
4. EXP. 2017: SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL
PROJECTE PER A LA IMPERMEABILITZACIÓ I REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL
DEL DIPÒSIT DE SON PACS, que es va iniciar en data 27/09/2017 per un
import màxim de 14.400,00 € (17.424,00 €).
5. EXP. 2018: SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA DE LES OBRES I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES
OBRES DE REPARACIÓ DE DIVERSES INSTAL·LACIONS DE LA DESSALADORA
D’AIGUA DE MAR DE BADIA DE PALMA, que es va iniciar en data 20/07/2018
per un import màxim de 24.957,54 € (30.198,62 €).
6. EXP. 2019: SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 76 58
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PROJECTE I TRAMITACIÓ DE LES OBRES DE LA CONDUCCIÓ D’AIGUA
POTABLE DES DE LA DESSALADORA DE CIUTADELLA AL DIPÒSIT DE ES
CARAGOLÍ (CIUTADELLA). 2ª FASE, que es va iniciar en data 30/01/2019 per
un import màxim de 121.536,22 € (147.058,82 €).
7. EXP. 2021: SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DE L’ESTUDI
DE SOLUCIONS PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DE LA FONT
DE SA COSTANERA DURANT EPISODIS DE TERBOLESA, que es va iniciar en
data 28/01/2021 per un import màxim de 105.000,00 € (127.050,00 €).

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

ROSSELLO
ALCINA
GUILLEM 34065249H

Firmado digitalmente
por ROSSELLO ALCINA
GUILLEM - 34065249H
Fecha: 2022.06.21
09:31:44 +02'00'

Guillem Rosselló Alcina

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 76 58
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2.2.- Adjudicacions
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2.2.1.- Ratificació resolució del President de la
proposta d’adjudicació de l’expedient de
contractació del servei d’Intranet
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PROPOSTA D’ACORD PER A LA RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL PRESIDENT DE
L’AGENCIA BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL ADOPTADA PER RAONS
D’URGÈNCIA SOBRE LA PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE DESENVOLUPAMENT, MANTENIMENT I ALLOTJAMENT DE LA INTRANET DE
L’AGENCIA BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL.
En data 25 de febrer de 2021, el Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua i de la
Qualitat Ambiental va acordar l’inici de l’expedient de contractació del servei de
desenvolupament, manteniment i allotjament de la intranet de l’Agència Balear de l’Aigua i
de la Qualitat Ambiental amb un pressupost màxim de licitació de 242.700,00 € sense iva,
facultant al Director gerent de l’Agència per a tramitar l’expedient de contractació en totes
les seves fases, exclosa l’adjudicació.
Una vegada duta a terme tota la tramitació, dia 8 de juny de 2022, el President de l’Agència
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental va adoptar resolució sobre la proposta
d’adjudicació de l’expedient de contractació del servei de desenvolupament, manteniment i
allotjament de la intranet de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental,
Per tot l’anteriorment exposat,i en virtut de l’establert a l’article 11.f) del Decret 115/2005,
de 11 de novembre, pel que s’estableix l’organització i el règim jurídic de l’Agencia Balear de
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental que disposa que correspondrà al President de l’Agència
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental exercitar, per raons d’urgència, qualsevol
facultats que corresponguin al Consell d’Administració, donant compte al mateix als efectes
de la seva ratificació, per aquest motiu, el Director gerent de l’Agència proposa la Consell
d’Administració l’adopció del següent acord:
Primer.- Ratificar la resolució del President de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental per urgència, adoptada per raons d’urgència dia 8 de juny de 2022, sobre la
proposta d’adjudicació de l’expedient de contractació del servei de desenvolupament,
manteniment i allotjament de la intranet de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental.
Palma, a la data de firma electrònica visible al document
El Director gerent
Firmado digitalmente por
ROSSELLO
ROSSELLO ALCINA GUILLEM
ALCINA GUILLEM - 34065249H
Fecha: 2022.06.21 09:30:02
- 34065249H
+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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Informe de valoración de los criterios evaluables
mediante juicio de valor del:

Contrato del servicio de Desarrollo, Mantenimiento y
Alojamiento de la Intranet de la Agència Balear de
l'Aigua i la Qualitat Ambiental
Expediente SE/2022/01

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 76 58
abaqua.cat
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1. ANTECEDENTES
El objeto del contrato es la realización del Servicio de Desarrollo, Mantenimiento y
Alojamiento de la Intranet de la Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental. Expediente
SE/2022/01.
El presupuesto de licitación es de 242.700,00 € (I.V.A. no incluido) y el plazo de ejecución és
de 48 meses.
El 04 de marzo de 2.022 se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público la
licitación para el procedimiento abierto del expediente de referencia. El plazo de
presentación de ofertas finalizó el 12 de abril de 2.022.
El 13 de abril de 2022 tuvo lugar la "MESA I - Documentación General" con la finalidad de
revisar la documentación general incluida dentro del sobre número 1 de todos los
licitadores.
El 04 de mayo de 2022 tuvo lugar la "MESA II - Apertura y valoración subsanación
documentación general y apertura de criterios evaluables mediante juicio de valor". Una vez
comprobada y aceptada la documentación de subsanación de la documentación general
solicitada a diferentes licitadores tuvo lugar la apertura del sobre número 2 de los criterios
evaluables mediante juicio de valor. Una vez abiertas las proposiciones, la Mesa de
Contratación solicitó a los servicios técnicos el Informe de valoración de los criterios
evaluables mediante juicio de valor del adscrito al contrato de referencia de aquellas ofertas
que habían superado la fase de calificación de la documentación general.
Los licitadores admitidos son los siguientes:
LICITADOR
Advanced Programming Solutions S.L. (APSL)
Sistemas Avanzados de Tecnología S.A. (satec)
Plexus
Brújula
De conformidad con el Cuadro de criterios de adjudicación del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (PCAP) del contrato de servicios de referencia, para valorar les
proposiciones y la determinación de la oferta más ventajosa se atenderá a los siguientes
criterios:
A. Criterios evaluables con fórmula
A.1 Precio
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A.2 Criterio acción social
A.3 Mejoras en la arquitectura

10 puntos
20 puntos

B. Criterios evaluables mediante juicio de valor
B.1 Oferta técnica

10 puntos

El punto 2 de este informe es la valoración técnica del punto B.1.
2. VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA
2.1 Forma de evaluar la Oferta Técnica
A continuación, se detalla la forma de presentación de la documentación y evaluación de
la oferta técnica, expresada en el apartado B.1 del PCAP:
"B.1.- OFERTA TÉCNICA: Se valorará hasta un máximo de 10 puntos, en base a los criterios
que se exponen a continuación y en función del orden y organización de la información,
adecuación / especificidad técnica, grado de detalle, concreción y coherencia de la
documentación presentada. (IMPORTANTE: NO SE PUEDE HACER CONSTAR DATOS DE SU
OFERTA ECONÓMICA DENTRO DEL SOBRE 3)
A continuación, se detallan los puntos a incluir en la oferta técnica:
1. Resumen ejecutivo (se valorará con un máximo de 2 puntos): Resumen para la
dirección de los contenidos más significativos de la propuesta del contrato, destacando
sus recursos y propuestas de valor añadido.
2. Documentación técnica (se valorará con un máximo de 8 puntos): La
documentación técnica debe constar de las siguientes secciones:
a) Planteamiento general del proyecto: En esta sección el licitador debe exponer su
entendimiento del proyecto y las líneas principales de su estrategia para afrontarlo
teniendo en cuenta los requerimientos expuestos en el pliego de prescripciones técnicas.
Se valorará con un máximo de 4 puntos.
b) Plan de trabajo: En esta sección el licitador deberá presentar un plan de trabajo
preliminar de acuerdo con los requerimientos exigidos en este pliego. Se valorará con
un máximo de 4 puntos.
En la puntuación se tendrá en cuenta el conocimiento que denoten de las necesidades a
cubrir y la justificación de cada uno de sus apartados y subapartados y las puntuaciones
de cada ofertante se llevarán a cabo mediante las siguientes calificaciones:
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• “Muy bueno-excelente - MBE”: cuando se realice un estudio completo y muy detallado
del aspecto en cuestión y/o se refleje con fidelidad la realidad de éste, y se propongan
medidas de actuación adecuadas, ajustadas al contexto, coherentes, justificadas, bien
definidas y/o innovadoras (en caso de que sean pertinentes). Esta calificación
equivaldrá a 10 puntos.
• “Bueno-aceptable - BA”: cuando el estudio y propuesta en relación con el elemento a
valorar sea detallado, pero no se propongan medidas de actuación precisas o
innovadoras (en caso de que sean pertinentes). Esta calificación equivaldrá a 7,5
puntos.
• “Regular-suficiente - RS”: cuando se limite a un suficiente estudio de la prestación o
elemento a valorar, sea teórico y poco próximo a la realidad o no se realicen
aportaciones concretas sobre las actuaciones. Esta calificación equivaldrá a 5 puntos.
• “Insuficiente - I”: cuando el estudio sea incompleto, no contenga información o
documentación suficiente relacionada con el elemento a valorar, incorpore datos
contradictorios, no se adapte a las necesidades de los servicios objeto del contrato, los
medios no se ajusten a las características de cada servicio o presenten poca coherencia,
o el estudio no permita conocer claramente la solución planteada. Está calificación
equivaldrá a 0 puntos."
En consecuencia, para la valoración de la Oferta Técnica se valorará única y exclusivamente
los ítems descritos anteriormente, que son:
▪
▪
▪

El Resumen Ejecutivo (punto 2.2 de este informe)
El Planteamiento General del proyecto (punto 2.3 de este informe)
El Plan de Trabajo (punto 2.4 de este informe)

2.2 Valoración de los Resúmenes Ejecutivos
Después de revisar la documentación de todas las empresas licitadoras a continuación se
describen las principales características, omisiones y/o deficiencias detectadas en cada uno
de los resúmenes ejecutivos.
El resumen ejecutivo de la empresa APSL:
▪
▪

▪
▪

Propone el uso de metodologías Agile (SCRUM), con Sprints adaptados a los plazos
del proyecto.
Propone la unificación del comportamiento de la interfaz de usuario a lo largo de
todas las aplicaciones y/o módulos, lo cual implica una uniformidad en el uso de
esta, con la consiguiente mejora en adoptabilidad por parte de los usuarios de la
aplicación.
Propone la metodología 12 factor (especificada en el pliego), con capa backoffice,
API Rest y frontend responsive.
Se contempla como valor añadido el uso de contenedores docker.
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▪

▪

Se propone la creación de equipos flexibles complementarios a los descritos en el
PPTP para cubrir las necesidades específicas que puedan no haber quedado
cubiertas en el mismo.
Propone el uso de prácticas DevOps (Integración Continua y Despliegue
Automatizado).

El resumen ejecutivo demuestra una comprensión clara y concisa sobre las necesidades del
proyecto, y se aprecia una alineación clara entre las necesidades de la empresa y las
soluciones propuestas. El resumen presentado demuestra que se ha realizado un estudio
completo y muy detallado de la problemática expuesta en el PPTP y se refleja con fidelidad
la realidad de éste y se proponen medidas de actuación adecuadas, ajustadas al contexto,
coherentes, justificadas, bien definidas e innovadoras. Por todo ello, se califica este
apartado con una valoración "Muy buena-Excelente" (que equivale a 10 puntos) lo que
supone, en función del peso del apartado (20%) un total de 2 puntos en este apartado.
El resumen ejecutivo de la empresa Sistemas Avanzados de Tecnología S.A. (SATEC):
▪
▪
▪
▪
▪

Propone el uso de metodologías Agile (SCRUM), con Sprints adaptados a los plazos
del proyecto.
Propone el uso de prácticas DevOps (Integración Continua y Despliegue
Automatizado).
Se propone la aportación de equipos expertos multidisciplinares.
Propone la adaptación a las prácticas basadas en el Well Architecture Framework
(no se mencionan en el PPTP).
Todas las propuestas de las que no se especifica su implementación práctica o que
describen más una intención que un hecho no se valoran. En concreto:
o "Centro de excelencia cloud para ofrecer las mejores soluciones en el ámbito de
cloud pública y privada".
o "Vocación de transformación hacia un modelo más eficiente".
o "Compartición y adopción de mejores prácticas con el resto de los proyectos
similares que SATEC presta en otros clientes".
o "Incorporación de mecanismos para optimizar el desarrollo, especialmente la
automatización de procesos".
o "Flexibilidad en todos los aspectos: gobernanza, estructura organizativa,
metodología, seguimiento, introducción de mejoras y eficiencias".

El resumen ejecutivo demuestra una buena comprensión de las necesidades del proyecto,
es detallado, pero no se proponen medidas de actuación precisas o innovadoras. Por todo
ello, se califica este apartado con una valoración "Bueno-aceptable - BA" (que
equivale a 7,5 puntos) lo que supone, en función del peso del apartado (20%) un total
de 1,5 puntos en este apartado.

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

Consell d'Administració d'ABAQUA, dimecres dia 22 de juny de 2022

5

70

El resumen ejecutivo de la empresa Plexus:
▪

▪
▪
▪

Sólo se tendrá en cuenta el apartado "3.1 Aspectos diferenciales de la oferta" ya que
el resto del apartado "3. Resumen ejecutivo" únicamente especifica ítems
especificados en el pliego y por lo tanto de obligado cumplimiento.
Propone el uso de metodologías Agile (SCRUM), con Sprints adaptados a los plazos
del proyecto.
Se propone la aportación de equipos expertos multidisciplinares.
A pesar de que se indica que "La dedicación en horas propuesta es también superior a
la estimación recogida en el PPT" no se especifica ni el número de horas, ni la
dedicación por parte de los perfiles y, en cualquier caso, en el PPT (Apartado 6.2,
puntos 1 y 2) se especificaba claramente que los "períodos se especifican en forma de
estimación temporal de horas de trabajo de forma orientativa a cada una de las
especificaciones de los módulos" y que "las estimaciones de las horas de trabajo para
cada módulo se han usado para realizar el cálculo del coste de los módulos pero una
desviación de la estimación, a más o menos, no variará el coste del módulo en ningún
caso" por lo tanto, el técnico que suscribe este informe entiende que no debe
considerarse como mejora valorable este aumento de horas respecto a las
establecidas en el PPT.

El resumen ejecutivo se limita a un suficiente estudio de la prestación del servicio expuesto
en el PPTP, es muy teórico y poco próximo a la realidad y no realiza aportaciones concretas
sobre las actuaciones. Por todo ello, se califica este apartado con una valoración
"Regular-suficiente - RS" (que equivale a 5 puntos) lo que supone, en función del peso
del apartado (20%) un total de 1 punto en este apartado.
El resumen ejecutivo de la empresa Brújula:
▪

▪
▪

Los puntos 3.1, 3.2 y 3.3 no se valoran debido a que lo que en ellos se explica se
considera requerimiento al estar especificado así en el pliego, y por lo tanto no
aporta valor añadido.
Se propone la aportación de equipos expertos multidisciplinares (punto 3.4.2).
Se propone una garantía extendida de 24 meses a contar desde la fecha de cierre
del proyecto (punto 3.4.1).

El resumen ejecutivo demuestra una buena comprensión de las necesidades del proyecto,
es detallado, pero no se proponen medidas de actuación precisas o innovadoras. Por todo
ello, se califica este apartado con una valoración "Bueno-aceptable - BA" (que
equivale a 7,5 puntos) lo que supone, en función del peso del apartado (20%) un total
de 1,5 puntos en este apartado.
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2.3 Valoración de la documentación técnica: Planteamiento general del proyecto
Después de revisar la documentación de todas las empresas licitadoras, a continuación, se
describen las principales características, omisiones y/o deficiencias detectadas en cada uno
de los Planteamientos Generales del Proyecto.
El Planteamiento General del Proyecto de la empresa APSL propone las siguientes líneas de
trabajo, y presenta los siguientes puntos fuertes/débiles:
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Metodología Ágil: Se propone el método SCRUM basado en sprints iterativos con
todos los módulos.
Gestión de la seguridad: Propone un modelo de grano fino extendiendo el modelo
de seguridad por defecto de Django, con registro de todas las actividades
realizadas en la intranet. Se detectan todos los perfiles que usarán la aplicación.
Este punto denota una especial preocupación por la seguridad de la aplicación.
El licitador reconoce los tres módulos críticos de los que depende toda la intranet, a
saber, el Gestor Documental, el Gestor de Tareas y el Módulo de Infraestructuras.
Así mismo se propone una librería alternativa a la propuesta en el pliego porque
entienden que puede dar una solución más completa al producto final. Si bien no
se puede valorar la proposición por no estar contemplada en el pliego, sí que se
valora el hecho de que se comprenda perfectamente el core de la aplicación y el uso
que se va a hacer de ellos por parte del resto de módulos.
Entornos: A los dos requeridos en el pliego se añade uno de Staging.
Se ha tenido en cuenta la migración de los datos actuales (de los que se
disponga un soporte digital estructurado) para los datos históricos.
Se propone el uso de memorias caché (en particular Redis) con bases de datos
separadas para sesiones y datos de aplicación.
Se detalla un plan de calidad que da especial importancia a los Tests de Aceptación
del Usuario (o UATs).
Arquitectura containerizada.
Se propone la creación de la documentación de la aplicación dedicada a la
formación de los usuarios.
La arquitectura propuesta es absolutamente correcta y coherente con lo solicitado
en el PPTP.

Por todo ello, el Planteamiento General del Proyecto prueba que se comprenden las
necesidades a cubrir y justifica de forma correcta todos sus apartado y subapartados y, por
lo tanto, demuestra que se ha realizado un estudio completo y muy detallado de la
problemática expuesta en el PPTP y se refleja con fidelidad la realidad de éste y se proponen
medidas de actuación adecuadas, ajustadas al contexto, coherentes, justificadas, bien
definidas e innovadoras. Por todo ello se califica este apartado con una valoración "Muy
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buena-Excelente" (que equivale a 10 puntos) lo que supone, en función del peso del
apartado (40%) un total de 4 puntos en este apartado.
El Planteamiento General del Proyecto de la empresa Sistemas Avanzados de Tecnología
S.A. (SATEC) propone las siguientes líneas de trabajo, y presenta los siguientes puntos
fuertes/débiles:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Entornos: Se propone la creació de los dos entornos requeridos en el pliego.
Arquitectura containerizada. Clúster ECS Fargate.
Se propone el uso de memorias caché (en particular ElastiCache para Redis) con
bases de datos separadas para sesiones y datos de aplicación.
Se propone el uso de un sistema de colas (SQS de AWS) procesada por componentes
de Celery Workers para los mensajes de la capa de aplicación.
Se propone el uso de Amazon S3 para el almacenamiento tal y como se especifica
en el pliego.
Se propone la creación de una VPN mediante AWS Site-to-Site VPN. Este punto
denota una especial preocupación por la seguridad de la aplicación.
Diseño de una interfaz de usuario común y coherente en toda la aplicación.
Uso de la metodología 12 factor, tal y como se especifica en el pliego.
Plan de calidad del código.
La arquitectura propuesta es absolutamente correcta y coherente con lo solicitado
en el PPTP.
No se hace mención alguna a los datos actuales ni a su proceso de migración. Si
bien este punto no se puede valorar como punto negativo al no estar incluido en el
PPTP, si que nos sirve para poder evaluar la comprensión actual de la problemática
de la empresa. En el apartado 6.2 punto 10 del PPTP se especifica que "En la
actualidad, muchos de estos módulos se gestionan vía hojas de cálculo, que en muchos
casos se presentan como anexos a este documento. En cualquier caso, es posible que
haya más hojas de cálculo de las que aquí se presentan. A través de la plataforma de
contratación del estado se podrá solicitar si por algún módulo en particular existe
información adicional."

Por todo ello, el Planteamiento General del Proyecto demuestra una comprensión técnica
excelente de las tecnologías a usar en el desarrollo del proyecto, si bien en esta sección se
esperaba una descripción más detallada de la implementación de éstas en el caso específico
de ABAQUA, por ejemplo, demostrando que se entiende cuáles son los perfiles de usuario
y los módulos realmente importantes sobre los que los demás módulos se asientan. Aun
así, demuestra una buena comprensión de las necesidades del proyecto, es detallado, pero
no se proponen medidas de actuación precisas o innovadoras. Por todo ello, se califica
este apartado con una valoración "Bueno-aceptable - BA" (que equivale a 7,5 puntos)
lo que supone, en función del peso del apartado (40%) un total de 3 puntos en este
apartado.
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Valoración del Planteamiento General del Proyecto del licitador Plexus:
▪

▪

▪

▪

Tal y como se especifica en el PCAP, en el Planteamiento General del Proyecto "el
licitador debe exponer su entendimiento del proyecto y las líneas principales de su
estrategia para afrontarlo teniendo en cuenta los requerimientos expuestos en el pliego
de prescripciones técnicas". El Planteamiento General del Proyecto de la empresa
Plexus si bien es técnicamente correcto, no menciona para nada ninguno de los
módulos de los que se tienen que desarrollar en todo el planteamiento.
A pesar de que en él se describen con un nivel de detalle muy alto todos los puntos
que se mencionan (por ejemplo, de las fases del proyecto) estas fases no se
especifican para el proyecto en concreto objecto del contrato ni para los módulos
que en él se describen.
No se menciona la necesidad de diferentes roles de usuario ni se especifica la forma
en la que éstos se autenticarán, ni si será necesario dotar de algún tipo de
conectividad desde los centros de alojamientos de los diferentes entornos a la
oficina central de ABAQUA.
La arquitectura propuesta es correcta.

El Planteamiento General del Proyecto presentado por Plexus se considera muy genérico y
no expone de forma clara ni concisa los conocimientos mínimos requeridos de la
problemática a solucionar con el desarrollo y servicios objetos del contrato que sí se pueden
extraer realizando una lectura pormenorizada del PPTP. El planteamiento se considera
incompleto y que no contiene información o documentación suficiente relacionada con el
problema descrito en el PPTP. No se puede probar la adaptación de las propuestas
necesitadas a las necesidades de los servicios objeto del contrato. Por todo ello, se valora
este apartado con la calificación de "Insuficiente - I " ( que equivale a 0 puntos) lo que
supone, en función del peso del apartado (40%) un total de 0 puntos en este apartado.
El planteamiento general del proyecto de la empresa Brújula:
▪

▪

▪

Tal y como se especifica en el PCAP, en el Planteamiento General del Proyecto "el
licitador debe exponer su entendimiento del proyecto y las líneas principales de su
estrategia para afrontarlo teniendo en cuenta los requerimientos expuestos en el pliego
de prescripciones técnicas". El Planteamiento General del Proyecto de la empresa
Brújula si bien es técnicamente correcto, consiste en la descripción las
funcionalidades de los módulos de las aplicaciones que se hace en el propio PPTP
(a excepción del módulo de Gestión de los Informes).
A pesar de que en él se describen con un nivel de detalle alto todos los puntos que
se mencionan (por ejemplo, el modelo MVC) estas fases no se especifican para el
proyecto en concreto objecto del contrato ni para los módulos que en él se
describen.
El PPTP, en su punto "3. Alcance", establece que "El desarrollo de la intranet y de todas
sus aplicaciones de acuerdo con los requerimientos especificados en este documento".
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▪
▪

▪

El punto 4.2.12 descarta directamente desarrollar uno de los módulos
NECESARIOS, OBLIGATORIOS Y PRESUPUESTADOS de la intranet (la gestión de
informes) y propone su sustitución por una herramienta de privado (PowerBI). Si
bien el técnico que suscribe este informe no pone en duda los argumentos
esgrimidos en cuanto a la herramienta propuesta, aunque no los comparta, no es
posible aceptar como válido que se proponga directamente descartar uno de los
módulos. Máxime cuando la solución propuesta implica que los usuarios de esta, a
pesar de no tener que escribir código, el conocimiento de esta. Todo el punto 4.2.12
explica las funcionalidades de dicha aplicación, pero no especifica ni si la empresa
hará la implementación de los informes solicitados en esta herramienta, ni si se
encargará de la formación de los usuarios en la misma ni si eliminar un módulo
directamente tendrá algún efecto en el coste (dicho módulo está presupuestado en
2.160,00 €). Tal y como se explica en el PPTP, en el punto "1. Introducción y
antecedentes", los objetivos del desarrollo son, entre otros, "mejorar los
procedimientos internos y externos, mejorar la transparencia, aumentar la eficiencia en
el envío de información, mejorar la gestión de la empresa, aumentar la productividad de
las tareas que se llevan a cabo y mejorar en la protección de datos". Proponer una
herramienta de escritorio a cambio de eliminar un módulo de informes afecta
directamente y de forma negativa, mejorar la comunicación externa y la
transparencia de los datos de la empresa.
No se propone ninguna arquitectura por lo que suponemos que la arquitectura
propuesta es la del PPTP.
Se propone una etapa de Due Diligence dedicada a entender la plataforma actual
de ABAQUA. Tal y como se explica en el PPTP, en el punto "1. Introducción y
antecedentes", actualmente ABAQUA carece de ninguna plataforma actual.
Se propone como tarea el análisis del CI/CD implantado en ABAQUA. Tal y como se
explica en el PPTP, en el punto "1. Introducción y antecedentes", actualmente
ABAQUA carece de ninguna plataforma actual, por lo tanto, no se dispone de ningún
CI/CD implantado. A pesar de proponerse como tarea este análisis, en el resto del
planteamiento general no se hace referencia a la implantación de este CI/CD. En el
punto "12.2 Arquitectura básica" del PPTP se especifica "Como normal general toda la
aplicación debe seguir la metodología 12factor (http://12factor.net), tanto en el modelo
de desarrollo como en la arquitectura y ciclo de vida de la aplicación". La integración y
despliegue continuos forman parte de la metodología 12factor, por lo tanto, es
necesario en este punto explicar cómo se va a llevar a cabo.

El Planteamiento General del Proyecto presentado por Brújula es muy genérico y no
expone de forma clara ni concisa los conocimientos mínimos requeridos de la problemática
a solucionar con el desarrollo y servicios objetos del contrato que sí se pueden extraer
realizando una lectura pormenorizada del PPTP. Además, el licitador descarta el desarrollo
de un módulo obligatorio. Por todo ello, el planteamiento se considera incompleto y que no
contiene información o documentación suficiente relacionada con el problema descrito en
el PPTP. No se puede probar la adaptación de las propuestas necesitadas a las
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necesidades de los servicios objeto del contrato y se valora este apartado con la
calificación de "Insuficiente - I " (que equivale a 0 puntos) lo que supone, en función
del peso del apartado (40%) un total de 0 puntos en este apartado.
2.4 Valoración de la documentación técnica: Plan de trabajo
Después de revisar la documentación de todas las empresas licitadoras, a continuación, se
describen las principales características, omisiones y/o deficiencias detectadas en cada uno
de los Planes de Trabajo.
El Plan de Trabajo propuesto por APSL resulta absolutamente ajustado a lo solicitado en el
PPTP, e incluye propuestas de valor añadido al realizar una planificación de alguna de las
tareas en paralelo para poder maximizar las entregas. Queda probado que se comprenden
las necesidades a cubrir y justifica de forma correcta todos sus apartado y subapartados y,
por lo tanto, demuestra que se ha realizado un estudio completo y muy detallado de la
problemática expuesta en el PPTP y se refleja con fidelidad la realidad de éste y se proponen
medidas de actuación adecuadas, ajustadas al contexto, coherentes, justificadas, bien
definidas e innovadoras. Por todo ello se califica este apartado con una valoración "Muy
buena-Excelente" (que equivale a 10 puntos) lo que supone, en función del peso del
apartado (40%) un total de 4 puntos en este apartado.
El Plan de Trabajo propuesto por Sistemas Avanzados de Tecnología S.A. (SATEC) resulta
absolutamente ajustado a lo solicitado en el PPTP. Los equipos propuestos para cada una
de las fases del proyecto son correctos y los procesos a seguir en cada una de las fases
están detalladas de forma completa y concisa. Queda probado que se comprenden las
necesidades a cubrir y justifica de forma correcta todos sus apartado y subapartados y, por
lo tanto, demuestra que se ha realizado un estudio completo y muy detallado de la
problemática expuesta en el PPTP y se refleja con fidelidad la realidad de éste y se proponen
medidas de actuación adecuadas, ajustadas al contexto, coherentes, justificadas, bien
definidas e innovadoras. Por todo ello se califica este apartado con una valoración "Muy
buena-Excelente" (que equivale a 10 puntos) lo que supone, en función del peso del
apartado (40%) un total de 4 puntos en este apartado.
El Plan de Trabajo propuesto por Plexus resulta absolutamente ajustado a lo solicitado en
el PPTP e incluye propuestas de valor añadido al realizar una planificación de alguna de las
tareas en paralelo para poder maximizar las entregas. En este apartado, a diferencia del
Planteamiento General del Proyecto, Plexus sí ha tenido en cuenta los diferentes módulos
a desarrollar. Queda probado que se comprenden las necesidades a cubrir y justifica de
forma correcta todos sus apartado y subapartados y, por lo tanto, demuestra que se ha
realizado un estudio completo y muy detallado de la problemática expuesta en el PPTP y se
refleja con fidelidad la realidad de éste y se proponen medidas de actuación adecuadas,
ajustadas al contexto, coherentes, justificadas, bien definidas e innovadoras. Por todo ello
se califica este apartado con una valoración "Muy buena-Excelente" (que equivale a
C/ del Gremi de Corredors, 10
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10 puntos) lo que supone, en función del peso del apartado (40%) un total de 4 puntos
en este apartado.
El plan de trabajo propuesto por Brújula resulta correcto y compatible con lo solicitado en
el PPTP, si bien no presenta cronograma para la realización de ninguno de los desarrollos.
La propuesta es detallada, pero no se proponen medidas de actuación precisas. Por todo
ello, se califica este apartado con una valoración "Bueno-aceptable - BA" (que equivale
a 7,5 puntos) lo que supone, en función del peso del apartado (40%) un total de 3
puntos en este apartado.
3. PUNTUACIÓN OBTENIDA POR CADA LICITADOR EN BASE A LAS VALORACIONES
REALIZADAS
Se propone a la mesa de contratación la siguiente puntuación definitiva relativa a la Oferta
Técnica para cada uno de los licitadores.
LICITADOR
APSL
Plexus
satec
Brújula

PUNTUACIÓN
10,0 puntos
5,0 puntos
8,5 puntos
4,5 puntos

En el Anejo I se muestra la tabla con las valoraciones y puntuaciones completas.

Palma en la fecha de la firma electrónica
Autor

Visto bueno,
Firmado digitalmente
por CAMPS MOREY,
JOAN (AUTENTICACIÓN)
Fecha: 2022.06.02
11:17:37 +02'00'

Joan Camps Morey
Técnico de Grado Medio de la Agència
Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental

Digitally signed
by CALVO
CUBERO JUAN 41458062X
Date: 2022.06.02
11:25:57 +02'00'

Juan Calvo Cubero
Secretario General
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Anejo I. Tabla con las valoraciones y
puntuaciones completas
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RESUMEN EJECUTIVO (2 p.)
APSL
satec
Plexus
Brújula

Calificación
MuyBueno-Excelente
Bueno-Aceptable
Regular-Suficiente
Bueno-Aceptable

Puntuación Peso (20%)
10
2
7,5
1,5
5
1
7,5
1,5

DOCUMENTACIÓ TÉCNICA (8 p.)
Total
Planteamiento General del Proyecto
Plan de Trabajo
Calificación
Puntuación Peso (40%)
Calificación
Puntuación Peso (40%)
MuyBueno-Excelente
10
4 MuyBueno-Excelente
10
4
10
Bueno-Aceptable
7,5
3 MuyBueno-Excelente
10
4 8,5
Insuficiente
0
0 MuyBueno-Excelente
10
4
5
Insuficiente
0
0 Bueno-Aceptable
7,5
3 4,5
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2.2.2.- Ratificació resolució del President de la
proposta d’adjudicació de l’expedient de
contractació del subministrament d’equips de
deshidratació per a l’assecat de fangs a l’EDAR
de Ciutadella Sud.
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PROPOSTA D’ACORD PER A LA RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCION EN MATÈRIA DE
CONTRACTACIÓ ADOPTADA PER RAONS D’URGÉNCIA PEL PRESIDENT DE L’AGÈNCIA
BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL.
Des del dia 26 de maig de 2022, en el que es va produir la darrera reunió del Consell
d’Administració de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental, el President de
l’entitat ha adoptat resolució, per raons d’urgència, per afrontar la necessària continuació
de la tramitació dels expedients de contractació. S’adjunta còpia de la mateixa amb la
justificació corresponent.
L’article 14.1 m) del Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat ambiental, disposa que correspon al Consell
d’Administració de l’Agència “ser l’òrgan de contractació de l’entitat”. No obstant això, quan
les circumstàncies requereixin una actuació urgent, l’article 12.1.f) del citat Decret, estableix
que entre les funcions del President de l’entitat s’inclou, “exercitar, per raons d’urgència,
qualsevol facultat que correspongui al Consell d’Administració, donant compte al mateix als
efectes de la seva ratificació”.
És per això, que als efectes de la seva ratificació, el Director gerent de l’Agència proposa al
Consell d’Administració l’adopció del següent acord:
Primer.- Ratificar la següent resolució adoptada per raons d’urgència pel President de
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental en matèria de contractació pública, la
qual es relaciona a continuació:

1. Resolució, de data 30 de maig de 2022, del President de l'Agència Balear de l'Aigua
i de la Qualitat Ambiental de la proposta d’adjudicació de l’expedient de
contractació del SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS DE DESHIDRATACIÓ PER A
L’ASSECAT DE FANGS A L’EDAR DE CIUTADELLA SUD. (Exp.: SU/2022/12)
Palma, a la data de la signatura electrònica visible al document
El Director gerent

ROSSELLO
ALCINA GUILLEM
- 34065249H

Firmado digitalmente por
ROSSELLO ALCINA
GUILLEM - 34065249H
Fecha: 2022.06.21
09:31:13 +02'00'

Guillem Rosselló Alcina
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VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR
DE LAS OFERTAS PRESENTADAS AL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE DESHIDRATACIÓN PARA EL SECADO DE
FANGOS EN LA EDAR DE CIUTADELLA SUD. MENORCA. ILLES BALEARS

EXP.: SU/2022/12

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 76 58
abaqua.cat
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1.-Antecedentes
El objeto del contrato es el suministro e instalación de equipos de deshidratación
de fangos en la EDAR de Ciutadella Sud, Menorca, Illes Balears.
El presupuesto de licitación es de 224 580,89 € sin IVA y el plazo de ejecución del
contrato es de 11 meses.
El 19 de abril de 2022 se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público
la licitación del expediente de referencia por el procedimiento abierto. El plazo de
presentación de ofertas terminó el 5 de mayo de 2022 a las 19:00 h.
La Mesa de Contratación dio traslado al Area de Gestión de Saneamiento la
documentación relativa a las proposiciones técnicas de los criterios evaluables
mediante juicio de valor de todas las ofertas que habían superado la fase de
calificación de la documentación general, para su estudio y valoración.
El licitador que presentó oferta fue el siguiente:
•

UTID.

2.- CRITERIOS EVALUABLES CON JUICIO DE VALOR
De conformidad con lo expuesto en el Pliego de Bases de la licitación del contrato,
los criterios evaluables con juicio de valor se exponen a continuación:
1.- MEMORIA TÉCNICA DE LOS TRABAJOS (Hasta 15 puntos), valorando la mayor
calidad y concreción de la metodología de trabajo propuesta y más
concretamente:
*Descripción de cada item de la actuación (de acuerdo con la importancia y
dificultad) y propuesta del contratista para su ejecución (5 puntos).
*Procedimientos de seguridad y salud específicos (5 puntos).
*Afectación al funcionamiento del servicio y medidas correctoras especificas (5
puntos).
2.- PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS (Hasta 15 puntos).
C/ del Gremi de Corredors, 10
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Se valorará:
*Organización y cualificación del personal y empresas subcontratadas (5 puntos).
*Adecuación de los medios materiales y los suministros que el contratista pondrá a
disposición de la actuación a ejecutar (5 puntos).
*Planificación temporal (5 puntos).

Para cada criterio, subcriterio o puntuación parcial indicada se asignará la
puntuación de cada ofertante en función del orden, organización de la información,
adecuación y especificidad técnica, grado de detalle, concreción y coherencia de la
documentación presentada.

3.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
Para cada empresa licitadora, se presenta la valoración de cada uno de los criterios
enumerados en el apartado anterior. La calificación empleada será numérica e irá
acompañada de unos comentarios aclaratorios.
Las valoraciones que se elevan a la Mesa de Contratación quedan reflejadas en el
siguiente cuadro:

UTID

21 PUNTOS

Palma, en la fecha de la firma
La jefa del Area de Gestión de Saneamiento
Firmado digitalmente
SANCHEZ
por SANCHEZ
MATEOS RUBIO, MATEOS RUBIO,
MARIA PILAR
MARIA PILAR
(AUTENTICACIÓ (AUTENTICACIÓN)
Fecha: 2022.05.25
N)
17:20:11 +02'00'

Fdo.: Pilar Sánchez-Mateos Rubio
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Valoración de las ofertas presentadas al concurso: Suministro de equipos de deshidratación
para el secado de fangos en la estación depuradora de aguas residuales de Ciudadela Sur.
Menorca. Islas Baleares.

Licitador

B.1) Memòria tècnica

B.1.1
UTID

4,00

B.1.2
4,00

B.1.3
3,00

B.2) Planificació dels
Total
treballs
B.2.1
3,00

B.2.2

B.2.3

3,00

4,00

21,00

Palma, en la fecha de la firma

Pilar Sánchez-Mateos Rubio
Cap d'Àrea de Gestió de Sanejament

C/ del Gremi de Corredors, 10
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Calificación
Licitador:
B.1.)

UTID
MEMORIA TÉCNICA

(0 a 15 puntos)

Descripción de cada item de la actuación (de acuerdo con la importancia y dificultad) y propuesta del contratista

Comentario

para su ejecución. (5 puntos)

Comentario
Comentario

4,00

4,00

Descripción bastante general, aunque dicen que se acojen al plan de seguridad y salud del explotador

Afectación al funcionamiento del servicio y medidas correctoras específicas (5 puntos)

Comentario

11,00

Están bien definidos todos los trabajos a realizar, con grado de detalle suficiente.

Procedimientos de seguridad y salud específicos (5 puntos)

B.2.)

21,00

3,00

Estudio general, sin medidas específicas

Planificación de los trabajos (0 a 15 puntos)

10,00

Organización y cualificación del personal y empresas subcontratadas (5 puntos)

3,00

No subcontrata nada esencial, pero el listado de personal que aporta no parece que sea el que va a dedicar al
suministro. No especifica cómo se organiza.

Adecuación de los medios materiales y los suministros que el contratista pondrá a disposición de la actuación a

Comentario

ejecutar (5 puntos)

Establece medios materiales adecuados, aunque las máquinas que oferta no se adaptan totalmente a lo requerido

Planificación temporal (5 puntos)
Comentario

3,00

4,00

Planificación bien estructurada, aunque cuenta con unos plazos de entrega demasiado cortos.

C/ del Gremi de Corredors, 10
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EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: SU/2022/12
TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO
OBJETO: EQUIPOS DE DESHIDRATACIÓN PARA EL SECADO DE FANGOS EN LA
EDAR DE CIUDADELA SUR. MENORCA. ESPAÑA.
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: AGENCIA BALEAR DEL AGUA Y DE LA CALIDAD
AMBIENTAL

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE ABAQUA
MESA II – VALORACIÓN CRITERIOS BASADOS EN JUICIO DE VALOR, APERTURA/
VALORACIÓN CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE APLICACIÓN DE FÓRMULAS
Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

Fechas de celebración: 26 de mayo de 2022 a las 09:00
Medio: Por videollamada. Licitación electrónica, Plataforma de Contratación del
Sector Público.
Orden del día:
1. Valoración criterios basados en juicio de valor.
2. Apertura criterios evaluables automáticamente.
3. Valoración criterios evaluables automáticamente.
4. Propuesta de adjudicación.
5. Aprobación del acta de la sesión.
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Asistentes:
Presidenta:
Pilar Sánchez Mateos Rubio, Jefa del Área de Gestión de Saneamiento.
Secretario:
Andrés del Río Montes, Técnico de la Unidad de Gestión de Contratación de
ABAQUA.
Vocales:
Asunción Moscardó Covo, Jefa del Área Económica Financiera de ABAQUA.
Sofía Forcades Pons, Técnica del Área Jurídica de ABAQUA.

Sesión:
El secretario toma la palabra e informa a los presentes que la reunión de la Mesa
tiene por objeto la valoración de la oferta evaluable mediante juicio de valor, así
como la apertura y valoración de la oferta evaluable mediante la aplicación de
fórmulas presentada electrónicamente por el licitador del expediente de
contratación.
Seguidamente y antes de la apertura del sobre núm. 2, la presidenta proceda a
informar a los asistentes del resultado del estudio y evaluación de la oferta
técnica presentada por el licitador y correspondiente a criterios evaluables
mediante juicio de valor.
La presidenta pone a disposición de la Mesa el informe técnico de valoración de la
oferta téncia presentada por la entidad UNIDAD TÉCNIA DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO, S.L. elaborado por el Área de Saneamiento el 25 de mayo de 2022.
De conformidad con el informe técnico, el resultado en puntuación de la
valoración de los criterios evaluables mediante juicio de valor es el siguiente:
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Puntuación Técnica
Licitador

Juicio de valor

Unidad Técnica de Innovación y
Desarrollo, S.L.

(máximo 30 puntos)
21 puntos

A continuación, el secretario procede a la apertura del Sobre Nº2 que contine la
oferta evaluable mediante fórmula.
Comprobada la protección de la integridad de la oferta hasta el momento de la
apertura, que garantiza la propia plataforma, no se detecta ninguna anomalía al
respecto.
La Mesa procede a la apertura de los criterios evaluables automáticamente que
son: precio, oferta criterio social y criterio medioambiental. El resultado de la
apertura se refleja a continuación:

Licitador

Oferta
Económica
(sin IVA)

Criterio
Social

Criterio
Medio
Ambiental

Unidad Técnica de Innovación y
Desarrollo, S.L.

201.990,00 €

SI

SI

Acto seguido la Mesa procede a la apertura del acto de valoración de las ofertas
evaluables mediante la aplicación de fórmulas. Una vez abierto el acto, la Mesa
procede a la asignación de la puntuación en función de los criterios de
adjudicación del contrato y a su forma de evaluación prevista en el PCAP,
obteniéndose los resultados de las puntuaciones que se refjejan a continuación:

Licitador

Puntuación
Oferta Técnica
(0-30)

Puntuación
Precio
(0-60)

Puntuación
Criterio
Social
(0-5)

Puntuación
Criterio Medio
Ambiental
(0-5)
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Total
(0-100)
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Unidad
Técnica de
Innovación y
Desarrollo,
S.L.

21

60

5

5
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Seguidamente, la vocal del área económica procede a realizar los cálculos
pertinentes de presunción de valores anormales o desproporcionados en
aplicación de los criterios establecidos en el cuadro K de características del
contrato del PCAP. Realizados los cálculos pertinentes, se comprueba que la
oferta no se encuentra incursa en valores anormales.

Por todo lo expuesto anteriormente, la Mesa toma los siguientes acuerdos:
Primero: Elevar al órgano de contratación la apropuesta de adjudicación del
expediente de contratación del SUMINISTRO DE EQUIPOS DE DESHIDRATACIÓN
PARA EL SECADO DE FANGOS EN LA EDAR DE CIUDADELA SUR. MENORCA.
ESPAÑA,
a favor de la entidad UNIDAD TÉCNICA DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO, S.L., por un importe de 201.990,00 € sin IVA, en aplicación de los
criterios de adjudicación previstos en el pliego de bases que rigen la licitación.
Segundo: Aprobar el acta de la Mesa de contratación de la sesión celebrada hoy y
ordenar su publicación en el perfil del contratante.
La presidenta levanta la sesión, de la cual como Secretario, extiendo la presente
acta que, firman electrónicamente todos los miembros de la Mesa.

Pilar Sánchez-Mateos Rubio

Asunción Moscardó Covo

Andrés del Río Montes

Sofía Forcades Pons
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**Este documento se ha firmado electrónicamente y, para dar cumplimiento a las obligaciones
vigentes en materia de transparencia y protección de datos personales, el fichero de la firma
electrónica se encuentra en la base de datos de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad
Ambiental y puede ser verificada**
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2.3.-Contractes tramitats pels procediments
simplificat, d’emergència i menors:
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2.3.- a) Donar compte dels contractes
adjudicats pel procediment obert simplificat.
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Donar compte dels CONTRACTES SIMPLIFICATS adjudicats
des del 26/04/22 al 17/06/22
En virtut de les competències atribuïdes al Director gerent per Acord de delegació adoptat pel Consell
d'Administració en sessió del dia 25 d’abril de 2018 per actuar com a òrgan de contractació de l'entitat
respecte dels procediments oberts simplificats, en aquest període el Director gerent de l'Agència
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental ha adjudicat els contractes tramitats per procediment obert
simplificat que es detallen en el quadre adjunt de conformitat amb l'establert a l'article 159 de la Llei
9/2017 de 8 de novembre, i, en conseqüència, proposa al Consell d’Administració l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Donar-se per assabentats de l’adjudicació dels expedients de contractació tramitats per
procediment obert simplificat que es relaciona a continuació:

Nº

TÍTOL

SE/2022/08

TIPUS

Servei per dur a terme la subscripció
d’una pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil per a l’Agència SERVEIS
Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental.

DATA
Adjudicació
(Resolució)

ADJUDICATARI

Import
Adjudicació
(AMB IVA)

02/06/2022

LIBERTY MUTUAL INSURANCE
EUROPE SUCURSAL EN ESPAÑA

75.145,00 €

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

ROSSELLO
por ROSSELLO ALCINA
ALCINA GUILLEM GUILLEM - 34065249H
Fecha: 2022.06.21
- 34065249H
09:30:30 +02'00'
Guillem Rosselló Alcina
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2.3.- b) Donar compte dels contractes
adjudicats pel procediment d’emergència.
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Donar compte dels contractes d’emergència adjudicats des del 21/05/22 al 17/06/22

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

Núm. exp

EM0082022

Actuació

TIPUS

Obres de reparació de la impulsió
d’aigües residuals de l’EBAR de Cala
Sant Vicenç (39º 55’ 09.1” N 3º 03’ 25.8” OBRES
E).

DATA
Resolució
EMPRESA PROPOSADA
emergència

09/06/2022

GIMECONS
CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, S.L.

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
ROSSELLO ALCINA
ALCINA GUILLEM GUILLEM - 34065249H
Fecha: 2022.06.21 09:30:51
- 34065249H
+02'00'

Guillem Rosselló Alcina

Consell d'Administració d'ABAQUA, dimecres dia 22 de juny de 2022

Import
estimat
inicial
(IVA inclòs)

13.000,00 €
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2.3.- c) Donar compte de l’adjudicació dels
contractes menors.
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Donar compte dels CONTRACTES MENORS adjudicats des del
21-05-22 al 17-06-22
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

CM22013

CM22015

CM22016

TÍTOL
Obres de tancament de la
finca
Can
Figuera
de
Binissalem on s’ubiquen les
llacunes annexes a l’EDAR de
Binissalem – Illa de Mallorca.
Obres de reparació de la
impulsió de Canyamel – Maig
2022.
Assistència Tècnica BIM per al
projecte “Xarxa Son Servera”.

TIPUS

DATA
Adjudicació
(Resolució)

ADJUDICATARI

Import
Adjudicació
(AMB IVA)

Obres

23/05/2022

OBRAS Y
PAVIMENTACIONES
MAN, S.A.U.

35.090,00 €

Obres

23/05/2022

MELCHOR
MASCARÓ, S.A.U.

18.150,00 €

Serveis

03/06/2022

INGREEN
INNOVACIÓN, S.L.

17.871,70 €

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: 2022.06.21 09:32:03 +02'00'
Guillem Rosselló Alcina
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3.- ASSUMPTES ECONOMICS

Consell d'Administració d'ABAQUA, dimecres dia 22 de juny de 2022

103

3.1.- Transferència plurianual de 124.025,00€
per “Servei per a la redacció d’un projecte
d’ampliació i millora de tractament en l’EDAR
de Portocolom.
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TRANSFERÈNCIA PLURIANUAL 124.025,00 EUROS PER “SERVICIO PARA LA
REDACCIÓN DE UN PROYECTO DE «AMPLIACIÓN Y MEJORA DE TRATAMIENTO EN
LA EDAR DE PORTOCOLOM”.
L’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental creada per Decret 115/2005 d’11 de
novembre té com objecte social entre d’altres la promoció, construcció d’obres e
instal·lacions de sanejament incloses les relatives a la conducció de les mateixes fins
el seu lloc de depuració i el seu punt d’abocat.
La proposta de programa de necessitats de l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat
Ambiental preveu un gran nombre d’actuacions en les infraestructures de sanejament
i depuració existents i de nova construcció.
Entre altres, l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental gestiona el sistema de
sanejament i depuració de Portocolom . El sistema general de sanejament i depuració
de Portocolom està constituït per l'estació depuradora d'aigües residuals urbanes
(EDAR), l'estació de bombament (EBAR) de Cala Marçal, la conducció d'impulsió de
l'aigua residual des de l'EBAR a l'EDAR, i el emissari marítim terrestre per a la restitució
de l'efluent al mar. Les infraestructures existents van ser construïdes, principalment,
a principis de la dècada dels 90 del segle passat.
Addicionalment hi ha instal·lacions de reutilització per a l'aprofitament de les aigües
depurades, construïdes i gestionades pel camp de golf Vall d’Or.
La major part de les instal·lacions de l'EDAR actual tenen una antiguitat superior als
30 anys, la seva capacitat de tractament s'ha d'adaptar a les previsions de cabals i
càrregues contaminants, i s'ha d'incorporar un tractament de reducció de nutrients
per donar compliment a l'Acord adoptat per la CMAIB en relació amb el projecte
d'adequació de l'emissari marítim terrestre de l'EDAR de Portocolom.
Les instal·lacions actuals de depuració presenten unes dades de disseny de 2.000
m3/dia per a 10.000 h.e., mentre que les previsions de població per a un horitzó
temporal de 10-15 anys apunten a un cabal diari d'uns 2500 m3 i una població
equivalent associada d'uns 15.000 h.e.
En conseqüència, per donar solució a la problemàtica presentada, es considera que es
poden iniciar els tràmits per a la contractació d'un projecte d'ampliació i millora de
tractament a l'EDAR de Portocolom.
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Donada la necessitat de millorar l’EDAR de Porto Colom, és necessari escometre una
Inversió “SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DE UN PROYECTO DE «AMPLIACIÓN Y MEJORA
DE TRATAMIENTO EN LA EDAR DE PORTOCOLOM” amb càrrec al Decret 51/92 per els
períodes 2.022-2.025 per import de 124.025,00 euros IVA inclòs per a fer front a la
següent inversió:
SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DE
UN PROYECTO DE «AMPLIACIÓN Y
MEJORA DE TRATAMIENTO EN LA
EDAR DE PORTOCOLOM
TOTAL DEPURACIÓ

2.022

2.023

2.024

2.025

TOTAL

0,00

10.000,00

92.500,00

21.525,00

124.025,00

0,00

10.000,00

92.500,00

21.525,00

124.025,00

Els nous projectes hauran de contemplar la normativa vigent, així com, els
condicionants tècnics i ambientals que permetin plantejar les mesures i actuacions
més adequades.
Adjuntem l’informe tècnic i justificatiu de la inversió sol·licitada.
La inversió es licitarà per concurs públic d’acord amb la normativa de contractes
vigents.
En relació a l’expedient i d’acord amb allò que estableix l’acord del Consell de
Govern de 15 de març de 2.013 pel qual s’aproven els criteris de planificació sobre
indemnitzacions i compensacions per obres instal·lacions de depuració d’aigües
residuals, podem dir que tots els projectes d’aquests expedients es troben en una
situació de necessitat urgent d’execució ja que totes les actuacions a realitzar són
necessàries per complir amb els criteris tècnics i ambientals pel que fa a l’exigència
de la normativa, qualitat exigida en la depuració, estat de les instal·lacions, eficiència
energètica, sostenibilitat ambiental.
ANY 2022
ANY 2023
ANY 2024
ANY 2025
TOTAL

0,00
10.000,00
92.500,00
21.525,00
124.025,00

Amb càrrec a la partida pressupostària 15201562B017411800.
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Per tot això es sol·licita adoptar els següents acords:
1. Sol·licitar la transferència plurianual de 124.025,00 euros IVA inclòs per a
“SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DE UN PROYECTO DE «AMPLIACIÓN Y MEJORA
DE TRATAMIENTO EN LA EDAR DE PORTOCOLOM”
ANY 2022
ANY 2023
ANY 2024
ANY 2025
TOTAL

0,00
10.000,00
92.500,00
21.525,00
124.025,00

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

ROSSELLO
ALCINA GUILLEM
- 34065249H

Firmado digitalmente por
ROSSELLO ALCINA GUILLEM 34065249H
Fecha: 2022.06.21 09:33:44 +02'00'

Guillem Rossello Alcina
Director gerent
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PROPUESTA DE CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DE UN
PROYECTO DE «AMPLIACIÓN Y MEJORA DE TRATAMIENTO EN LA EDAR DE
PORTOCOLOM».
1. INTRODUCCIÓN
Con el fin de iniciar el correspondiente expediente de aprobación del gasto para la
contratación de un servicio de redacción de proyecto, y a petición del director ejecutivo,
se redacta el presente informe técnico.
La propuesta de programa de necesidades de la Agencia prevé un gran número de
actuaciones en las infraestructuras de saneamiento y depuración existentes y de nueva
construcción.
Entre otros, la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental gestiona el sistema
general de saneamiento y depuración de Portocolom, en base al Convenio de
colaboración formalizado el 29 de septiembre de 2020.
2. SITUACIÓN ACTUAL
La Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental gestiona el sistema general de
saneamiento y depuración de Portocolom desde el año 1990 en base al Convenio de
colaboración formalizado el 19 de marzo de 1990. El 2 de junio de 2014, se firmó un
nuevo convenio entre el ayuntamiento de y ABAQUA y, el 29 de septiembre de 2020,
se formalizó el convenio actualmente en vigor.
El sistema general de saneamiento y depuración de Portocolom está constituido por la
estación depuradora de aguas residuales urbanas (EDAR), la estación de bombeo
(EBAR) de Cala Marçal, la conducción de impulsión del agua residual desde la EBAR a
la EDAR, y el emisario marítimo terrestre para la restitución del efluente al mar. Las
infraestructuras existentes fueron construidas, principalmente, a principios de la década
de los 90 del siglo pasado.
Adicionalmente existen instalaciones de reutilización para el aprovechamiento de las
aguas depuradas, construidas y gestionadas por el campo de golf Vall d’Or.
La mayor parte de las instalaciones de la actual EDAR tienen una antigüedad superior
a los 30 años, su capacidad de tratamiento debe adaptarse a las previsiones de
caudales y cargas contaminantes, y debe incorporarse un tratamiento de reducción de
nutrientes para dar cumplimiento al Acuerdo adoptado por la CMAIB en relación al
proyecto de Adecuación del emisario marítimo terrestre de la EDAR de Portocolom.
Las actuales instalaciones de depuración presentan unos datos de diseño de 2.000
m3/día para 10.000 h.e., mientras que las previsiones de población para un horizonte
C/ del Gremi de Corredors, 10
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temporal de 10-15 años apuntan a un caudal diario de unos 2500 m3 y una población
equivalente asociada de unos 15.000 h.e.
En consecuencia, para dar solución a la problemática presentada, se considera que se
pueden iniciar los trámites para la contratación de un proyecto de ampliación y mejora
de tratamiento en la EDAR de Portocolom.
3. CONCLUSIONES
El nuevo proyecto deberá contemplar la normativa vigente, así como los condicionantes
técnicos y ambientales que permitan plantear las medidas y actuaciones más
adecuadas. En este sentido, se deberán hacer las consultas oportunas para dotar al
estudio de un contenido suficiente para obtener las autorizaciones de todas las
administraciones afectadas.
En base a la Directiva 2014/24/UE por la cual el Parlamento Europeo instaba a los
países miembros de la Unión a implementar la metodología BIM en todos aquellos
proyectos constructivos de financiación pública, el Ministerio de Fomento creó en 2015
la “Comisión BIM”, la cual establece una hoja de ruta que convertirá el uso del BIM en
obligatorio para toda licitación pública. En consecuencia, se propone la implementación
de la metodología BIM en este proyecto para la gestión integral del mismo a través de
un modelo digital de información que debería abarcar todo su ciclo de vida
Una vez finalizada la tramitación, en su caso, el proyectista incorporará todos los
condicionantes y consideraciones que se determinen para disponer de la versión final
del proyecto para la licitación de las obras asociadas.
En base a las características técnicas de los trabajos de campo y de gabinete, así como
los gastos complementarios de desplazamiento, etc., el plazo contractual previsto, la
dedicación necesaria y las responsabilidades propias de las actividades encomendadas,
se ha estimado el presupuesto de licitación para la redacción del proyecto.
Por los motivos expuestos anteriormente y, al objeto del correcto desarrollo y tramitación
de las actuaciones de referencia, se propone:


El inicio de la tramitación del expediente de gasto asociado al servicio para la
redacción del «PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE TRATAMIENTO
EN LA EDAR DE PORTOCOLOM» por un importe total de 102.500 € (IVA
excluido) y de 124.025 € (IVA incluido):

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

BERNAT HOMAR
ANTONI 34069925W

Firmado digitalmente por
BERNAT HOMAR ANTONI 34069925W
Fecha: 2022.06.03 10:13:57
+02'00'

Antoni Bernat Homar
C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
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3.2.- Transferència plurianual de 360.224,64 €
per “Reparació del formigó estructural d’EBAR
de Pollença”.
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TRANSFERÈNCIA PLURIANUAL 360.224,64 EUROS PER “REPARACIÓ DEL FORMIGÓ
ESTRUCTURAL DE EBAR POLLENÇA”.
L’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental creada per Decret 115/2005 d’11 de
novembre té com objecte social entre d’altres la promoció, construcció d’obres e
instal·lacions de sanejament incloses les relatives a la conducció de les mateixes fins
el seu lloc de depuració i el seu punt d’abocat.
La proposta de programa de necessitats de l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat
Ambiental preveu un gran nombre d’actuacions en les infraestructures de sanejament
i depuració existents i de nova construcció.
Entre altres, l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental gestiona el sistema de
sanejament i depuració de Pollença .
Al llarg dels anys s'ha anat perdent el recobriment del formigó en la cubeta del
bombament a causa de l’acció biogènica de les aigües, quedant totes les armadures
exposades a l’acció directa de l’aigua residual i la estructura molt debilitada.
Preocupa especialment el debilitament del forjat, que pot enfonsar-se en qualsevol
moment.
L'objecte d'aquest projecte és definir, mesurar i valorar econòmicament les obres
necessàries per a la reparació del formigó de la cambra de bombament a la E.B.A.R.
de Pollença.
El cabal que impulsa l'E.B.A.R principal és força elevat, de manera que no és viable la
execució dels treballs únicament en horari nocturn.
És per això que es decideix fer servir el dipòsit d'acumulació (tanc de tempestes)
existent com a cambra de bombes provisional per impulsar l'aigua residual durant el
temps que duren les obres de reparació de l’interior de la cambra.
Donada la necessitat de millorar l’EBAR de Pollença, és necessari escometre una
Inversió REPARACIÓ DEL FORMIGÓ ESTRUCTURAL DE EBAR POLLENÇA amb càrrec al
Decret 51/92 per els períodes 2.023-2.024 per import de 360.224,64 euros IVA inclòs
per a fer front a la següent inversió:
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2.023
2.024
TOTAL
REPARACIÓ DEL FORMIGÓ
180.112,31 180.112,33 360.224,64
ESTRUCTURAL DE EBAR POLLENÇA
TOTAL DEPURACIÓ
180.112,31 180.112,33 360.224,64

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 2023
ANY 2024
TOTAL

180.112,31
180.112,33
360.224,64

Amb càrrec a la partida pressupostària 15201562B017411800.
Per tot això es sol·licita adoptar els següents acords:
1. Sol·licitar la transferència plurianual de 360.224,64 euros IVA inclòs per a
“REPARACIÓ DEL FORMIGÓ ESTRUCTURAL DE EBAR POLLENÇA”

ANY 2023
ANY 2024
TOTAL

180.112,31
180.112,33
360.224,64

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.
Firmado digitalmente por
ROSSELLO
ROSSELLO ALCINA GUILLEM ALCINA GUILLEM 34065249H
Fecha: 2022.06.21 09:33:23
- 34065249H
+02'00'

Guillem Rossello Alcina
Director gerent
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MEMÒRIA ESQUEMÀTICA DE LA REPARACIÓ DEL FORMIGÓ ESTRUCTURAL DE
EBAR POLLENÇA

Al llarg dels anys s'ha anat perdent el recobriment del formigó en la cubeta del
bombament a causa de l’acció biogènica de les aigües, quedant totes les
armadures exposades a l’acció directa de l’aigua residual i la estructura molt
debilitada. Preocupa especialment el debilitament del forjat, que pot enfonsar-se
en qualsevol moment.
L'objecte d'aquest projecte és definir, mesurar i valorar econòmicament les obres
necessàries per a la reparació del formigó de la cambra de bombament a la E.B.A.R.
de Pollença.
S'inclouen les següents actuacions:
A causa de la manca de recobriment de l'estructura de formigó que constitueix la
cambra de bombes, les principals actuacions projectades són:
•

Reparació del formigó a les parets interiors.

•

Execució d'una llosa sobre el sostre existent.

•

Retirada i recollida del netejador auto basculant situat a l'inici del canal i
demolició de l'obra civil associada a aquest.

•

Substitució de les tapes metàl·liques existents per tapes estanques de PRFV.

•

Neteja i protecció de l'estructura metàl·lica del polispast.

El cabal que impulsa l'E.B.A.R principal és força elevat, de manera que no és viable
la execució dels treballs únicament en horari nocturn.
És per això que es decideix fer servir el dipòsit d'acumulació (tanc de tempestes)
existent com a cambra de bombes provisional per impulsar l'aigua residual durant
el temps que duren les obres de reparació de l’interior de la cambra.
Per això, es requereixen també les següents actuacions:
•

Desmuntatge de les bombes existents a la cambra de bombament.

•

Desmuntatge de les bombes existents al dipòsit regulador i instal·lació de
dos de les bombes d'impulsió de l'E.B.A.R.

•

Connexió de les bombes instal·lades provisionalment al tanc de tempestes
fins la canonada d'impulsió principal que arriba fins a l'E.D.A.R.
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PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
Anualitat

Import sense IVA

IVA 21%

Import IVA inclòs

2023

148 853,15 €

31 259,16 €

180 112,31 €

2024

148 853,16 €

31 259,17 €

180 112,33 €

TOTAL

297 706,31 €

62 518,33 €

360.224,64 €

El valor estimat del contracte és de 297.706,31 euros (IVA exclòs).
TERMINI D’EXECUCIÓ:
Termini d’execució: cinco (5) mesos

Palma, a la data de la signatura
SANCHEZ Firmado
digitalmente por
MATEOS
SANCHEZ MATEOS
RUBIO MARIA
RUBIO
- 05629549T
MARIA PILAR PILAR
Fecha: 2022.06.16
- 05629549T 09:20:38 +02'00'

Pilar Sánchez-Mateos
Cap de l’Àrea de Gestió de Sanejament
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3.3.- Transferència pla de prevenció i neteja de
les aigües de bany i cales a les Illes Balears any
2023.
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TRANSFERÈNCIA PLA DE PREVENCIÓ I NETEJA DE LES AIGÜES DE BANY I CALES
A LES ILLES BALEARS ANY 2.023
L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) és una entitat pública empresarial
definida a l’article 2.1 b de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del Sector Públic Instrumental de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, creada per a la disposició addicional segona de la Llei 8/2004, de 23 de
desembre, de Mesures Tributàries, Administratives i de Funció Pública.
El Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts, l’organització i el règim jurídic
d’ABAQUA, estableix, entre d’altres:
-

-

A l’article 1.2.b, l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental té, en el marc de les
competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les actuacions, les obres o les
instal·lacions relatives a la qualitat ambiental i litoral.
En data 03 de març de 2.020 el conseller de Medi Ambient i Territori va aprovar l’expedient
de transferència, autoritzant i disposant una despesa per import de 1.998.628,32 euros, a
favor de l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental (ABAQUA), per atendre despeses
de capital derivades del pla de prevenció i neteja de les aigües de bany i cales a les Illes
Balears, pel període 2.020 i 2.021 de la manera següent:
2020: 999.314,16 euros
2021: 999.314,16 euros

En data 16 de desembre de 2.020 el Conseller de Medi Ambient i territori va aprovar la modificació
d’anualitats a les següents:

ANUALITAT

IMPORT
2020
2021
2022

TOTAL

0,00
990.314,16
990.314,16
1.980.628,32

En data16 de juny el responsable del contracte ha emès un informe justificant la pròrroga per un any
dels contractes subscrits amb la UTE NETEJA AIGÜES BALEARS en data 28 de setembre de 2.020 d’acord
a la clàusula D del plec de clàusules administratives de de duració del contracte, termini d’execució i
pròrroga.
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Vist que en l’aprovació de la transferència DES01/2020/124 només s’incloïa les anualitats 2.021 i 2.022,
es necessari per poder realitzar la pròrroga la sol·licitat d’una nova transferència que financi aquesta
pròrroga.

Per això, es sol·licita adoptar els següents acords:
1. Sol·licitar la transferència de 990.314,16 euros per la primera pròrroga del contracte per
atendre les despeses de capital derivades del Pla de prevenció i neteja de les aigües de bany
i Cales a les Illes Balears per l’any 2.023.
2.
3. Autoritzar al Director Gerent a realitzar els tràmits oportuns davant de la Conselleria de
Medi Ambient i Territori.

Palma, a la data de la signatura electrònica

ROSSELLO
ALCINA GUILLEM
- 34065249H

Firmado digitalmente por
ROSSELLO ALCINA
GUILLEM - 34065249H
Fecha: 2022.06.21
09:33:00 +02'00'

Guillem Rosselló Alcina
Director gerent
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INFORME JUSTIFICATIU PER PRORROGAR PER L’ANY 2023 LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE NETEJA D’EMBARCACIONS, UNA TEMPORADA MÉS:
Núm. expedient: SE/2020/08
Objecte: SERVEI PER DUR A TERME EL DESPLEGAMENT D’EMBARCACIONS PER A LA
PREVENCIÓ I NETEJA DE LES AIGÜES DE BANY A PLATGES I CALES DE LES ILLES BALEARS,
DIVIDIT AMB 3 LOTS.

Tipus de contracte: SERVEIS
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS.
El Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental
va aprovar mitjançant acords adoptats en sessió de dia 27 de març de 2019 i
modificats posteriorment dia 17 de desembre de 2019, l’inici de l’expedient de
contractació del servei de referència, per un termini de 2 anys i per un pressupost
màxim de 1.998.628,32€ sense l’iva.
Aquest inici quedà condicionat a l’obtenció del certificat de crèdit i a l’autorització
de la despesa en els termes establerts a la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector
públic instrumental de la CAIB.
Dia 25 de maig de 2020 es va publicar l’anunci de la licitació al Perfil del
Contractant de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental i al DOUE.
Una vegada tramitat oportunament l’expedient de contractació amb resolució de
31 d’agost de 2020 i en atenció a la proposta d’adjudicació de la Mesa de
contractació, el Director Gerent va adjudicar el Lot 1, Mallorca, Lot 2, Menorca i Lot
3, Eivisa-Formentera a L’U.T.E., Neteja Aigües Balears, amb el C.I.F U01835016.
SOL·LICITUD
La signatura del contracte de cada Lot, es va dur a terme el 28-09-20. Degut al
confinament per la pandèmia les dues temporades previstes pel servei, es van
veure traslladades als anys 21 i 22, per la qual cosa el termini dels dos anys de
contracte serà el pròxim 28 de setembre del 2022.
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El Plec Administratiu en el seu quadre de característiques, en l’apartat D, exposa
que el contracte podrà prorrogar-se por un plaço màxim de 2 anys, per períodes
anuals, mantenint-se inalterades las característiques y el preu anual del contracte.
D’aquesta manera el tècnic responsable sol·licita dur a terme aquesta primera
prorroga des del 28 de setembre del 2022 al 28 de setembre del any 2023.

Palma 16 de juny de 2022

Responsable de contracte
José Mª Aguiló

firrmado por AGUILO SERRA JOSE MARIA
- ***9487** el día 16/06/2022 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios
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4.- JURÍDIC

4-1.- Informe jurídic i proposta de resolució
d’alçada interposat per FCC MEDIO AMBIENTE,
S.A. de data 13 de maig de 2022, contra la
resolució del director gerent d’ABAQUA de
data 8 d’abril de 2022.
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Informe jurídico y propuesta de resolución del recurso de alzada interpuesto por
la FCC MEDIO AMBIENTE,SA en fecha 13 de mayo de 2022 contra la resolución
del director gerente de ABAQUA de fecha 8 de abril de 2022
INFORME y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
En fecha 17 de mayo de 2022 ha tenido entrada en el registro del Área Jurídica de la
Agencia Balear del Agua y Calidad Ambiental (ABAQUA) escrito firmado por Francesc
Xavier Grau Alafont, en nombre y representación de FCC MEDIO AMBIENTE,SA, a
través del cual se interpone recurso de alzada contra la resolución del director gerente
de ABAQUA de fecha 8 de abril de 2022.
Una vez analizada la documentación facilitada por la Unidad de Contratación y
responsable del contrato, se han apreciado los siguientes:
Antecedentes de hecho
1.- En fecha 30 de junio de 2017 ABAQUA y FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS,SA (FCC,SA) firmaron el contrato de servicio para llevar a cabo el
despliegue de embarcaciones para la limpieza de aguas de baño y calas en las Illes
Balears ( expediente LI/SE/17/02) por un período de tres años e importe de 3.234.000
euros, IVA incluido.
2.- En fecha 17 de agosto de 2017 el corresponsable del contrato redacta informe de
visita para la valoración del cumplimiento de las prescripciones del contrato respecto a
las embarcaciones SL15.
3.- El 5 de septiembre de 2017 tiene entrada en el registro de ABAQUA informe sobre
la eslora de las embarcaciones Marnett 660 redactado por el ingeniero Ignacio
Recalde Canals de fecha 21 de agosto de 2017.
4.- En fecha 18 de octubre de 2017 el corresponsable del contrato redacta propuesta
de resolución del contrato de servicio para llevar a cabo el despliegue de
embarcaciones para la limpieza de aguas de baño y calas en las Illes Balears por
incumplimientos graves reiterados del adjudicatario.
5.- En fecha 20 de octubre de 2017 el coordinador de limpieza de litoral emite informes
sobre la facturación de junio, julio, agosto y septiembre de 2017 por parte de FCC,SA,
rechazando su importe por entender que es incorrecto.
6.- En fecha 20 de noviembre de 2017 el coordinador de limpieza de litoral emite
informes sobre la facturación de junio, julio, agosto y septiembre de 2017 por parte de
FCC,SA, rechazando su importe por entender que es incorrecto, valorando la cantidad
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que procedía abonar en función de las embarcaciones aceptadas por ABAQUA y días
trabajados.
7.-En fecha 21 de noviembre de 2018 el Consejo de Administración de ABAQUA
autoriza la cesión del contrato de servicio para llevar a cabo el despliegue de
embarcaciones para la limpieza de aguas de baño y calas en las Illes Balears a favor
de FCC MEDIO AMBIENTE,SA.
8.- En fecha 16 de septiembre de 2019 el coordinador de limpieza de litoral redacta
informe sobre la facturación del año 2017.
9.- En fecha 20 de noviembre de 2019 el coordinador de limpieza de litoral redacta
informe sobre la reclamación recibida por FCC, Garrigues, sobre facturación del año
2017.
10.-En fecha 26 de marzo de 2019 el responsable del contrato redacta propuesta de
sanción a FCC MEDIO AMBIENTE,SA por incumplimiento de contrato.
11.-En fecha 3 de abril de 2019 el responsable del contrato redacta nueva propuesta
de sanción a FCC MEDIO AMBIENTE,SA por incumplimiento de contrato.
12.-En fecha 13 de mayo de 2019 el director gerente emplaza a FCC MEDIO
AMBIENTE,SA a efectuar alegaciones respecto a la propuesta de sanción del
responsable del contrato de 3 de abril de 2019.
13.-En fecha 16 de mayo de 2019 tiene entrada en el registro de ABAQUA escrito de
alegaciones de FCC MEDIO AMBIENTE,SA.
14.-En fecha 5 de julio de 2019 tiene entrada en el registro de ABAQUA escrito de la
entidad FCC MEDIO AMBIENTE,SA justificando la falta de adaptación de motores
GLP respecto a las embarcaciones Virot para las islas de Mallorca e Ibiza.
15.-En fecha 8 de noviembre de 2019 la entidad GARRIGUES dirige a la Agencia
Balear del Agua y de la Calidad Ambiental escrito de reclamación de las cantidades
pendientes de percibir como consecuencia del impago de las facturas
SM/1625/1003216, SM/1625/1003217, SM/1625/1003218 i SM/1625/100319 por un
importe de 98.106,62 euros.
16.-El 20 de mayo de 2020 se firma el acta de recepción del contrato de servicio para
llevar a cabo el despliegue de embarcaciones para la limpieza de aguas de baño y
calas en las Illes Balears ( expediente LI/SE/17/02).
17.-En fecha 22 de octubre de 2020 la entidad GARRIGUES dirige a la Agencia Balear
del Agua y de la Calidad Ambiental escrito de reclamación de las cantidades
pendientes de percibir como consecuencia del impago de las facturas
SM/1625/1003216, SM/1625/1003217, SM/1625/1003218 i SM/1625/100319 .
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18.-En fecha 29 de septiembre de 2021 la entidad GARRIGUES dirige a la Agencia
Balear del Agua y de la Calidad Ambiental escrito de reclamación de las cantidades
pendientes de percibir como consecuencia del impago de las facturas
SM/1625/1003216, SM/1625/1003217, SM/1625/1003218 i SM/1625/100319 .
19.-En fecha 17 de marzo de 2022 el responsable del servicio redacta informe
propuesta de pago de las facturas reclamadas por FCC MEDIO AMBIENTE,SA
20.- En fecha 8 de abril de 2022 el director gerente de ABAQUA resuelve:
Primero.- Ordenar el pago de la cantidad 95.040,79 euros a FCC MEDIO AMBIENTE, S.A., por los
servicios de las embarcaciones Borealis, SL 15, SL16 SL 30, que operaron en Menorca, Eivissa i
Formentera, entre el 30 junio de 2017 hasta el mes de septiembre de 2017, en cumplimiento del contrato
de servicio para la prevención y limpieza de las aguas de baño y calas de las Illes Balears firmado el 30 de
junio de 2017.
Segundo.-Instar al responsable del contrato a redactar una propuesta de penalización por los
incumplimientos realizados por la empresa FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. durante la ejecución del contrato,
que deberá tramitarse y, posteriormente, resolverse por el órgano competente.
Tercero.- Notificar esta resolución a la representante de FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.

21.-En fecha 11 de abril de 2022 tiene entrada en el registro de ABAQUA cédula de
emplazamiento para comparecer en el juicio ordinario 206/2022 instado por FCC
contra la Agencia Balear del Agua y Calidad Ambiental.
En atención a los antecedentes descritos se considera:
PRIMERO.- El recurso de alzada se ha presentado por el señor Francesc Xavier Grau
Alafont, en nombre de la de FCC MEDIO AMBIENTE,SA, que tiene la condición de
interesada de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 39/2015 de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(LPAC). Si bien no consta en la documentación aportada la acreditación de la
representación, ésta ha sido posteriormente facilitada por la Unidad de Contratación.
Igualmente, el recurso se ha interpuesto en la forma y dentro del plazo correcto, de
conformidad con lo establecido en los artículos 115 y 122 de la LPAC.
SEGUNDO.- Respecto a la calificación del recurso de alzada cabe indicar lo siguiente:
Para poder entrar a valorar sobre la procedencia o no de la interposición del recurso
de alzada conviene realizar un breve análisis a la naturaleza jurídica del contrato
firmado entre ABAQUA y FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,SA,
posteriormente cedido a FCC MEDIO AMBIENTE,SA.
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Tal y como recoge la cláusula segunda del pliego de bases de licitación del expediente
de contratación del servicio de despliegue de embarcaciones para la prevención y
limpieza de las aguas de baño en playas y calas de les Illes Balears 2017, 2018 i
2019 ( expediente LI/SE/17/02), este contrato está tipificado como un servicio de
carácter privado, sometido, por tanto, al régimen establecido en el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (TRLCSP).
Esto es así porque, según consta en el expediente LI/SE/17/02, la aprobación del
expediente se efectuó el 10 de abril de 2017 y la publicación de los correspondientes
anuncios de licitación en el BOIB y BOE el 22 de abril de 2017. Por tanto, la normativa
aplicable en ese momento era la que configuraba el Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público (TRLCSP).
A este respecto cabe recordar que el TRLCSP diferenciaba el régimen jurídico
aplicable a los contratos celebrados por las Administraciones Públicas de los
celebrados por los poderes adjudicadores no Administración Pública. De esta manera,
el apartado primero del artículo 20 del TRLCSP ( versión vigente a fecha 22 de abril de
2017), establecía :
1.-Tendrán la consideración de contratos privados los celebrados por los entes,
organismos y entidades del sector público que no reúnan la condición de
Administraciones Públicas.
Por tanto, teniendo en cuenta que la Agencia Balear del Agua y de la Calidad
Ambiental en la fecha de la aprobación del expediente gozaba de la condición de
poder adjudicador no administración pública, tal y como correctamente señala la
recurrente, el contrato de servicio de despliegue de embarcaciones firmado el 30 de
junio de 2017 es un contrato privado, circunstancia que condiciona su régimen jurídico.
De esta manera, el apartado segundo del referido precepto establecía:
2. Los contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en
defecto de normas específicas, por la presente ley y sus disposiciones de desarrollo,
aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su
caso, las normas de derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o
entidad contratante. En cuanto a sus efectos y extinción, estos contratos se regirán por
el derecho privado.
Por dicho motivo todas las cuestiones que se susciten en torno al cumplimiento y
efectos de este contrato se regularán por las estipulaciones establecidas y aceptadas
por las partes en el contrato y los pliegos, así como en el Código Civil.
Llegados a este punto, y centrándonos en la cuestión aquí planteada, esto es, si cabe
o no el recurso de alzada, la técnica que suscribe no puede aceptar dicha posibilidad
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pues entiende que nos encontramos ante la impugnación de un acto dictado por un
poder adjudicador no administración pública y que en ningún caso puede ser
considerado como un acto administrativo.
Esta conclusión obedece al siguiente razonamiento:
Si analizamos el objeto del recurso comprobamos que es la resolución de 8 de abril de
2022 dictada al amparo de un contrato firmado el 30 de junio de 2017, ya que en ella
se acuerda, por un lado, abonar un importe por los servicios realmente prestados y,
por otro lado, instar al responsable del mismo la oportuna incoación de las penalidades
que procedan por supuestos incumplimientos contractuales. Por tanto, podemos
comprobar que el objeto controvertido es una cuestión que afecta al cumplimiento del
contrato.
Partiendo de este planteamiento y conforme lo establecido en la cláusula segunda del
pliego de bases de licitación relativo al régimen jurídico aplicable al contrato, que
remite a los artículos 10 y 20 del TRLCSP, la normativa aplicable respecto al
cumplimiento, efectos y control del contrato deberán regirse por el derecho privado y
no por el derecho administrativo.
En definitiva, la resolución dictada por el director gerente de fecha 12 de mayo de
2022 no tiene encaje en el concepto de acto administrativo, definido como declaración
de voluntad de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por una Administración en
ejercicio de una potestad administrativa, lo que obliga a que dicho acto proceda
necesariamente de una administración, circunstancia que no concurre en ABAQUA por
expresa exclusión de la normativa sectorial reguladora del contrato.
En atención a que nos encontramos ante un contrato celebrado por un poder
adjudicador que no es administración pública, y, por lo tanto de naturaleza privada,
rigiéndose en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción por el derecho privado,
cuyo conocimiento corresponde a los órganos judiciales de orden jurisdiccional civil, la
resolución dictada por el director gerente de fecha 12 de mayo de 2022 no puede
considerarse un acto administrativo y, por tanto, recurrible en vía administrativa,
motivo por el que procede inadmitir el recurso de alzada interpuesto.

Palma , en la fecha que consta en la firma electrónica
Firmado por LOPEZ MOREY
MARTA - 43063152E el día
17/06/2022 con un
certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

Marta López Morey
Jefa del Área Jurídica
Conforme con el informe y propuesta del Área Jurídica, el director gerente de
ABAQUA propone su elevación al Consejo de Administración.
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Palma , en la fecha que consta en la firma electrónica
Guillem Rosselló Alcina
Director gerente

Firmado digitalmente por
ROSSELLO
ROSSELLO ALCINA
ALCINA GUILLEM GUILLEM - 34065249H
Fecha: 2022.06.21 09:32:33
- 34065249H
+02'00'

ACUERDO DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA
En atención al informe jurídico y propuesta de resolución, vistos los antecedentes y
fundamentos jurídicos expuestos, el Consejo de Administración
ACUERDA
PRIMERO.- Inadmitir el recurso interpuesto por FCC Medio Ambiente en fecha 13 de
mayo de 2022 contra la resolución del director gerente de ABAQUA de fecha 8 de
abril de 2022, por tratarse de un acto no susceptible de recurso, lo que conlleva la
imposibilidad legal de entrar a conocer del fondo de la cuestión planteada.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a FCC MEDIO AMBIENTE, informándole que el
mencionado acuerdo pone fin a la vía administrativa y contra el mismo podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el juzgado Contencioso-Administrativo, en el
plazo de dos meses a contar desde la recepción de la presente notificación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
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5.- PERSONAL

5.1 Proposta de modificació de l’acord del
Consell d’Administració de data 26 de juliol de
2018 relativa a la classificació del treballador
Javier Ibáñez Pulgarín.
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Proposta de modificació de l’acord del Consell d’Administració de data 26 de
juliol de 2018 relativa a la classificació del treballador Javier Ibáñez Pulgarín

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 qüestions concretes relatives a la
C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 76 58
abaqua.cat
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situació jurídica d’alguns treballadors, entre els quals figurava el senyor Javier Ibáñez
Pugarín, concretamente es va indicar:

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 de
la Direcció general de Funció Pública 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.
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En el punt 14 de l’esmentat informe es va indicar:
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. Aquest plantejament es
fonamenta en els següents arguments:
Els ens del sector públic instrumental, per realitzar la classificació del
personal al seu servei, ha d’aplicar la normativa vigent així com els criteris
tècnics i jurídics per resoldre la classificació del personal laboral al servei dels
ens que integren el sector públic instrumental de la CAIB, 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.
S’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 dia 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.
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D’aquesta manera, aquest informe conclou que 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.. “
9.- En data 30 de maig de 2022, la Direcció General de Funció Pública va remetre a
ABAQUA la resolució de la directora general de Funció Pública per la qual es
comunica la no-inscripció de la classificació definitiva del Sr. Javier Ibáñez Pulgarín,
treballador de l’Agència Balear Aigua i Qualitat Ambiental, en els següents termes:
1. Comunicar la no-inscripció en el Registre Central de personal del sector públic
instrumental de la CAIB de la classificació professional duta a terme mitjançant
l'acord del Consell d'Administració de l’Agència Balear Aigua i Qualitat Ambiental
(ABAQUA) de data 26 de juliol de 2018 de la persona treballadora següent:
- Ibáñez Pulgarín, Javier .
Aquest treballador ha estat classificat per ABAQUA com a personal laboral fix,
però amb la documentació que consta al Registre Central de Personal del Sector
Públic Instrumental de la CAIB, la relació no va esdevenir indefinida abans de 21
de gener de 1998, sinó en data posterior (16/03/1998), per la qual cosa no és
aplicable l’apartat 5.2.b) dels criteris, sinó el 5.3.b) i, en conseqüència, correspon a
la jurisdicció competent atribuir la classificació corresponent.
2. Comunicar aquesta Resolució al director gerent de l’ens.
3. Instar a l’òrgan competent a la revisió de l’esmentat acord.

En atenció a l’anteriorment exposat, proposo al Consell d’Administració que adopti
el següent
Acord
1.-Modificar l’acord del Consell d’Administració de data 26 de juliol de 2018 relatiu
a la classificació definitiva com a personal fix atorgada al treballador Javier Ibáñez
Pulgarín de conformitat amb l’informe de la Direcció d’Advocacia de data 20 de
maig de 2022 i la resolució de data 30 de maig de 2022 de la Direcció General de
Funció Pública.
2.-Classificar al treballador Javier Ibáñez Pulgarín com a personal pendent de
classificar per la jurisdicció Social.
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3.-Notificar aquest acord al Sr. Javier Ibáñez Pulgarín
d’ABAQUA.

i al Comitè d’empresa

4.-Notificar aquest acord al Registre Central de personal al servei del Sector Públic
Instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, a la data de la signatura electrònica

ROSSELLO ALCINA Firmado digitalmente por
ROSSELLO ALCINA GUILLEM GUILLEM 34065249H
Fecha: 2022.06.21 09:34:12 +02'00'
34065249H
Guillem Rosselló Alcina
Director gerent

Consell d'Administració d'ABAQUA, dimecres dia 22 de juny de 2022

Expedient: 06/2022
Document: Resolució
Emissor: DGFP/SPI/CM

Resolució de la directora general de Funció Pública per la qual es comunica la
no-inscripció de la classificació definitiva del Sr. Javier Ibáñez Pulgarín,
treballador de l’Agència Balear Aigua i Qualitat Ambiental (ABAQUA)

1. La disposició addicional quinzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de
pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2013, va establir, entre d'altres
obligacions, la necessitat de classificar al personal laboral de cada ens.
2. En data 22 de setembre de 2017 la Comissió de Supervisió, Anàlisi i Proposta de
Reestructuració del Sector Públic Instrumental de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears modifica els criteris de classificació del personal laboral al servei dels
ens que integren el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
3. L'ens públic ABAQUA és una entitat pública empresarial de les que es preveu a
l’art. 2.1 de la Llei 7/2010, de 21 de juiol, del Sector Públic Instrumental de la CAIB
(en endavant, LSP), amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada.
4. En data 8 de març de 2019 tingué entrada en aquesta direcció general ofici del
director gerent d’ABAQUA pel qual es tramet la classificació professional definitiva
del personal d’ABAQUA «afegint el grup professional de cada treballador tal i com
es va aprovar a la sessió del Consell d’Administració de l’entitat de dia 27 de febrer
de 2014».
5. En data 10 d’agost de 2021, i derivat de les deficiències detectades, es requerí a
l’ens a que justifiqués documentalment la condició de personal laboral fix de l’ens
del sr. Ibáñez Pulgarín. Concretament el requeriment s’indicà:

https://vd.caib.es/1653647186603-441538094-6522218757896562041

Antecedents

«Deficiències observades a la classificació definitiva
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A la classificació professional duta a terme mitjançant acord del Consell
d'Administració de l’Agència Balear Aigua i Qualitat Ambiental (ABAQUA) de data
26 de juliol de 2018 s’observen les següents deficiències envers les persones
treballadores següents:
a) Ibáñez Pulgarín, Javier (DNI: 43063625N).
Aquest treballador 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 en data 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, no
procediria classificar al treballador com a personal laboral fix, sinó que
correspondria a la jurisdicció competent atribuir la classificació corresponent.
Per la qual cosa, i atesa la classificació realitzada per l’ABAQUA, us requereix per
a què justifiqueu documentalment que és indefinit en data anterior a 21/01/1998.
“

7. En data 20 de maig de 2022, es rebé via mail informe de l’advocació i en data 26
de maig nota aclaratòria a l’informe esmentat.

Fonaments de dret

1. L'article 3 del Decret 67/2016, de 25 de novembre, del Registre Central de
Personal al servei del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears (en endavant DRCPSPI) estableix la naturalesa d'aquest:
“El Registre Central, adscrit a la Direcció General de Funció Pública i Administracions
Públiques de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, és l’òrgan competent
per a la inscripció ordenada i sistemàtica de tot el personal sotmès al seu àmbit d’aplicació
i per a l’anotació de tots els actes i les resolucions que n’afectin la vida laboral i
administrativa, des que neix la relació de serveis o laboral fins que s’extingeix.”

2. L’article 2 del DRCPSPI estableix en relació a l’àmbit d'aplicació el següent:
“2. En el Registre Central, s’hi ha d’inscriure el personal funcionari propi, el personal laboral i el

https://vd.caib.es/1653647186603-441538094-6522218757896562041

6. Derivat dels dubtes sorgits en diversos ens relatiu al criteri a seguir envers la
data assenyalada als criteri de classificació de l’apartat 5.2b), des d’aquesta
direcció general es va demanar informe a l’advocacia, en data 25 de març de 2022.

personal directiu professional dels ens compresos en l’apartat anterior i el personal dels ens
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següents:
[...]”

3. L'Article 9 d'aquest mateix decret estableix en relació als assentaments i
anotacions el següent:
“(…) 3. Són anotacions els assentaments en els quals es registren els actes administratius,
les resolucions i les altres dades rellevants de la vida administrativa o laboral de les
persones inscrites.”

4. L'article 10 estableix el procediment per a la pràctica dels assentaments:
“1. Els òrgans competents en matèria de personal dels ens que formen part de l’àmbit

2. El Registre Central ha de comprovar que la informació que s’ha de registrar és
completa, veraç i congruent amb la que ja consti registrada, si s’escau, i ha de
practicar els assentaments corresponents en un termini màxim de deu dies hàbils
comptadors a partir de l’endemà d’haver-los rebut.
3. En cas que la documentació aportada sigui incompleta o insuficient o contengui
errades, el Registre Central ha de requerir a l’ens sol·licitant que en el termini de deu dies
esmeni la documentació aportada o aporti la documentació requerida, amb la indicació
que si no ho fa es considerarà que no s’ha presentat i l’expedient s’arxivarà sense cap més
tràmit.
4. L’omissió de l’obligació de comunicar al Registre Central els actes, les resolucions o les
diligències que s’hagin de registrar pot donar lloc a l’exigència de responsabilitat en els
termes que preveu la normativa del règim disciplinari que hi sigui aplicable.
5. Si s’observen vicis o errors en els documents registrals que en puguin determinar la
nul·litat o l’anul·labilitat, la persona titular de la Direcció General de Funció Pública ha de
comunicar a l’òrgan que n’hagi dictat l’acte la no-inscripció dels documents afectats en el
termini de deu dies.”

5. En la sessió de 22 de setembre de 2017 s’aprovà uns nous «Criteris tècnics i
jurídics per resoldre la classificació del personal laboral al servei dels ens que
integren el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears».
El punt que afecta a les entitats públiques empresarials (EPEs) és el següent:
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d’aplicació d’aquest Decret han de trametre al Registre Central, en el termini màxim dels
tres dies hàbils següents a la data en què s’hagin dictat, els actes, les resolucions o les
diligències que hagin de ser objecte d’inscripció o anotació.
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«5. Criteris de classificació del personal dels organismes públics i consorcis
5.1 En relació amb els organismes públics (és a dir, organismes autònoms i entitats
públiques empresarials) i consorcis autonòmics, la classificació del personal s’ha
de dur a terme atenent al moment de l’ingrés o adquisició de la condició
d’indefinit, en el seu cas.
La classificació s’ha de dur a terme d’acord amb els criteris següents:
5.2. Personal amb data d’accés anterior al 21 de gener de 1998
a) En relació amb el personal que accedí mitjançant processos selectius que
complien com mínim amb els requisits que s’estableixen en l’apartat tercer
d’aquests criteris, serà classificat com a personal laboral fix.
b) En relació amb el personal que va ingressar mitjançant un contracte de treball
fix o indefinit sense procés selectiu que garantissin els principis d’ igualtat
mèrit, capacitat i publicitat o fou contractat temporalment i la seva relació
laboral va esdevenir indefinida abans de 21 de gener de 1998, sense perjudici
de l’aplicació al personal dels organismes autònoms del previst a la disposició
addicional primera del Conveni Col·lectiu per al personal al servei de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 174
de 19-12-2013) serà classificat com a personal laboral fix.
5.3. Personal amb data d’accés a partir del 21 de gener de 1998
En relació amb el personal que va ingressar o va adquirir la condició d’indefinit a partir
del 21 de gener de 1998, cal distingir les situacions següents:
a) El personal que accedí mitjançant processos selectius d'acord amb els principis
d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i que complien com a mínim amb els
requisits que s’assenyalen a l’apartat tercer, serà classificat com a personal
laboral fix.
b) El personal que accedí o adquirí la condició d’indefinit sense haver superat un
procés selectiu d’acord amb els criteris mínims establerts a l’apartat tercer,
correspon a la jurisdicció competent atribuir la classificació corresponent.
c) El personal que accedí mitjançant contracte temporal esdevingut indefinit
d’acord amb la regulació de l’Estatut dels Treballadors (ET), correspon a la
jurisdicció competent atribuir la classificació corresponent.»

Tot això, considerant el punt 4.1, que és aplicable a tots els ens del sector públic:
«4. Criteris generals de classificació
4.1 Les convocatòries o anuncis que es publicaren amb l’objecte de seleccionar personal
amb caràcter temporal (contractes eventuals o per circumstàncies de la producció,
d’interinitat, per obra o servei), no atorguen la condició de fix al personal que
n’hagués superat les proves, malgrat aquestes respectessin els principis d’igualtat,
mèrit i capacitat.
(...)»

6. L’informe de l’advocacia de la CAIB estableix, envers aquest assumpte:
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“Se comparten los fundamentos jurídicos y las conclusiones del informe 3/22 del
Departamento de Coordinación y Modernización de 24 de marzo de 2022, respecto a las
situaciones de los trabajadores de CBE, IVABI y ABAQUA que se exponen en dicho
informe, si bien resulta necesario realizar alguna matización respecto a la situación del
trabajador de ABAQUA.
La Abogada que suscribe comparte, con carácter general, la conclusión del informe del
Departamento de Coordinación y Modernización consistente en que la relación indefinida
que nace el 16 de marzo de 1998 supera la fecha límite de 21 de enero de 1998 para ser
clasificado como fijo. No obstante, se desconocen los motivos por los que dicho trabajador
fue clasificado como fijo, por cuanto parece ser que ABAQUA no ha contestado a los
requerimientos de la Dirección General de Función Pública ni ha remitido la
documentación que acredite que dicho trabajador era indefinido en fecha anterior al 21
de enero de 1998.

En consecuencia, resultaría de aplicación el criterio 5.3, por tratarse de un trabajador que
adquirió la condición de indefinido con posterioridad al 21 de enero de 1998. En este caso,
para ser clasificado como personal fijo, debe haber superado un proceso selectivo que
cumpla con los criterios mínimos establecidos en el apartado tercero de los criterios y no
consta que haya sido así.
Por tanto, procedería la revocación de dicha clasificación y que por parte de ABAQUA se
acordara que corresponde a la jurisdicción competente atribuir la clasificación
correspondiente, dado que no es posible, desde el 29 de junio de 2017, que la
Administración reconozca la clasificación de indefinido no fijo, en aplicación de la
disposición adicional 34ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017
(DA 34ª).
Ello sin perjuicio de que concurra algún motivo o circunstancia que justifique su
clasificación como fijo, que no ha sido puesto de manifiesto por ABAQUA.
Consta en la información remitida a esta Abogacía que en fecha 23 de junio de 1994
suscribió un contrato por lanzamiento de nueva actividad celebrado al amparo del RD
2546/1994, de 29 de diciembre, sin que conste ningún otro dato más hasta la conversión
en indefinido, en fecha 16 de marzo de 1998.
Hay que tener en cuenta que la duración máxima del contrato de lanzamiento de nueva
actividad suscrito en fecha 23 de junio de 1994 era de tres años, por lo que el mismo debió
haber finalizado en fecha 22 de junio de 1997, sin embargo, no se produce la conversión
en indefinido hasta el 16 de marzo de 1998.
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Se indica en el informe que, según consta en el Registro Central de Personal del Sector
Público Instrumental de la CAIB, el trabajador suscribió contrato de trabajo por
lanzamiento de nueva actividad celebrado al amparo del Real Decreto 2546/1994, de 29 de
diciembre, con fecha de inicio 23 de junio de 1994 y fecha de finalización 22 de junio de
1997, con la categoría de administrativo.
A continuación, consta la conversión en indefinido del contrato de trabajo al amparo del
RD Ley 9/97, de 16 de mayo, con fecha 16 de marzo de 1998.
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Por parte de esta Abogada se ha solicitado a la Dirección General de Función Pública si
existe algún otro contrato entre la fecha de finalización del contrato temporal (22 de junio
de 1997) y la fecha de conversión en indefinido (16 de marzo de 1998), habiendo
respondido en sentido negativo. Sin embargo, se ha remitido el documento de conversión
en indefinido de 16 de marzo de 1998 y en el mismo se señala que se convierte en
indefinido el contrato temporal de lanzamiento de nueva actividad celebrado el 1 de
febrero de 1997.
Por lo tanto, parece ser que, tras la celebración del primer contrato temporal (de fecha 23
de junio de 1994), por lanzamiento de nueva actividad consistente en “captación de agua
para suministro”, y antes de su finalización (que estaba prevista para el 22 de junio de
1997), el trabajador y ABAQUA suscribieron un nuevo contrato temporal por lanzamiento
de nueva actividad, en fecha 1 de febrero de 1997, el cual no ha sido localizado,
desconociéndose en qué consiste esta nueva actividad así como los términos del contrato.

7. Posteriorment a l’informe abans esmentat i derivat d’una errada detectada en
les dates del contracte, l’advocacia ha emès una nota aclaratòria a aquest en el
sentit següent:
“Se indica en el informe de Coordinación y Modernización que, según consta en el
Registro Central de Personal del Sector Público Instrumental de la CAIB, el trabajador
suscribió contrato de trabajo por lanzamiento de nueva actividad celebrado al amparo del
Real Decreto 2546/1994, de 29 de diciembre, con fecha de inicio 23 de junio de 1994 y
fecha de finalización 22 de junio de 1997, con la categoría de administrativo. A
continuación, consta la conversión en indefinido del contrato de trabajo al amparo del RD
Ley 9/97, de 16 de mayo, con fecha 16 de marzo de 1998.
No obstante, se ha comprobado que el contrato temporal por lanzamiento de nueva
actividad suscrito con el trabajador es de fecha 1 de febrero de 1997, y que el mismo fue
objeto de conversión en indefinido el 16 de marzo de 1998, si bien el Consejo de
Administración de IBAGUA acordó dicha conversión el 22 de enero de 1998.
No ha lugar, por tanto, a las matizaciones efectuadas en el informe relativas a la
celebración de un nuevo contrato, a la superación del plazo máximo temporal de dicha
contratación y al fraude en el objeto de los contratos, puesto que tan sólo se celebró un
contrato, de fecha 1 de febrero de 1997, el cual no superó el plazo máximo de duración, y
fue objeto de conversión en indefinido con posterioridad al 21 de enero de 1998.
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A la vista de esta circunstancia, y si bien no se dispone de toda la información necesaria,
hay que tener en cuenta que en el caso de una demanda ante la jurisdicción social contra
una eventual revocación de la clasificación del trabajador como fijo, no podemos obviar
que existe la posibilidad de que se declare que ABAQUA incurrió en fraude de ley al
realizar dichas contrataciones temporales, por superar el plazo máximo temporal de dicha
contratación o por fraude en el objeto de los contratos. “
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Por tanto, y a no ser que concurra algún motivo o circunstancia que justifique su
clasificación como fijo, procedería la revocación de dicha clasificación y que por parte de
ABAQUA se acordara que corresponde a la jurisdicción competente atribuir la clasificación
correspondiente.”

Per tot l’anterior i vists els fonaments de dret dict la següent

Resolució
1. Comunicar la no-inscripció en el Registre Central de personal del sector públic
instrumental de la CAIB de la classificació professional duta a terme mitjançant
l'acord del Consell d'Administració de l’Agència Balear Aigua i Qualitat Ambiental
(ABAQUA) de data 26 de juliol de 2018 de la persona treballadora següent:

Aquest treballador ha estat classificat per ABAQUA com a personal laboral fix,
però amb la documentació que consta al Registre Central de Personal del Sector
Públic Instrumental de la CAIB, la relació no va esdevenir indefinida abans de 21
de gener de 1998, sinó en data posterior (16/03/1998), per la qual cosa no és
aplicable l’apartat 5.2.b) dels criteris, sinó el 5.3.b) i, en conseqüència, correspon a
la jurisdicció competent atribuir la classificació corresponent.
2. Comunicar aquesta Resolució al director gerent de l’ens.
3. Instar a l’òrgan competent a la revisió de l’esmentat acord.

La directora general de Funció Pública

Maria del Carmen Palomino Sánchez
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- Ibáñez Pulgarín, Javier (DNI: 43063625N).
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6.- TORN OBERT DE PARAULES
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