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PLE EXTRAORDINARI
Dia 22 de juliol de 2010

Sr. Mario Añibarro Juan

ACTA NÚM. 10/10

A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les dotze hores del dia vint-i-dos de juliol de dos mil deu; sota 
la Presidència de la Sra. Alcaldessa-Presidenta, Sra. Lurdes Costa Torres, es reuneixen els Srs. 
Regidors expressats al marge per tal de celebrar sessió extraordinària de l'Excm. Ajuntament Ple, 
en primera convocatòria, per a la qual han estat citats de forma reglamentària.

Actua de secretari el Lletrat de la Corporació que subscriu.

DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior:

Per unanimitat, s’acorda l’aprovació de la Acta de la sessió anterior núm. 7/10, extraordinària de 
data 18 de juny.

2n.  Expedient  de  Contractació  per  la  gestió  del  Servei  d’Abastament  d’aigua  potable  i 
clavegueram del municipi d’Eivissa:

Donat compte de la proposta d’acord del tenor literal següent:

“PROPOSTA D’ACORD

Resultant  que amb data  18 de maig  de 2010,  en compliment  del  previst  a  l’article  73 del  RD 
1098/2001 de 12 d’octubre pel qual s'aprovà el Reglament General de la Llei de Contractes, i als 
efectes de dur  a terme les actuacions administratives preparatòries dels  contractes,  s’ha emès 
informe per part de l’Enginyer Tècnic Municipal amb el vist i plau del Regidor delegat de l'Àrea de 
Medi Ambient en el qual s'exposa la necessitat, característiques i import calculat de les prestacions 
objecte del contracte de gestió del servei públic d'abastament d'aigua i clavegueram del municipi 
d'Eivissa  sota la  modalitat  de concessió  administrativa.  Vist  també l'avantprojecte  de les  obres 
hidràuliques i la memòria econòmica, aprovat pel Ple de la Corporació amb data 29 d'abril de 2010, 
així com el plec de prescripcions tècniques particulars i el plec de clàusules administratives que 
consten a l'expedient administratiu.

Resultant que, mitjançant Providència de data 19 de maig es va acordar la incoació de l'expedient 
de contractació, sol·licitant-se informe de Secretaria sobre el  plec de clàusules administratives i 
informe d'Intervenció sobre l'existència de consignació pressupostaria i fiscalització.
Resultant que, la Secretaria de la Corporació i la Intervenció van emetre informe amb data 19 de 
maig, favorable a la contractació interessada.

Resultant  que l’expedient  no  va  ser  tractat  a  la  Comissió  Informativa  de l’Àrea  d’Administració 
Municipal, al ser retirat l’assumpte de l’ordre del dia fins que no es resolgués el recurs de reposició 
interposat per Aqualia contra l’acord de Ple de data 29 d’abril  de 2010, respecte el  qual es va 
emetre informe del que se’n desprèn la procedència de desestimar el mateix, fet acordat en el Ple 
de data 18 de juny.
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Resultant que el Ple de data 18 de juny va acordar deixar sobre la taula l’aprovació de l’expedient 
de  contractació  a  fi  d’estudiar  amb  el  grup  municipal  popular  la  possible  introducció  de 
modificacions en el contingut dels Plecs.

Vist l’escrit del Regidor Delegat de l’Àrea de Medi Ambient de data 28 de juny de 2010, així com els 
informes emesos al respecte per part de la Secretaria General, els Serveis Tècnics Municipals i 
l’Interventor de Fons en els quals es proposen una sèrie de modificacions en els plecs respecte els 
dictaminats en la Comissió informativa de data 16 de juny.

Considerant que, la Llei 7/1985 de 2 d'abril de Bases de Règim Local (articles 25 i 26), així com la 
Llei  20/2006  de  15  de  desembre  Municipal  i  de  Règim  Local  de  les  Illes  Balears  (article  29) 
estableixen  la  competència  del  municipi  per  a  la  prestació  del  servei  d'abastament  d'aigua  i 
clavegueram.

Considerant  que,  de  conformitat  al  previst  a  l'article  151.2  de  la  Llei  20/2006  i  l'article  30  del 
Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955, l'Ajuntament té plena 
potestat per constituir, organitzar, modificar i suprimir els serveis de la seva competència, essent 
l'ajuntament  sobirà  per  establir  la  reglamentació  del  servei  en  la  forma que estimi  convenient, 
respectant el caràcter de servei essencial i obligatori i el dret de tota la ciutadania del municipi a la 
seva prestació.

Considerant que, és atribució del Ple de la Corporació de conformitat al previst a l'article 22 f) de la 
Llei de Bases de Règim Local aprovar les formes de gestió dels serveis públics.

Considerant  que,  resulta  acreditat  a  l'expedient  de  contractació  tramitat,  el  règim  jurídic  bàsic 
regulador  del  servei  públic,  quedant  determinades  l'abast  de  les  prestacions  a  satisfer  pel 
concessionari i que l'activitat de que es tracta queda assumida per l'Ajuntament com a pròpia, tot 
això en compliment del previst a l'article 116 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Considerant que, el mencionat article 116 i l'article 117 de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
regula les actuacions preparatòries del contracte, i en particular especifica que els contractes de 
gestió del servei públic anirà precedit de l'aprovació del plec de clàusules administratives particulars 
i del de prescripcions tècniques, especificant-se el règim jurídic del servei, així com els aspectes de 
caràcter jurídic,  econòmic i  administratiu i  en el  seu cas les tarifes que han de percebre's dels 
usuaris, els procediments per a la seva revisió i el cànon o participació que hagués de satisfer-se a 
l'Administració, quan fos procedent.

Considerant que, s'acredita a l'expedient tramitat el compliment de les formalitats exigides per la 
legislació vigent per a la imposició i ordenació del servei públic com el compliment de les actuacions 
preparatòries pròpies del contracte de gestió de servei públic i  redactat el corresponent plec de 
clàusules administratives particulars, mitjançant la present i de conformitat als informes que consten 
a l'expedient es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent ACORD:

PRIMER.- Escollir com a mode de gestió del servei públic del servei d'abastament i clavegueram 
del  municipi  d'Eivissa  la  gestió  indirecta,  mitjançant  contracte administratiu  de gestió  de servei 
públic sota la modalitat de concessió.

SEGON.- Aprovar l'expedient de contractació i la despesa que la gestió del servei públic genera.
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TERCER.-  Aprovar  el  plec  de  prescripcions  tècniques  i  el  plec  de  clàusules  administratives 
particulars que regirà la licitació i contractació, que s’adjunta com a annex, que haurà d'exposar-se 
al  públic durant 10 dies naturals,  de conformitat al  previst  a l'article 183.3 de la Llei  20/2006 a 
efectes  de  reclamacions  en  el  Butlletí  Oficial  de  les  Illes  Balears,  publicant-se  simultàniament 
anunci  de  licitació,  si  bé  en  el  cas  d'existir  reclamacions,  aquest  últim  s'aplaçarà  quan  resulti 
necessari.

QUART. -  Que es procedeixi  a convocar la  licitació  de la  indicada gestió  del  servei  públic  per 
procediment  obert  i  resultant  guanyador  el  licitador  que  presenti  l'oferta  econòmicament  més 
avantatjosa.

CINQUÈ.- Que es procedeixi a efectuar la publicació de l'anunci de licitació al Diari Oficial de la 
Unió Europea durant 52 dies naturals, així com en el Butlletí Oficial de les Illes Balears durant 26 
dies naturals.

SISÈ.- Que es delegui al Regidor delegat de l'Àrea de Medi Ambient, Mobilitat i Manteniment Urbà 
la designació del responsable del contracte, amb les funcions establertes als plecs.

SETÈ.- Comunicar a Aqualia Gestión Integral del Agua S.A. que, a partir del dia 1 de novembre de 
2010,  continuarà  prestant  el  servei  d’abastiment  d’aigua  i  clavegueram  en  règim  de  pròrroga 
forçosa, fins que la gestió del servei no sigui assumida per l’adjudicatari de la nova concessió.

VUITÈ.- Destinar el 0,5% de l’import  a abonar pel concessionari  a l’Ajuntament en concepte de 
cànon d’explotació anual de les instal·lacions a despeses derivades del control de la concessió, ja 
sigui  mitjançant  la  contractació  de  personal  funcionari  o  mitjançant  la  contractació  d’assessors 
externs que actuïn sota la supervisió del Responsable del Contracte.

NOVÈ Notificar el present acord a Aqualia Gestión Integral del Agua S.A., amb l’advertiment de que 
contra  aquest  acord,  no  procedeix  la  interposició  de  recursos  administratius  ordinaris,  podent 
interposar el recurs especial en matèria de contractació regulat a l’article 37 de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de Contractes del sector públic, davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini 
màxim de 10 dies hàbils comptats des del següent a la corresponent publicació o, en el seu cas, 
notificació.

Transcorreguts vint dies hàbils des de el següent a la interposició del recurs sense que se’n hagi 
notificat la seva resolució, l’interessat el podrà considerar desestimat podent-se interposar contra la 
desestimació recurs contenciós administratiu de conformitat a l’article 37.10 de la Llei 30/2007.

El règim de recursos fixat anteriorment no és d’aplicació al punt setè del present acord, contra el 
qual s’hi pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de 
Palma  de  Mallorca,  en  el  termini  de  dos  mesos  a  comptar  des  de  la  seva  notificació;  o  bé, 
interposar recurs potestatiu de reposició davant del mateix Ajuntament Ple, en el termini d’un mes, 
en el ben entès que, contra la resolució expressa del referit recurs, o un cop transcorregut un mes 
des  de  la  seva  interposició  sense  resolució  i  notificació,  podrà  interposar  recurs  contenciós 
administratiu en els termes abans indicats;  tot  això sense perjudici  de qualsevol altra acció que 
l’interessat estimi convenient exercir.

Eivissa a 14 de juliol de 2010. EL REGIDOR DELEGAT DE L’ÀREA DE MANTENIMENT URBÀ, 
MOBILITAT I MEDI AMBIENT, Sgt. Juan Rubio Córdoba.”;

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Administració Municipal.
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Intervencions:

Sr. Prats: Aquest punt va quedar damunt la taula perquè varen intentar arribar a un consens, i han 
vist que la paraula consens no té el mateix significat per a tots dos.
Varen tenir la primera reunió bastant aviat, després va passar un mes sense cap reunió mentre els 
tècnics municipals preparaven els informes. Després tingueren una reunió en la qual li varen donar 
uns informes, però encara faltava el de l’Interventor. Després se’ls va convocar a una comissió i 
encara faltava aquest informe. Varen tenir una altra comissió a la qual ja hi havia tots els informes, i 
allí varen exposar una sèrie de canvis i raonaments.
Per arribar a un consens han de tenir temps. Entenen que no han tingut gaire temps per estudiar el 
tema, i algunes de les peticions no les han acceptat.
El plec en el seu conjunt és millorable, necessiten més temps i per això a dia d’avui el Grup Popular 
no està en una situació apropiada per recolzar aquest plec.
L’equip de govern ha aprofitat per canviar moltes coses del plec que ja portaren a aprovació el mes 
passat.  Han  millorat  coses  respecte  de l’inicial,  i  el  Grup  Popular  ha  aportat  idees  que volien 
plasmar en aquest plec, però no totes han set recollides.

Sr. Rubio: No creu que hagin perdut el temps, ja que tot el que s’ha fet ha servit per conèixer millor 
les intencions de cada grup. Si la definició de consens no és la mateixa, igual tindrien que parlar 
més. Creu que han fet tot el que tenien que fer per intentar consensuar aquest plec. Han tengut el 
temps necessari  perquè partien  d’un plec  que ja  estava acabat,  per  tant,  en  teoria,  ja  s’havia 
estudiat i ja s’havia treballat amb ell.
Han recollit  gairebé tot el que han demanat. Han canviat el tema del cànon fix, i han canviat la 
proposta d’acord per introduir la contractació de gent per fer el control.
 Han canviat també la puntuació a suggeriment del Grup Popular. Han fet un esforç per introduir tot 
el que els hi han demanat. Inclus han mirat de poder introduir algun membre del Grup Popular a la 
mesa de contractació, lògicament condicionat al seu recolzament en l’aprovació de l’expedient. Que 
se’ls acusi de no haver intentat consensuar aquest plec, creu que és faltar a la veritat.

Sr. Prats: Tot el que ha dit és fruit d’una única reunió. Varen exposar tots els dubtes que tenien, 
després d’estudiar el plec i els informes que tenien, i d’allí va sortir tota la feina posterior, però tota 
aquesta feina no va revertir en informació cap el Partit Popular per seguir millorant, sinó que va 
revertir al cap d’un mes amb uns informes fets i tancats, i això és la discrepància que poden tenir, 
en buscar consens o no.
Les aportacions del Partit Popular han servit per millorar aquest plec, ja que han informat el tema 
d’eliminar els 0 punts a l’oferta més baixa, han canviat la fórmula de revisió de tarifes sense que els 
hi demanessin, han reparat una part del plec tècnic de les condicions de qualitat de l’aigua, han 
llevat  el tema de la pòlissa de responsabilitat  civil  i  d’altres coses, però està segur que el  plec 
encara es pot millorar.
No li negarà que han treballat, però no l’hi pot negar al Grup Popular que també ha treballat perquè 
han fet moltes aportacions, i algunes d’elles estan reconegudes i altres no, com que es tingués en 
compte que aquesta concessió a dia d’avui està en litigi, i no ho han fet. Això és una cosa més que 
els fa veure que no poden estar completament d’acord amb la redacció d’aquest plec.
Reconeix que han recollit la majoria dels punts fàcils que els hi han demanat.
Discrepen del cànon inicial, perquè poden pensar que és perquè l’any que ve hi ha eleccions, i així 
poden prometre inversions.
El consens no es introduir modificacions en el Ple.
És un plec que ha millorat molt, gràcies al Grup Popular, però amb el temps és molt més millorable.

Per tot això el seu vot serà d’abstenció.
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Sr. Rubio: A data d’avui no hi ha cap litigi, i per això ara no poden fer res.
L’únic punt de conflicte és el tema del cànon.
El cànon variable que cobrarà aquest Ajuntament cada any és manté, i es cobrarà un mínim de 
l’1,5% de la facturació, i independentment és fixa un cànon inicial valorat amb 5 punts.
Si no voten a favor no té sentit que estiguin a la Mesa de Contractació.
Estan davant un plec on l’Ajuntament passarà a tenir 13 milions per a inversió, i on tendran un 
sistema de control de qualitat  que garantirà millor servei als ciutadans. Tot això és molt  bo per 
l’Ajuntament i per la gent que estarà vinculada a aquest contracte.
Per tant lamenten que el Grup Popular s’abstingui.

Sra. Costa: Donen per debatut aquest tema, i s’aprova l’expedient de contractació per a la gestió 
del servei d’abastament d’aigua potable i clavegueram del municipi d’Eivissa, que és un plec i una 
feina que han preparat un equip d’especialistes, com és lògic. Pertant  no és un plec polític sinó 
tècnic, que ha anat dos vegades a Ple i a tres comissions informatives, a més d’altres reunions 
informals, per la qual cosa no accepta que diguin que no hi ha hagut debat. S’han incorporat totes 
les aportacions que es varen citar a l’anterior Ple, en el qual es va deixar damunt la taula. Acceptant 
que han set millores al plec, i supervisat pels tècnics municipals torna avui a Ple.

Sotmès  l’assumpte  a  votació,  és  aprovat  amb  els  vots  a  favor  de  les  Sres.  Costa,  Mayans, 
Fernández i Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez, i l’abstenció de les 
Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Cava de Llano, Martínez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero, 
Trejo i Marí Ferrer, que suposa la majoria absoluta legal del nombre de membres de la Corporació.

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les dotze hores i trenta-cinc minuts del dia 
vint-i-dos de juliol de dos mil deu, de la qual se n’estén la present Acta que consta de sis folis que, 
amb mi el Secretari, firmen tots els assistents.

De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific.
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