FITXA DE TRANSPARÈNCIA
(Data d'actualització: 09/09/21)
AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL (ABAQUA)

OBJECTE
L'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental és una entitat de dret públic, adscrita a la
Conselleria de Medi Ambient, que té la següent finalitat institucional:
a)

La promoció, construcció, explotació i manteniment de les infraestructures hidràuliques,
incloses les instal·lacions i serveis connexos, de captació, conducció, potabilització i
distribució d'aigües, per a qualsevol ús, tant superficials com subterrànies.

b)

Les actuacions, obres i instal·lacions de sanejament i depuració d'aigües residuals; la
conservació i millora del domini públic hidràulic, així com l'adquisició i millora del patrimoni
hidràulic de les Illes Balears; i en general, qualsevol tipus d'actuació hidràulica, incloses les
obres, instal·lacions, i serveis connexos, que siguin competència de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

c)

Les actuacions, obres o instal·lacions relatives a qualitat ambiental, residus i litoral.

d)

L'estudi, redacció i proposta d'aprovació de plans i programes relatius a la captació,
conducció i distribució d'aigües per a qualsevol ús, així com el sanejament i depuració
d'aigües residuals.

Podeu obtenir més informació en l'article 2 del seus Estatuts de L’Agència Balear de l’Aigua i de la
Qualitat Ambiental

DADES BÀSIQUES
Tipus d’ens: Entitat pública empresarial
Normativa de creació i Estatuts

-

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 (BOIB núm. 185 de 22 de diciembre)

DADES DE CONTACTE:
C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol)
07009 Palma
Plànol de situació
Telèfon 971177658 - Fax 971177678
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Correu electrònic: informacio@lagencia.cat

WEBS
Web institucional CAIB
Web institucional de l’entitat

ÒRGANS DE DIRECCIÓ
D’acord amb el disposat en els Estatuts de l’ABAQUA, han de regir, administrar i gestionar l’Agència
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental els òrgans de direcció següents:

A)

Òrgans superiors de direcció:
• El president o presidenta, càrrec que recau en el conseller de Medi Ambient i
Territori
• El Consell d’Administració

B)

Altres òrgans de direcció:

•

•

El director o directora gerent

•

El secretari o secretària general

Organigrama de l'entitat

(Figura 1. Organigrama de gestión de la Agencia Balear del

Agua)

RESPONSABLES
Director gerent: Guillem Rosselló Alcina
Per accedir a les seves dades biogràfiques, retribucions, declaració d’adhesió al Codi ètic i
declaracions de béns i activitats, feu clic aquí.
Secretari general: Juan Calvo Cubero
Per accedir a les seves dades biogràfiques, retribucions, declaració d’adhesió al Codi ètic i
declaracions de béns i activitats, feu clic aquí
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CONTINGUTS DE TRANSPARÈNCIA
Pressuposts
Els pressuposts dels ens del sector públic es troben publicats en el Tom 4 (ens del sector públic) de
la Llei de pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de cada any, on es troben
distribuïts segons el tipus d'ens que sigui.
El pressupost de l'ABAQUA es pot consultar cercant entre les entitats públiques empresarials.

Podeu trobar dades mes clares en la part de pressuposts del sector públic de la pàgina que publica
la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, “Com i en què gasta el Govern de les Illes Balears”,
del Govern, clicant aquí i cercant aquest ens.

Despeses de manutenció, transport i viatges i registre d'obsequis del director ger ent i del
secretari general

•

Podeu consultar les despeses de manutenció, transport i viatges i el registre d'obsequis del
director gerent aquí.

•

Podeu consultar les despeses de manutenció, transport i viatges i el registre d'obsequis del
secretari general aquí.
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Comptes anuals de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental
Els comptes anuals de l'ABAQUA estan publicats a l’apartat corresponent del compte general de
cada any. A la pàgina web de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
podeu consultar l’últim compte general aprovat, així com els comptes aprovats d’anys anteriors
(abaix, en els accessos directes)
Per consultar els comptes anuals de l'ABAQUA, heu d’entrar en el Compte de l’any que cerqueu,
anar a l’apartat “Entitats Públiques Empresarials i Societats Mercantils Públiques” i triar aquest ens a
la llista de la pestanya que trobareu.

Auditoria de comptes l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental
Vegeu auditories d’anys anteriors aquí

Contractació
Trobareu tota la informació necessària sobre contractació de l'ABAQUA en el seu perfil del
contractant, de la Plataforma de Contratació del Sector Públic, clicant aquí.
Després, podeu anar a «LICITACIONS» i veureu les contractacions d'aquest ens. Si consulteu la
pestanya de «CONTRACTES MENORS», podrà veure els d'aquest ens.

Per a informació sobre l'activitat contractual de l'ABAQUA des de juny de 2008 fins el 23 de juliol de
2017 heu d’anar a la Plataforma de Contractació de la CAIB, al seu perfil del contractant.
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Dades estadístiques de l’activitat contractual
A continuació, podeu veure el resum dels contractes de l’ABAQUA durant l'any 2020.

Si voleu cercar informació d’altres anys o en format fulla de càlcul podeu consultar la pàgina
principal de Dades estadístiques en matèria de contractació del Portal de transparència del Govern.

Registre de Convenis i Acords
Registre de convenis (ABAQUA)
Període mitjà de pagament
Funcions de les diferents àrees
Recursos humans

