
 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ GESTORA DE LA 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, 
BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT, CELEBRADA EL DIA 18 DE JULIOL DE  
2018 
 
ASSISTENTS 
 
Representants: 
Sr. Lluís ROS COLLS  President – Palafrugell 
Sr. Marià RENART CARRERAS Vicepresident -  Begur 
Sra. Silvia MONAR AYNIER Vocal – Pals 
Sr. Marc GARCÍA GARRIDO Vocal – Torrent 
Sra. M. Pilar PAGÈS ANDRÈS Vocal – Regencós 
Sr. Joan Manel LOUREIRO VALL Alcalde – Begur  
Sr. Josep FONTANILLAS PICAMAL Alcalde - Regencós 
  
  
Secretari: 
Sr. Jordi BARCONS PUJOL 
 
Interventor: 
Sr. Josep COROMINAS CANER 
 
Tresorera: 
Sra. Maribel AGUILAR MACHO 
 
Enginyer Assessor: 
Sr. Jesús CRESPO ANTÓN 
 
Excusen la seva assistència: 
Sr, Sergi BRULL COSTA Alcalde – Pals 
Sr. Josep PIFERRER PUIG Alcalde - Palafrugell  
Sr. Josep M. ROS MARULL Alcalde – Torrent 
 
En la Sala de reunions del local social la Sauleda de Palafrugell es reuneix la 
Comissió Gestora de la Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments de 
Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent, sota la Presidència del Sr. Lluís ROS 
COLLS, per dur a terme sessió ordinària de la mateixa a dos quarts de vuit del vespre 
del dia 18 de juliol de 2018. 
 
Oberta la sessió per part del Sr. President i una vegada comprovada, per part del 
Secretari, l’existència del quòrum legal necessari perquè pugui ésser iniciada, es 
procedeix a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre del dia. 
 
Tanmateix, i vist allò que es disposa en l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 
Catalunya, així com l’article 51 del Reial Decret Legislatiu 781/96, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim 
Local, i també en l’article 83 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, 
que es remet a l’article 47.3 de la Llei Estatal 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 



 

Bases de Règim Local, de presentar-se a la sessió afers no inclosos en l’Ordre del 
Dia, aquests seran tractats un cop acabat aquest, de donar-se les circumstàncies 
establertes en els articles esmentats. 
 
 
PRIMER.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
S’aprova per unanimitat de l’acta de la sessió de la Comissió Gestora del dia 30  de 
maig de  2018, prèviament lliurada als integrants de la mateixa, segons la redacció 
donada pel Secretari. 
 
 
SEGON.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA. 
 
El Sr. President informa que de moment no  hi ha cap notícia del Consorci de la Costa 
Brava en relació a les instal·lacions de la Mancomunitat.  
 
 
TERCER.- INFORMACIONS DE L’ENGINYER ASSESSOR. 
 
INFORME PER LA SESSIÓ DE LA COMISSIÓ GESTORA DE 18-07-2018 
 
INFORME DE L’ENGINYER ASSESSOR: 
 

1. El passat 29-06-2017, a l’Ajuntament de Regencós, es va tenir reunió amb els 
propietaris afectats per la renovació de la canonada a Quermany. 
Verbalment hi ha acord amb tots els propietaris. 
El projecte incorporarà l’annex d’afectacions per poder redactar i signar els 
documents de servitud formals. 

2. El comptador de l’aigua que subministra el CCB està espatllat. Es va detectar el 
20-06-2018 i es va notificar al CCB. Encara no l’han reparat. 

3. A l’ETAP s’ha espatllat la resistència de la torre d’absorció de sosa càustica. 
 

 
 
QUART.- APROVACIO DEL COMPTE GENERAL DE LA MANCOMUNITAT DE 
L’ANY 2017 
 
L’Interventor accidental llegeix la proposta. 
La Comissió Especial de Comptes, duta a terme el dia 11 d’abril de 2018, va informar 
favorablement el Compte General de la Mancomunitat de l'any 2017. 
 
Posteriorment es varen exposar al públic per un termini de quinze dies  i vuit més, 
mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de  la Província  número 87 de 7 de maig de 
2018 (Ref. 3814), sense que es  presentés cap reclamació ni observació. 
 
Per tot això, i de conformitat amb el que disposen els  articles 212 del R.D. Legislatiu 
2/2004 de 5 de març d’aprovació del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals i 460-4 del R.D. Legislatiu 781/86 de 18 d'abril, es  proposa  a la Comissió 
Gestora d’aquesta Mancomunitat, l'adopció  dels  següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar el Compte General del Pressupost de la Mancomunitat de 2017. 
 



 

SEGON.- Trametre l'esmentat Compte degudament aprovat a la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, al Tribunal de Comptes i a la Delegació d’Hisenda d’acord 
amb el que estableixen l’article 9 de la Llei 15/91, de la Sindicatura de Comptes i 
l’article 212.5 del RDL 2/2004, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
Seguidament es dóna compte del resultat pressupostari, del romanent líquid de 
tresoreria, de la suficiència de recursos corrents, del càlcul d’estabilitat pressupostària i 
la regla de despesa amb el següent contingut: 
 
RESULTAT 
PRESSUPOSTARI       2017 
        

Conceptes   
Drets Rec. 
Nets 

Oblg. 
reconeg 

Ajustament
s 

Resultat 
Press. 

   a. Operacions corrents 
1.856.815,1

3 
1.297.654,7

3 0,00 559.160,40 
   b. Altres no financeres 0,00 30.369,13 0,00 -30.369,13 

1. Operacions no financeres 
1.856.815,1

3 
1.328.023,8

6 0,00 528.791,27 
2. Actius financers  0,00 0,00 0,00 0,00 
3. Passius financers 0,00 208.901,24 0,00 -208.901,24 
RESULTAT PRESS. DE 
L'EXERCICI 

1.856.815,1
3 

1.536.925,1
0 0,00 319.890,03 

4. Despeses finançades amb romanent de tresoreria 19.884,61   
5. Desviacions negatives de finançament  0,00   
6. Desviacions positives de finançament  0,00 19.884,61 
RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT       339.774,64 
 
ROMANENT LÍQUID DE 
TRESORERIA       2017 
        

        
Exercici 
actual Exercici anterior 

1. Fons líquid a la tresoreria   4.424.928,01 4.228.200,37 
2. Deutors pendents de 
cobrament   234.004,58 110.799,61 
   del pressupost corrent   150.577,68 21.381,74 
   de pressupostos tancats   0,00 0,00 
   d'operacions no 
pressupostàries   83.426,90 89.417,87 
   ingressos pendents 
d'aplicació   0,00 0,00 
3. Creditors pendents de 
pagament   -1.563,66 -1.521,08 
   del pressupost corrent   0,00 0,00 
   de pressupostos tancats   0,00 0,00 
   d'operacions no 
pressupostàries   -1.563,66 -1.521,08 
   pagaments pendents 
d'aplicació   0,00 0,00 



 

ROMANENT DE 
TRESORERIA TOTAL   4.657.368,93 4.337.478,90 
Saldos de dubtós cobrament   0,00 0,00 
Excés de finançament 
afectat   0,00 0,00 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A 
DESP. GRALS.   4.657.368,93 4.337.478,90 
 
NIVELL DE COMPLIMENT DE L'EXECUCIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA   2017 
        
Despeses 
pressupostàries  Cred. Def. O.R.N. Percentatge 
1.- Despeses de 
personal  19.500,00 18.448,89 94,61 
2.- Desp. en bens 
corrents i serveis 1.473.729,28 1.279.205,84 86,80 
3.- Despeses 
financeres  4.000,00 0,00 0,00 
4.- Transferències 
corrents  27.000,00 0,00 0,00 
6.- Inversions reals  1.243.509,67 30.369,13 2,44 
7.- Transf. de capital  0,00 0,00 #¡DIV/0! 
8.- Actius financers  0,00 0,00 #¡DIV/0! 
9.- Pasius financers  215.000,00 208.901,24 97,16 
TOTALS     2.982.738,95 1.536.925,10 51,53 
        
Ingressos 
pressupostaris  Prev. Def. D.R.N Percentatge 
1.- Impostos directes  0,00 0,00 #¡DIV/0! 
2.- Impostos 
indirectes  0,00 0,00 #¡DIV/0! 
3.- Taxes i altres 
impostos  1.826.731,28 1.826.730,28 100,00 
4.- Transf. corrents  0,00 0,00 #¡DIV/0! 
5.- Ingressos 
patrimonials  28.999,00 30.084,85 103,74 
6.- Alienació 
d'inversions reals 0,00 0,00 #¡DIV/0! 
7.- Transf. de capital  0,00 0,00 #¡DIV/0! 
8.- Actius financers  1.127.008,67 0,00 0,00 
9.- Pasius financers  0,00 0,00 #¡DIV/0! 
TOTALS     2.982.738,95 1.856.815,13 62,25 
 
CALCUL DEL  NIVELL 
D'ENDEUTAMENT     2017 
        
CONCEPTE         Import 
+ Ingressos corrents    1.856.815,13 
- Despeses corrents excepte despeses 
financeres  -1.297.654,73 
+ Modificació de despeses corrents finançades amb romanent de 
tresoreria 19.884,61 



 

ESTALVI BRUT         579.045,01 
- Anualitat teòrica (incloses les operacions amb garantia hipotecària) 62.677,00 
ESTALVI NET (incloses les operacions amb garantia hipotecària) 641.722,01 
+ Anualitat teòrica de les operacions amb garantia hipotecària 0,00 
ESTALVI NET LEGAL       641.722,01 
Capital viu de les operacions de deute en vigor  626.774,10 
Ingressos corrents o d'activitats consolidades  1.856.815,13 
NIVEL D'ENDEUTAMENT       33,76 
 
ESTABILITAT I SOSTENIBILITAT 
FINANCERA     2017 
        
Despeses   Crèdits Def. O.R.N   
1.- Despeses de 
personal  19.500,00 18.448,89   
2.- Desp. en bens corrents i serveis 1.473.729,28 1.279.205,84   
3.- Despeses 
financeres  4.000,00 0,00   
4.- Transferències 
corrents  27.000,00 0,00   
6.- Inversions reals  1.243.509,67 30.369,13   
7.- Transf. de capital  0,00 0,00   
SUMA DESPESES   2.767.738,95 1.328.023,86   
Ingressos   Prev. Def. D.R.N   
1.- Impostos directes  0,00 0,00   
2.- Impostos 
indirectes  0,00 0,00   
3.- Taxes i altres 
impostos  1.826.731,28 1.826.730,28   
4.- Transf. corrents  0,00 0,00   
5.- Ingressos 
patrimonials  28.999,00 30.084,85   
6.- Alienació d'inversions reals 0,00 0,00   
7.- Transf. de capital  0,00 0,00   
SUMA INGRESSOS   1.855.730,28 1.856.815,13   
DIFERÈNCIES 
(sense ajustar)   -912.008,67 528.791,27   
        
Ajustaments capítols 
1 a 3 D.R.N 

Recap. 
corrent Recap. tancats Ajustament 

Cap 1  0,00 0,00 0,00 0,00 
Cap 2  0,00 0,00 0,00 0,00 
Cap 3  0,00 0,00 0,00 0,00 
SUMA 
AJUSTAMENTS 0,00 0,00 0,00 0,00 
        
ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 
AJUSTADA     
1.- Ingressos no financers (DRN 
Cap. 1 a 7)  1.856.815,13   
2.- Despeses no financeres (ORN Cap. 1 a 7) 1.328.023,86   
3.- Superàvit (+) o dèficit (-) no financer de la 528.791,27   



 

liquidació 
4.- Ajustaments SEC 
95   0,00   
   (-) Ajustaments pressupost de 
despeses  0,00   
   (+) Ajustaments pressupost 
d'ingressos  0,00   
5.- Capacitat (+) o necessitat (-) de finançament 528.791,27   
En percentatge d'ingressos no financers (5/1) 28,48   
 
SUFICIÈNCIA DE RECURSOS CORRENTS PEL FINANÇAMENT DE 
DESPESES CORRENTS 2017 
        
Ingressos corrents  D.R.N. Despeses corrents O.R.N. 

1.- Impostos directes 0,00 
1.- Despeses de 
personal 18.448,89 

2.- Impostos indirectes 0,00 
2.- Desp. en bens 
corrents i serveis 1.279.205,84 

3.- Taxes i altres impostos 1.826.730,28 
3.- Despeses 
financeres 0,00 

4.- Transf. corrents  0,00 
4.- Transferències 
corrents 0,00 

5.- Ingressos patrimonials 30.084,85     
TOTALS   1.856.815,13 TOTALS   1.297.654,73 
Suficiència de recursos 559.160,40       
 
CÀLCUL DE L'ESTALVI NET       2017 
        
Drets Reconeguts Nets (Cap. 1 a 
5)    1.856.815,13 
- Ingressos no corrents    0,00 
- Obligacions reconegudes netes (Cap. 1, 
2 i 4)   1.297.654,73 
- Anualitat teòrica d'amortització    62.677,00 
+ Despeses finançades amb romanent líquid de 
tresoreria  19.884,61 
Estalvi net         516.368,01 
% respecte als ingressos corrents 
liquidats     27,81 
 
REGLA DE 
DESPESA       Liquidació  2017 
        
Suma de capítols 1 a 7 de despeses 
(excepte cap 3)   1.328.023,86 
Ajustaments :     0,00 
(-) Alienació de terrenys i inversions reals  0,00   
(+/-) Inversions realitzades per compt de la Corporació 
Local 0,00   
(+/-) Execució d'avals   0,00   
(+) Aportacions de capital   0,00   
(+/-) Assumpció i cancel.lació de deutes  0,00   
(+/-) Despeses pendents d'aplicació al  0,00   



 

pressupost 
(+/-) Pagaments a socis privats en el marc d'Assoc. 
Públic/privades 0,00   
(+/-) Adquisicions amb pagament diferit  0,00   
(+/-) Arrendaments financers   0,00   
(+) Préstecs    0,00   
(-) Mecanisme extr. De pagament a 
proveïdors 2012  0,00   
(-) Inversions realitzades per compte d'una altre Adm. 
Pública 0,00   
(+/-) Ajust per grau d'execució de la 
despesa  0,00   
Destinacions no financeres en termes SEC excepte 
ints. De deute  1.328.023,86 
(-) Pagaments a altres entitats de la Corporació Local  0 
(+/-) Despeses finançades amb fons de U.E. O altres 
AAPP  0 
... De la Unió Europea  0,00    
... De l'Estat   0,00    
... De la Comunitat 
Autònoma  0,00    
... De 
Diputacions   0,00    
... D'altres 
AAPP   0,00    
(-) Transf de fons dels sistemes de 
finançament   0 
Total despesa computable de l'exercici   1.328.023,86 
        
Increments / Disminucions permanents de recaptació  0,00 
...     0,00   
...     0,00   
...     0,00   
...     0,00   
        
Disminucions per inversions financerament sostenibles 
(ORN)  -30.369,13 
... 2015-Inversions en millores ETAP (2a. 
Fase)  -5.967,61   
... Inversions de reposició   -24.401,52   
...     0,00   
...     0,00   
...     0,00   
...     0,00   
        
Despesa computable liquidació exercici anterior (2016)  1.249.407,05 
Inversions sostenibles liquidació exercici anterior 
(2016)  151.305,05 
Base     1.400.712,10 
Taxa de referència de creixement del PIB (exercici 
2017 = 2,1 %)  29.414,95 
Base     1.430.127,05 



 

Increments / Disminucions permanents de recaptació 
(2017)  0,00 
Límit de la Regla de 
despesa       1.430.127,05 
        
Despesa computable - Inversions financerament 
sostenibles  1.297.654,73 
Despesa computable 
liquidació 2016       1.297.654,73 
        
Diferència amb el límit (si negatiu no 
compleix)     132.472,32 
Percentatge d'increment de la despesa computable (ha de ser 
negatiu o 0) -9,2630 
 
 
El Sr. President presenta el dictamen, i sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
CINQUÈ.- CONTRACTACIO MENOR DE SERVEIS. CREACIÓ DE LLOC WEB. 
 
Descripció del servei que es pretén realitzar: creació de lloc web 
Característiques econòmiques de la contractació: 
Òrgan proponent del contracte: MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS 
AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT 
Contractista proposat per a l’adjudicació: GM CLOUD DESIGN - (David Martín) CIF 
B55260772 
Import (IVA exclòs): 1.070 € 
IVA (21%): 224,70 € 
Import total (IVA inclòs): 1.294,70 € 
Aplicació pressupostària: 18.00.452.22699 
 
L’article 118 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, de 8 de novembre  
regula en contingut de l’expedient de contractació en contractes menors. Estableix que 
es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 
euros (IVA a part), quan es tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros (IVA a part), 
quan es tracti de contractes de subministres o serveis.  
 
De conformitat amb el mateix precepte, en relació a la proposta d'execució raonada 
-impulsada pel servei de la Mancomunitat-, relativa a la contractació menor del servei 
per efectuar la creació d’un lloc web per a la Mancomunitat”, s’assenyala que: 
 
La contractació projectada pretén satisfer la necessitat de complir la normativa vigent a 
l’Administració electrònica. 
 
La contractació que es pretén no altera l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de 
les regles generals de contractació, ni el contractista proposat ha subscrit més 
contractes menors que individual o conjuntament superen l'import de 15.000 €. 
 
Es proposa l’adjudicació del contracte a l’empresa GM CLOUD DESIGN (David 

Martín). Normativa aplicable: 
- Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, de 8 de novembre. 



 

- Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

- Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, regulen aquesta contractació. 

-  De conformitat  amb el que estableix la disposició addicional segona de la llei 
9/2017, correspon a l’Alcalde la competència, com a òrgan de contractació sobre 
aquest contracte, el qual l’ha delegat a la Junta de Govern Local en virtut de Decret 
33/2015-2, publicat el BOP de Girona núm. 123 de 29 de juny de 2015. 

 
En ús de les facultats que l'article 61 de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
atribueix a aquest òrgan de contractació, d'acord amb la disposició addicional segona 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, en compliment del que disposa l'article 118 
de la Llei de Contractes del Sector Públic i 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques; i atesos els antecedents, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.  Iniciar l'expedient relatiu a la contractació del servei de creació d’un lloc web 
per a la Mancomunitat,  per un import de 1.294,70 €, IVA inclòs (MIL DOS-CENTS 
NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS ), mitjançant contracte menor, 
en ser el seu valor estimat inferior a 15.000 euros i considerar aquest procediment, 
atesa la naturalesa de les obres a realitzar, més adequat que la utilització de qualsevol 
altres dels previstos en el vigent en la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació i adjudicar el contracte menor de serveis 
a l’empresa  GM CLOUD DESIGN - (David Martín). 
 
TERCER.- Aprovar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària a dalt 
esmentada  del vigent pressupost ordinari. 
 
QUART. El contractes s’executaran abans del 30 de setembre de 2018, sense 
possibilitat de pròrroga ni de revisió de preus. 
 
CINQUÈ.- De conformitat amb l’article 63.4 de la LCSP, es procedirà  a publicar la 
informació relativa a l’adjudicació d’aquest contracte en el perfil de contractant de la 
seu electrònica de la Mancomunitat. 
 
SISÈ.- El contracte podrà extingir-se per qualsevol de les causes de resolució 
anunciades en l’article  211 de la Llei 9/2017, així com en els articles 245 (resolució del 
contracte d’obres), 306 (resolució del contracte de subministre) i 313 (resolució del 
contracte de serveis). 
 
SETÈ.- En tot allò no previst expressament en aquest contracte, s’estarà al què 
disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre , de Contractes del Sector Públic; Real 
Decret 817/2009, de 8 de maig; Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre pel qual 
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques; i la legislació  complementària i concordant que sigui d’aplicació. 
 
VUITÈ.- Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i 
efectes dels contractes seran resoltes pels òrgans de contractació, les resolucions del 
quals esgotaran la via administrativa i obriran la via contenciosa administrativa, d’acord 
amb la llei de dita jurisdicció. 
 
NOVÈ.- L’acceptació i execució del present acord per part del contractista porta 
implícita la declaració sora la seva responsabilitat de que reuneix totes i cadascuna de 



 

les condicions exigides per contractar amb l’administració i no està sotmès en cap de 
les prohibicions per contractar, de conformitat amb allò que es disposa en l’article 71 
de la LCSP. 
 
DESÈ.- Traslladar el present acord a l’empresa adjudicatària i a l’àrea de Serveis 
Econòmics per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
 
SISÈ.- PRÓRROGA DEL CONVENI AMB TORROELLA DE MONTGRÍ PER A LA 
CESSIÓ TEMPORAL DE CABALS D’AIGUA. 
 
En data de 12 de maig de 2017 es va signar el conveni entre l’Ajuntament de Torroella 
de Montgrí i la Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments de Palafrugell, Begur, 
Pals, Regencós i Torrent, per a la cessió temporal de cabals d’aigua. 
 
El conveni té per objecte l’autorització, per part de la Mancomunitat, de la cessió 
temporal de cabals d’aigua de les seves instal·lacions de Gualta a l’Ajuntament de 
Torroella de Montgrí. 
 
Atès que la clàusula 9 del conveni regula el termini de durada en el següent sentit: 
“Aquest conveni tindrà una durada d’un any, prorrogable anualment per mutu acord 
exprés de les dues parts abans del mes de maig de cada any. La durada total de la 
vigència del conveni incloses les pròrrogues no podrà superar els 4 anys, sense 
perjudici que s’acordi una pròrroga extraordinària en l’aplicació de l’article 49.h.2n de la 
Llei 40/2015.” 
 
L’Ajuntament de Torroella de Montgrí, per Decret de 25 de juny de 2018, va resoldre el 
següent: 
1r.- Acordar la pròrroga expressa del conveni signat entre l’Ajuntament de Torroella de 
Montgrí i la Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, 
Regencós i Torrent, per a la cessió temporal de cabals d’aigua, de data 12 de maig de 
2017. 
2n.- Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern en la propera 
sessió que celebri. 
3r.- Notificar el present acord a la Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments de 
Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent. 
 
Per part de la Mancomunitat no es veu cap inconvenient en prorrogar aquest conveni, 
tenint en compte que, en data de 20 de febrer, ja va sol·licitar al Consorci de la Costa 
Brava disposar de 100.000 m3 durant el mes de juliol i de 150.000 m3 durant el mes 
d’agost, per atendre precisament les demandes de cabals per part de l´Ajuntament de 
Torroella de Montgrí. 
 
Atesos aquests antecedents, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Prorrogar expressament,per a l’any 2018, el conveni signat entre 
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i la Mancomunitat Intermunicipal dels 
Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent, per a la cessió temporal 
de cabals d’aigua, signat en data de 12 de juny de 2017. 
 
SEGON.- Traslladar el present acord a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí. 
 
 
 



 

SETÈ.- APROVACIÓ DE DESPESES. 
 
L’Interventor de Fons manifesta que existeix consignació pressupostària suficient per 
fer front a les despeses que es detallen i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
corresponents. 
 
Els articles 184 i ss del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 54 i ss del Reial Decret 500/90, de 
20 d’abril, regulen l’autorització i disposició de despeses i el reconeixement i liquidació 
de les obligacions. 
 
Atesos aquests antecedents, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la següent relació de despeses: 
 

Proveïdor Factura Concepte Aplicació 
Pressupostària 

Import 
Euros 

 (IVA 
Inclòs) 

Invinet Sistemes 
2003 SL. 

2018-1493 

Quota anual 
B2BRouter fra. 
electr. 18.00.452.22699 

100,00 
(121,00) 

Junta Usuaris 
aigües Baix Ter s/n 

60 % quota 
exercici 2017 18.00.452.22799 

19.858,00 
(19.858,00) 

Cia. Gral. 
d’Aigües de 
Catalunya S.A. O2018GCF000001 

Extres clor gas 

18.00.452.21300 
1.746,83 

(2.113,66) 
Cia. Gral. 
d’Aigües de 
Catalunya S.A. O2018GCF000002 

Subst. stator i 
rotor bomba 
centrifuga 18.00.452.21300 

1.405,95 
(1.701,20) 

Cia. Gral. 
d’Aigües de 
Catalunya S.A. O2018GCF000003 

Reparació 
variador Indar 2 
Quermany 18.00.452.21300 

1.166,22 
(1.411,13) 

Cia. Gral. 
d’Aigües de 
Catalunya S.A. O2018GCF000004 

Subst. variador 
freq. motor 
secundari centr. 18.00.452.21300 

921,92 
(1.115,52) 

Cia. Gral. 
d’Aigües de 
Catalunya S.A. O2018GCF000005 

Rep. I subst. 
tanca perimetral 
ETAP 18.00.452.21300 

2.180,42 
(2.638,31) 

Cia. Gral. 
d’Aigües de 
Catalunya S.A. O2018GCF000006 

Canvi porta i 
plantat de xiprers 

18.00.452.21300 
1.746,88 

(2.113,72) 
 
SEGON.- Atès que, abans de la sessió d´avui, no s’ha presentat per part de 
Companyia General Aigües de Catalunya S.A. la factura per la gestió del servei 
d’abastament en alta corresponent al 2-TRIM-2018, per unanimitat, aquesta Comissió 
Gestora, acorda delegar l’aprovació de la mateixa, quan es presenti al registre 
corresponent, al Sr. President, Sr. Lluís Ros Colls. De l’esmentada aprovació, se 
n’haurà de donar compte a la Comissió Gestora en la primera reunió que celebri. 
 
TERCER.- Trametre el present acord a l’àrea d’Intervenció per al seu coneixement i 
efectes. 
 
 



 

VUITÈ.- ASSUMPTES DE TRÀMIT. 
 
No hi ha cap assumpte a tractar. 
 
  
NOVÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
La Sra. Pilar Pagès demana informació sobre un hidrant que s’havia d’instal·lar al Puig 
Calent. 
El Sr. Enginyer informa que és un hidrant que s’havia d’instal·lar a la xarxa d’impulsió i 
aquesta circumstància fa que la Mancomunitat s’ho plantegi, però es veu que aquesta 
és la única manera perquè Bombers autoritzi una activitat d’un establiment públic situat 
en aquella zona, doncs reclama un hidrant a menys de 100 metres. 
En qualsevol cas,les despeses per la seva instal·lació haurien d’anar a càrrec de 
l’establiment públic afectat, ja que l’hidrant el necessita per legalitzar adequadament 
l’activitat,essent el seu cost de 3.048,98 € (sense IVA) que és el pressupost elaborat 
per Aigües de Catalunya a l’any 2015 i que ha acordat mantenir. 
 
 
I no havent-hi cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió a un quart de nou 
del vespre del dia d’avui i se n’estén aquest esborrany d’acta, el contingut del 
qual, com a Secretari,  certifico i dono fe. 


