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 14 DE DESEMBRE
DE 2018
ASSISTENTS
Representants:
Sr. Lluís ROS COLLS
Sr. Joan Manel LOUREIRO VALL
Sr, Sergi BRULL COSTA
Sr. Josep FONTANILLAS PICAMAL
Sr. Josep M. ROS MARULL
Sra. M. Pilar PAGÈS ANDRÉS
Sr. Marc GARCÍA GARRIDO

President – Palafrugell
Alcalde – Begur
Alcalde – Pals
Alcalde – Regencós
Alcalde – Torrent
Vocal – Regencós
Vocal – Torrent

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. Josep PIFERRER PUIG
Sr. Marià RENART CARRERAS
Sra. Sílvia MONAR AYNIER

Alcalde - Palafrugell
Vocal – Begur
Vocal – Pals

En la Sala de sessions del local social La Sauleda de Palafrugell es reuneix la Comissió
Gestora de laMancomunitat Inter municipal 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 les vuit del vespre del dia 14 desembre de 2018.
El Sr. Fontanillas i el Sr. Brull i la Sra. Pagès s’han incorporat en el punt tercer de l’ordre del
dia (Informacions de l’Enginyer Assessor).
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 24 d’octubrede
2018, prèviament lliurada als integrants de la mateixa, segons la redacció donada pel Secretari.
SEGON.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA.
El Sr. President comenta que no hi ha cap informació a donar.
TERCER.- INFORMACIONS DE L’ENGINYER ASSESSOR.
L’Enginyer Assessor informa del següent:
1.- No hi ha aspectes destacables del funcionament de l’ETAP, a part de petites avaries ( veure
factures a aprovar).
2.- El comptador de control de Cantallops es va avariar a l’agost passat. Atès que la nova
maquinària del comptador no arribarà fins d’aquí 2/3 mesos, l’Interventor de Palafrugell
demana que es facturi en base als comptadors de sortida del dipòsit.
S’ha fet un informe proposant desestimar aquesta petició.
3.- Avui hi ha tingut una reunió a l’Ajuntament de Regencós amb els dos propietaris que
faltaven per acceptar el traçat de la nova canonada de Cantallops.
En principi, hi ha acord amb el traçat, pendent de l’aixecament topogràfic i visualització
del traçat definitiu.
QUART.- 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

Cia. Gral. d’Aigües de
Catalunya S.A.
Cia. Gral. d’Aigües de
Catalunya S.A.
IngenieriaGestión y
Urbanismo S.A.
J.J. Font Casadevall
C.B.
Restaurant Casamar –
La Ciboulette S.L.
Planas Soler, Magda –
Magda Floristes

Reparació cablejat
O2018GCL000007 armari de Gualta
Reparació avaria
O2018GCL000006 canonada a Cantallops
Honoraris
57/2018
assessorament 2-SEM
Sopar Nadal 2018 Rest.
Sa Punta
40583
Obsequi per jubilació
A3400
de Maribel Aguilar
Obsequi per jubilació
18-74
de Maribel Aguilar

Aplicació
Pressupostària
18.00.452.21300
18.00.452.21300
18.00.452.22706
18.00.452.22601
18.00.452.22601
18.00.452.22601

Import Euros
(IVA Inclòs)
636,01
(769,57)
2.586,00
(3.129,06)
3.500,00
(4.235,00)
745,45
(820,00)
177,27
(195,00)
43,63
(48,00)

SEGON.- Trametre el present acord a l’àrea d’Intervenció per al seu coneixement i efectes.

CINQUÈ.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST DE LA MANCOMUNITAT
PER A L’ANY 2019.
Vist el projecte de Pressupost General d'aquesta Mancomunitat per a l'exercici de 2019 i
l'expedient instruït a l'efecte que resta acompanyat de les corresponents Bases d'Execució.
Vista la plantilla de personal d'aquesta Mancomunitat formada per la relació de llocs de treball.
Vista l’ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre del Ministerio de Economia y Hacienda.
Vist l'informe d'Intervenció i de conformitat amb el que disposa l’article 168 del RDL 2/2004
de 5 de març, 291 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i
26 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al Servei
de les Entitats Locals i disposicions concordants.
Vist que en data 24/10/2018 la Comissió Gestora aprovà inicialment l’esmentat pressupost.
Vist que s’ha exposat al públic mitjançant edicte al B.O.P. de Girona amb data 06/11/2018, no
presentant-se cap reclamació, es proposa a la Comissió Gestora d’aquesta Mancomunitat
l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar definitivament el Pressupost General de la Mancomunitat Intermunicipal
dels Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent per a l'any 2019, que puja a
l'import de DOS MILIONS CENT SETANTA-NOU MIL VUIT-CENTS QUARANTA-CINC
EUROS I QUARANTA-UN CÈNTIMS (2.179.845,41 €), amb la següent distribució:
DESPESES
CAPÍTOL

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DESCRIPCIÓ

IMPORT

Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL

20.000,00
1.300.343,41
1.000,00
13.500,00
0,00
630.002,00
0,00
0,00
215.000,00
2.179.845,41

INGRESSOS
CAPÍTOL

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DESCRIPCIÓ

IMPORT

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d’inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL

0,00
0,00
1.900.001,00
0,00
23.200,00
0,00
256.644,41
0,00
0,00
2.179.845,41

SEGON.- Aprovar les Bases d'Execució del referit pressupost.
TERCER.- Aprovar com a document annex al Pressupost la plantilla de personal integrada per
la relació detallada de les places de personal funcionari.

QUART.- Exposar al públic el present acord per un termini de quinze dies mitjançant publicació
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 169.1 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
A continuació el Sr. Interventor explica amb detall les diferents partides del pressupost per a
l’any 2019 i les modificacions en relació a l’exercici anterior.
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat.
SISÈ.- PRÓRROGA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI MANCOMUNAT
D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE.
En data de 29 de novembre de 2018, el Sr. Manuel Ayza Real, en representació de la
Companyia General d’Aigües de Catalunya demana l’aprovació de la pròrroga del contracte
subscrit per a la gestió del servei d’aigua potable en alta dels municipis de Palafrugell, Begur,
Pals, Regencós i Torrent fins el 31 de desembre de 2019, així com la revisió de tarifes del servei
en els termes que figuren a l’estudi que s’acompanya a la sol·licitud, perquè produeixi efectes a
partir de l’1 de gener de 2019.
El plec de clàusules administratives per a la contractació de la gestió del servei mancomunat
d’abastament d’aigua potable en alta als municipis de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i
Torrent, aprovat per la Comissió en data de 19 d’abril de 2017, estableix a la clàusula sisena (6)
el següent:
“CLÀUSULA 6.- TERMINI I VIGÈNCIA DEL CONTRACTE
1. LA CONCESSIÓ TINDRÀ UNA DURADA INICIAL D’UN ANY (1) any, comptat a partir de la
data en que s’iniciï la prestació del servei.
La data d’inici del serveis s’establirà en el contracte, que en cap cas serà superior als quatre
mesos a comptar des de la seva signatura.
La previsió és que el servei s’iniciï l’1 de gener del 2018, llevat de què el compliment dels
terminis establerts en el present Plec obliguin a una data diferent.
2. El contracte podrá ser prorrogat anualment, any per any, per dos anys o més, essent la durada
màxima del contracte amb la seva pròrroga de tres anys.
3. La sol·licitud de pròrroga per part del Concessionari o la denuncia de la mateixa per part de la
Mancomunitat s’ha de fer amb antelació mínima d’un mes abans del venciment.
4. La pròrroga es realitzarà complot els requisits previstos en la legislació de contractes, previ
acord de les parts i resolució expressa de l’òrgan de contractació que s’adoptarà prèvia
instrucció d’un expedient al qual s’incorporaran els informes del responsable del seguiment del
contracte, del servei jurídic i de la intervenció municipal.
En data d’11 de desembre de 2018, l’Enginyer Assessor de la Mancomunitat el Sr. Jesús Crespo Anton
emet el següent informe:
“Vista la sol·licitud presentada per C. G. D’AIGÜES DE CATALUNYA, S.A en la que demana la
pròrroga del contracte signat amb la MANCOMUNITAT per a la gestió del servei d’aigua potable, així
com la revisió de la tarifa a efectes d’1 de gener de 2019, s’informa:
a) El contracte vigent, d’acord amb el Plec de Condicions que va servir de base al mateix, preveu
la durada del contracted’un any, prorrogable per períodes anuals amb un màxim de dos.
La gestió del servei durant l’exercici de 2018 es considera correcta.
b) Pel que fa a la revisió de tarifes s’estima que el càlcul presentat conté dos errors, que donen un
resultat inadequat.
Per tant, s’informa:
- La pròrroga per un any és jurídicament i tècnicament possible.
- La revisió de tarifes proposada no es considera correcta, sense que això signifiqui que amb un
nou càlcul adient, a aprovar més endavant, sigui aplicable a partir de l’1 de gener del 2019.”

El Secretari i l’Interventor de la Corporació s’adhereixen a aquest informe emès per l’Enginyer
Assessor, afegint que el contractista, durant aquest primer any de vigència del contracte, ha
complert degudament les obligacions que s’estableixen al Plec de clàusules pel que fa al servei
d’abastament d’aigua que s’ha prestat de forma regular, continuada i sense incidències.
El Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, vigent per raons de temporalitat, el Regalment general de la Llei de
contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/01, de 12 d’octubre,
en tot allò que no s’oposi, contradigui o resulti incompatible amb el TRLCPS, el Reial decret
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de contractes del sector públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis del sens locals de
Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, regulen la pròrroga del contracte de
revisió i la retribució del concessionari.
Atesos aquests antecedents, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Prorrogar per a l’any 2019 el contracte per a la gestió del servei mancomunat
d’abastament d’aigua potable en alta als municipis de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i
Torrent, entre la Mancomunitat i la Companyia General d’Aigües de Catalunya SA, amb CIF A60401585, representada pel Sr. Manuel AyzaPrats,subscrit en data de 15 de novembre de 2017.
SEGON.- Desestimar la sol·licitud de revisió de tarifes del servei, de conformitat amb l’informe
emès per l’Enginyer Assessor, una còpia del qual es traslladarà al sol·licitant, com a motivació
d’acord, tal com disposal’article 34 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
TERCER.- Notificar el present acord en legal forma a la Companyia General d’Aigües de
Catalunya SA, per al seu coneixement i efectes oportuns.
SETÈ.- ASSUMPTES DE TRÀMIT.
A.- Contractació menor de serveis. Manteniment de la pàgina web de la Mancomunitat i
serveis associats.
Descripció del subministrament que es pretén realitzar: Manteniment de la pàgina web i
serveis associats.
Característiques econòmiques de la contractació:
Òrgan proponent del contracte: Mancomunitat.
Contractista proposat per a l’adjudicació: GM CLOUD DESIGN 2011, SL.
NIF: B55260772.
Import (IVA exclòs): 520 €
IVA (21%): 109,20 €
Import total (IVA inclòs): 629,20 €
Aplicació pressupostària: 19.00.452.22699
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
per l’àrea de Secretaria i Intervenció de la Mancomunitat- relativa a la contractació menor de
serveis de manteniment de la pàgina web i serveis associats, s’assenyala que:

La contractació projectada pretén satisfer la necessitat de donar compliment a la normativa vigent
sobre procediment administratiu i transparència.
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 2011, SL.
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 manteniment de la pàgina web i
serveis associats per un import de 629,20€, IVA inclòs (SIS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB
VINT CÈNTIMS), mitjançant contracte menor, en ser el seu valor estimat inferior a 15.000 euros i
considerar aquest procediment, atesa la naturalesa dels serveis a realitzar, més adequat que la
utilització de qualsevol altres dels prevists 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 DESIG 2011, SL.
TERCER.- Aprovar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària a dalt esmentada del vigent
pressupost ordinari.
QUART.- El contracte s’executarà durant l’exercici pressupostari de 2019, 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 Secretaria i Intervenció de
la Mancomunitat per al seu coneixement i efectes oportuns.
B.-Càlcul de consums d’aigua per l’Ajuntament de Palafrugell.
L’empresa SOREA, que gestiona el servei d’abastament d’aigua potable en baixa a municipi de
Palafrugell, demana a l’Ajuntament que no es calculi el rendiment de la xarxa en base a les
dades del comptador de l’ETAP de Torrent de la Mancomunitat, al no poder verificar-se que
està dins del marge del 2%, sinó des del comptador que hi ha a la sortida del dipòsit de
Cantallops (de Palafrugell) per quant el comptador d’entrada (de la Mancomunitat) està avariat.
Davant d’aquesta sol·licitud l’Enginyer Assessor informa el següent:
“ A.- La Mancomunitat sempre ha facturat a tots els municipis, des de la sortida de l’ETAP o dipòsits.
El cas de Cantallops és excepcional i va tenir el seu origen en els consums, que encara persisteixen, entre
l’ETAP i Cantallops.
Ambdós comptadors estan dins de les instal·lacions de la Mancomunitat.
B.- La facturació de la Mancomunitat es fa amb les lectures del comptador de la sortida de l’ETAP. La
diferencia de lectures entre el comptador de l’ETAP i el de Cantallops és del 1,7%. ( Per sota del 5%
admissible en comptadors en alta).
La lectura de Cantallops la utilitzen, l’Ajuntament de Palafrugell i Sorea, per a fer el càlcul del
rendiment de la xarxa de Palafrugell.
C.- Els comptadors de sortida del dipòsit de Cantallops pertanyen a la xarxa de Palafrugell. Anys enrere,
qual la Mancomunitat demanava la lectura d’aquests comptadors, SOREA no la va voler donar mai.”

Atesos aquests antecedents, s’acorda per unanimitat;
1. Desestimar la petició formulada per SOREA a l’Ajuntament de Palafrugell, en relació a la
facturació delscabals subministrats per la Mancomunitat al Municipi de Palafrugell.
2. Informar a l’Ajuntament de Palafrugell que, quan estigui reparat el comptador d’entrada al
dipòsit de Cantallops (de la Mancomunitat), es comprovarà si la diferencia entre els dos
comptadors (ETAP i Cantallops) continua essent del mateix ordre i a partir d’aquí es
decidirà el que correspongui.
3. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Palafrugell.
SETÈ.- PRECS I PREGUNTES.
No se’n formulen
I no havent-hi cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió a dos 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.

