
 

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 20 DE FEBRER DE  
2019 
 
ASSISTENTS 
 
Representants: 
Sr. Lluís ROS COLLS  President – Palafrugell 
Sr. Joan Manel LOUREIRO VALL Alcalde – Begur 
Sr. Josep FONTANILLAS PICAMAL Alcalde – Regencós 
Sra. M. Pilar PAGÈS ANDRÉS Vocal – Regencós 
Sr. Marc GARCÍA GARRIDO Vocal – Torrent 
 
Secretari: 
Sr. Jordi BARCONS PUJOL 
 
Interventor: 
Sr. Josep COROMINAS CANER 
 
Tresorera: 
Sra. Alicia CARRASCOSA VEGA 
 
Enginyer Assessor: 
Sr. Jesús CRESPO ANTÓN 
 
Excusen la seva assistència: 
Sr. Josep PIFERRER PUIG Alcalde - Palafrugell  
Sr, Sergi BRULL COSTA Alcalde – Pals 
Sr. Josep M. ROS MARULL Alcalde – Torrent 
Sra. Sílvia MONAR AYNIER Vocal – Pals 
 
En la  Sala de sessions 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 20 de febrer de 2019. 
 
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 14 de 
desembre de 2018, prèviament lliurada als integrants de la mateixa, segons la 
redacció donada pel Secretari. 
 
 
SEGON .- DESIGNACIÓ DE TRESORERA DE LA MANCOMUNITAT 
 
El passat mes de gener la Sra. Maribel Aguilar Macho va passar a la situació de baixa 
per jubilació de l’Ajuntament de Palafrugell, a on exercia el lloc de treball de tresoreria, 
càrrec pel qual també va ser designada per la Mancomunitat Intermunicipal  dels 
Ajuntaments de Palafrugell. Begur, Pals, Regencós i Torrent. 
 
L’article cinquè dels Estatuts de la Mancomunitat estableix el següent: 
1.-   Els càrrecs de secretari, interventor i dipositari seran atribuïts als titulars que, 

pertanyent als cossos nacionals de l’Administració local, exerceixin les seves 
funcions en algun dels ajuntaments mancomunats. 

2.- La designació es verificarà per la Comissió Gestora de la Mancomunitat, per 
majoria absoluta de vots dels membres que en formin part. 

3.- Mentre estigui en possessió de la titularitat en el respectiu ajuntament, el 
funcionari no podrà ser remogut del càrrec. 

 
La Direcció General d’Administració Local, en virtut de Resolució de 23 de gener de 
2019, va nomenar a la Sra. Alicia Carrascosa Vega, com a funcionària interina per 
ocupar el lloc de treball de Tresoreria de l´Ajuntament de Palafrugell, reservat a 
funcionaris d’Administració Local, amb titulació de caràcter nacional de l’escala 
d’Intervenció-Tresoreria, categoria superior, subgrup A-1, amb efectes del dia 29 de 
gener de 2019. 
 
En conseqüència, al no haver-hi en cap altre ajuntament de la Mancomunitat el lloc de 
treball de Tresoreria del Subgrup A-1, procedeix designar la Tresorera Interina de 
l’Ajuntament de Palafrugell com a Tresorera de la Mancomunitat. 
 
Atesos aquests antecedents, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Designar a la Sra. Alicia Carrascosa Vega, Tresorera Interina de la 
Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments de Palafrugell. Begur, Pals, Regencós i 
Torrent, amb les funciones descrites a l’article 4 del Reial Decret 128/2018, de 16 de 
març, pel qual es regula el regim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb 
habilitació de caràcter nacional. 
 
SEGON.- Traslladar el present acord als Ajuntaments mancomunats. 
 
El Sr. President li dóna la benvinguda, li  desitja sort i encert en la seva nova tasca i es 
disculpa per no haver contactat abans amb ella per culpa de la feina que ha tingut 
durant els darrers dies. 
 
 

TERCER.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA. 
 
El Sr. President informa que, en data 06/02/2019 mitjançant decret, aquesta 
presidència aprovà la liquidació del pressupost de 2018. Per part de l’Interventor, es fa 
una explicació del contingut de la mateixa, en la forma que s’indica a continuació: 



 

 

 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 

Conceptes   Drets Rec. Nets Oblg. reconeg Ajustaments Resultat Press. 

   a. Operacions corrents 1.763.572,54 1.151.417,55 0,00 615.154,99 

   b. Altres no financeres 0,00 20.951,43 0,00 -20.951,43 

1. Operacions no financeres 1.763.572,54 1.172.368,98 0,00 591.203,56 

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 1.763.572,54 1.381.270,22 0,00 382.302,32 

4. Despeses finançades amb romanent de tresoreria 34.346,43   

5. Desviacions negatives de finançament  0,00   

6. Desviacions positives de finançament  0,00 34.346,43 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT       416.648,75 

 
ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA 

     Exercici actual Exercici anterior 

1. Fons líquid a la tresoreria   4.844.261,89 4.424.928,01 

2. Deutors pendents de cobrament   196.659,88 234.004,58 

   del pressupost corrent   145.366,14 150.577,68 

   de pressupostos tancats   0,00 0,00 

   d'operacions no pressupostàries   51.293,74 83.426,90 

   ingressos pendents d'aplicació   0,00 0,00 

3. Creditors pendents de pagament   -1.250,52 -1.563,66 

   del pressupost corrent   0,00 0,00 

   de pressupostos tancats   0,00 0,00 

   d'operacions no pressupostàries   -1.250,52 -1.563,66 

   pagaments pendents d'aplicació   0,00 0,00 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL   5.039.671,25 4.657.368,93 

Saldos de dubtós cobrament   0,00 0,00 

Excés de finançament afectat   0,00 0,00 

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESP. GRALS.   5.039.671,25 4.657.368,93 

 

La Comissió Gestora es dóna per assabentada. 
 

 

QUART.- INFORMACIONS DE L’ENGINYER ASSESSOR. 
 

L’Enginyer Assessor informa del següent: 
1.-  S’ha confeccionat el topogràfic per a redactar el projecte de renovació de la 

canonada de Quermany. S´ha grafiat la proposta de traçat. 
Estava previst que avui es reuniria, sobre el terreny, amb la família Bofill, però s’ha 
anul·lat la visita. Possiblement serà el proper divendres. 
Quan li donin la conformitat, tirarà endavant el projecte. 

 
2.-  L’aplicació de la fórmula polinòmica dóna un increment important de la retribució 

d’Aigües de Catalunya (de l’ordre del 11,8%). 
Bàsicament, és degut a dos conceptes: 
- la reducció de cabals durant el 2018 de 5.100.000m3 previstos a 4.806.724m3  
- l’increment de la tarifa elèctrica 

 
3.-  A l’estació de bombament, cal renovar la canonada d’aspiració de la bomba DINA. 

Ja s’ho va mirar fa dies amb el Sr. Jordi Batllosera i avui també. 
Redactarà una memòria valorada per poder fer-ho abans de l’estiu. 

 
 



 

CINQUÈ.- 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) 

Cia. Gral. d’Aigües de 
Catalunya S.A. O2018GCL000020 

Subst. sondes analitz. 
de clor en continu 19.17.452.63300 

714,41 
(864,44) 

Cia. Gral. d’Aigües de 
Catalunya S.A. O2018GCL000021 

Subst. bombes 
mostreig en continu 19.00.452.21300 

1.024,28 
(1.239,38) 

Cia. Gral. d’Aigües de 
Catalunya S.A. O2018GCL000022 

Reparació eix dipòsit 
de permanganat 19.00.452.21300 

340,11 
(411,53) 

Cia. Gral. d’Aigües de 
Catalunya S.A. O2019FC0009588 

Gestió del servei  
4-TRIM-2018 19.00.452.22799 

156.527,54 
(189.398,32) 

Ferrer & Ojeda  
(Plus Ultra Seguros) s/n 

Assegurança R.C. 
Mancom. 2019 19.00.452.22400 

2.296,00 
(2.296,00) 

Consorci Administració 
Oberta de Catalunya 20072 

Taxes renovació cert. 
digital president 19.00.452.22699 

24,70 
(29,89) 

 
SEGON.- A conseqüència de l’aprovació de la factura de gestió del servei de 
subministrament d’aigua en alta del quart trimestre de 2018, també s’acorda donar 
conformitat al cànon que l’empresa Companyia General d’Aigües de Catalunya S.A. ha 
de liquidar a favor de la Mancomunitat pel mateix període i que puja a l’import de 
4.467,11 €. 
 
TERCER.- Trametre el present acord a l’àrea d’Intervenció i de Tresoreria pel seu 
coneixement i efectes. 
 
 
SISÈ.- ASSUMPTES DE TRÀMIT 
 

A) DECLARACIÓ DE SUFICIÈNCIA DE RECURSOS HÍDRICS PER ATENDRE 
DEMANDES D’AIGUA (ACTUACIÓ URBANÍSTICA AL MUNICIPI DE BEGUR). 

 
En data de 2 de febrer de 2019, l’Ajuntament de Begur, tramet la documentació 
relativa al Pla de Millora Urbana del Polígon 10 – La Coma del municipi de Begur, a on 
s’hi preveuen la construcció de 16 habitatges unifamiliars, per tal que s’emeti informe 
sobre la disponibilitat de cabals per abastir el consum d’aquest àmbit. 
 
L’Enginyer Assessor, en data de 4 de febrer de 2019, informa que el sistema 
d’abastament d’aigua de la mancomunitat és suficient per abastir l’esmentat àmbit de 
planejament. 
 
Atesos aquests antecedents, s’acorda per unanimitat: 
 



 

PRIMER.- Declarar que el sistema d’abastament d’aigua de la Mancomunitat 
Intermunicipal dels Ajuntaments de Palafrugell. Begur, Pals, Regencós i Torrent, és 
suficient per abastir el Polígon P-10 – La Coma, amb una previsió de 16 habitatges 
unifamiliars. 
 
SEGON.- Trametre el present acord a l’Ajuntament de Begur. 
 
B) CÀLCULS DEL CONSUM D’AIGUA A L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL.- 

FACTURACIÓ DE LA MANCOMUNITAT. 
 
La Comissió Gestora de la Mancomunitat, en sessió de 14 de desembre de 2018, va 
adoptat el següent acord: 
1.- Desestimar la petició formulada per SOREA a l’Ajuntament de Palafrugell, en 

relació a la facturació dels cabals 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. 
 
En data de 19 de febrer de 2019, l’Ajuntament de Palafrugell, a través de la Junta de 
Govern Local, acorda el següent: 
PRIMER.- Sol·licitar a la Mancomunitat Intermunicipal d’Aigües que la facturació de l’aigua 
subministrada a l’Ajuntament de Palafrugell, mentre no s’arregli el comptador d’entrada al 
dipòsit de Cantallops, es realitzi en bases al m

3
 registrats dels abonats connectats abans de 

dipòsit. 
SEGON.- Informar a la mancomunitat que pel 4t trimestre de 2018, la facturació de l’aigua 
subministrada s’ha d’efectuar per 480.619,20 m

3
 per tal que es procedeixi a modificar la factura 

presentada. 
TERCER.- Notificar el present acord a la Mancomunitat d’Aigües i a SOREA, SA 

 
Justifica aquesta petició en els fets següents. 
1.-  Durant tot el 4t trimestre de 2018, el comptador d’entrada al dipòsit de Cantallops 

no ha funcionat. 
2.- La factura de subministrament d’aigua a Palafrugell corresponent al 4t trimestre de 

2018, s’ha efectuat d’acord amb el Registre de la planta de Torrent, sense 
possibilitat de verificar el registre d’entrada al dipòsit de Cantallops. 

 

L’enginyer Assessor de la Mancomunitat, en data de 19 de febrer de 2019, emet el 
següent informe: 
a) La Mancomunitat sempre ha facturat, a tots els municipis, des de la sortida de 

l’ETAP o dipòsits. 
El cas del comptador de Cantallops és excepcional. És propietat de la 
Mancomunitat, i va tenir el seu origen en el control dels consums, (que encara 
persisteixen) i en les possibles fuites, entre l’ETAP i Cantallops. No és un 
comptador de facturació. 
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 sortida 
de l’ETAP. La diferència de lectures entre el comptador de l’ETAP i el de  
Cantallops és manté constant de l’ordre de l’1,7%. (Per sota del 5% admissible en 
comptadors en alta). 

c) Els comptadors de sortida del dipòsit estan dins la xarxa de Palafrugell i no hi ha 
cap constatació de que estiguin verificats, ni si hi ha fuites anteriors amb relació a 
aquests comptadors. 



 

d) El fet que el comptador de Cantallops estigui avariat no significa que la lectura del 
comptador instal·lat a l’ETAP (des del qual es fa la lectura per facturació) sigui 
incorrecta. 

De forma provisional, es pot acceptar facturar en base a la lectura dels comptadors de 
sortida de dipòsit, però amb la condició que, un cop instal·lat el comptador de 
Cantallops (reparat i verificat) i verificat el comptador de sortida de l’ETAP, si la 
diferència entre tots dos continua sent la dels anys anteriors, es facturarà la diferència.   
 
Atesos aquests antecedents, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Estimar en part la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Palafrugell, en el 
sentit de que la facturació de l’aigua subministrada a l’Ajuntament de Palafrugell, 
mentre no es repari el comptador d’entrada al dipòsit de Cantallops, es realitzarà en 
base als metres cúbics registrats a la sortida del dipòsit més els metres cúbics dels 
abonats connectats abans del dipòsit i per tant s’accepta provisionalment que la 
facturació de l’aigua subministrada a Palafrugell corresponent al 4t trimestre de 2018, 
s’ha d’efectuar per 480.619,20 m3 procedint per tant a modificar la factura presentada. 
 
SEGON.- Determinar que aquest import facturat i els que es puguin facturar fins a la 
instal·lació del comptador d’entrada al dipòsit de Cantallops són provisionals de tal 
manera que si la diferència de lectures entre els dos comptadors continua sent la dels 
anys anteriors – inferiors al 5% que són els admissibles legalment – es girarà una 
factura extraordinària per la diferència (a favor de la Mancomunitat). 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Palafrugell. 
 
 
SETÈ.- REVISIÓ DE LA RETRIBUCIÓ A FAVOR DE COMPANYIA GENERAL 
D’AIGÜES DE CATALUNYA, SA, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
D’ABASTAMENT D’AIGUA EN ALTA (ANY 2019) 
 
En data de 13 de febrer de 2019 (RGE1), l’empresa, COMPANYIA GENERAL 
D’AIGÜES DE CATALUNYA  S.A. demana l’actualització de la retribució que percep 
per a la prestació del servei d’abastament d’aigua en alta dels municipis 
mancomunats, amb efectes a 1 de gener de 2019, de la següent manera: 
- Cabal procedent de Gualta i Torrent:   0,196006 €/m3 
- Cabal procedent del Consorci de la Costa Brava:  0,149019 €/m3 
 
La clàusula 8 del Plec de Clàusules econòmico-administratives que regeix el contracte, 
estableix que, en el cas que la Mancomunitat no opti per redactar l’Estudi de Tarifes, el 
concessionari podrà demanar l’increment de la seva retribució en virtut de la següent 
formula polinòmica: 
 
R: Ro x Co’40 E/Eo x 0,22 x J/Jo x 0,38 x 1/10 x Q0/Q. 
Que té en compte els conceptes següents: 
- 0,40 de l’increment de l’energia elèctrica. 
- 0,22 de l’increment del sou oficial 1ª 
- 0,38 de l’increment de l’IPC. 
- La variació de cabals. 
 
L’Enginyer Assessor de la Mancomunitat, en data de 19 de febrer de 2019, informa 
favorablement la proposta presentada un cop ha comprovat que la forma polinòmica 
aplicada és correcta. 
 



 

Justifica aquest augment de la retribució en els següents motius: 
1.-  La disminució de cabals facturats segons el Plec, que passa de 5.100.000 m3 

previstos a 4.806.724 m3 
2.- L’augment del preu de l’energia. 
3.-  L’increment de les despeses de personal segons els conveni col·lectiu vigent. 
 
L’article 251 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per 
Decret 179/95, de 13 de juny, estableix que la retribució prevista per al concessionari 
s’ha de calcular de manera que permeti, mitjançant una bona i ordenada administració, 
amortitzar durant el termini de concessió, el cost d’establiment del servei, cobrir les 
despeses d’explotació i obtenir un marge normal de benefici industrial. 
 
Atesos aquests antecedents s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.-  Actualitzar la retribució econòmica que percep l’empresa Companyia 
General d’Aigües de Catalunya, SA, per la prestació del servei d’abastament d’aigua 
potable en alta que passarà a ser la següent: 

- Cabal procedent de Gualta i Torrent:   0,196006 €/m3 
- Cabal procedent del Consorci de la Costa Brava:  0,149019 €/m3 

 
SEGON.- Determinar  que aquesta retribució tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 
2019. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a la Companyia General d’Aigües de Catalunya, SA i 
que se comuniqui a l’Interventor per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 

 

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. 


