
 

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 30 DE MAIG DE  
2018 
 
ASSISTENTS 
 
Representants: 
Sr. Lluís ROS COLLS  President – Palafrugell 
Sr. Marià RENART CARRERAS Vicepresident -  Begur 
Sr. Josep FONTANILLAS PICAMAL Vocal – Regencós 
Sr. Marc GARCÍA GARRIDO Vocal – Torrent 
Sr. Joan Manel LOUREIRO VALL Alcalde – Begur  
Sra. M. Pilar PAGÈS ANDRÈS Alcaldessa – 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: 
Sra. Silvia MONAR AYNIER Vocal – Pals 
Sr, Sergi BRULL COSTA Alcalde – Pals 
Sr. Josep PIFERRER PUIG Alcalde - Palafrugell  
Sr. Josep M. ROS MARULL Alcalde – Torrent 
 
En la  Sala de sessions de l’Ajuntament 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 30 de maig 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 11 d’abril de  
2018, prèviament lliurada als integrants de la mateixa, segons la redacció donada pel Secretari, 
després d’introduir-hi la següent esmena proposada per la Sra. Pilar Pagès. 
“En el punt sisè de l’ordre del dia, quan es descrien les característiques de la plaça 
administrativa a cobrir, allà on diu “ Retribució bruta mensual: 275.000 €” ha de dir “275,00 €”. 
 
 
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 la cessió de les instal·lacions de la Mancomunitat a aquesta entitat. Considera  que és 
una qüestió que no requereix presses i que per tant cal esperar el que pugui oferir el Consorci, si 
bé veu difícil una resposta immediata, tenint en compte que el seu gerent està a punt de jubilar-
se i resta menys d’un any per les eleccions locals. 
 
A continuació, presenta a tots els membres assistents  a la Sra. Rosa Mont Ferrer, 
Administrativa de l’àrea de Joventut de l’Ajuntament, que farà les tasques administratives de la 
Mancomunitat en substitució de la Sra. Dolors Massó, persona entranyable i de difícil 
substitució. Dóna la benvinguda a la nova administrativa i li desitja el màxim encert en la 
realització de les seves tasques. 
 
 
TERCER.- INFORMACIONS DE L’ENGINYER ASSESSOR. 
 
1.-  A la sessió anterior, la Tresorera va fer esment de l’error en la liquidació del cànon de 

l’aigua del 1r trimestre. Ja està resolt. 
2.- La instal· lació elèctrica de baixa tensió de l’ETAP ja està inscrita en el Departament de 

Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya. 
3.-  Com que l’ACA ha concedit la subvenció per a la millora del tractament de l’ETAP, s’està 

estudiant la millor opció per reduir els trihihalometans. S’estan fent analítiques i proves. 
Potser proposarà una solució provisional per a aquest estiu. 

4.- Per no passar-se del límit d’extracció dels pous de Gualta, durant el mes de juny, es 
començarà a consumir aigua del CCB. 

 
 
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 Aplicació 
Pressupostària 

Import Euros 
 (IVA Inclòs) 

Consorci Admin. 
Oberta de Catalunya 15233 

Renovació certificat 
digital Secretari 18.00.452.22699 

49,40 
(59,77) 

Cia. Gral. d’Aigües de O2018GCE000081 Reparació avaria 18.00.452.21300 2.218,30 



 

Catalunya S.A. variador INDAR (2.684,14) 
Cia. Gral. d’Aigües de 
Catalunya S.A. O2018GCE000083 

Neteja dipòsits ETAP 
de Torrent 18.00.452.21300 

6.425,24 
(7.774,54) 

Cia. Gral. d’Aigües de 
Catalunya S.A. O2018GCE000084 

Subst. mòdul electrònic 
de 2 Terbolímetres  18.00.452.21300 

2.600,33 
(3.146,40) 

Cia. Gral. d’Aigües de 
Catalunya S.A. O2018GCE000082 

Subst. escala dipòsit 
Quermany 18.00.452.21300 

2.387,12 
(2.888,42) 

Cia. Gral. d’Aigües de 
Catalunya S.A. O2018GCE000079 

Manteniment instal. 
Clor Gas 18.00.452.21300 

5.635,79 
(6.819,31) 

Cia. Gral. d’Aigües de 
Catalunya S.A. O2018GCE000080 

Reparació bomba 
INDAR 1 Quermany 18.16.452.63300 

20.951,43 
(25.351,23) 

Cia. Gral. d’Aigües de 
Catalunya S.A. O2018FC0040076 

Servei d’aigua en alta 
1-TRIM-2018 18.00.452.22799 

155.115,45 
(187.689,69) 

Ingeniería, Gestión y 
Urbanismo S.A. 26/2018 

Projecte elèctric baixa 
tensió ETAP 18.01.452.22799 

4.245,00 
(5.136,45) 

TUV Reinhland Iberica 
S.A. 42676428 

Honoraris inspecció 
eleèctrica ETAP 18.00.452.21300 

728,75 
(872,60) 

Ingeniería, Gestión y 
Urbanismo S.A. 

25/2018 

Honoraris Plec de 
clàusules tècniques 
contracte gestió servei 18.01.452.22799 

4.510,00 
(5.457,10) 

 
SEGON.- A conseqüència de l’aprovació de la factura de gestió del servei de subministrament 
d’aigua en alta del primer 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 3.776,86 €. 
 
TERCER.- Trametre el present acord a l’àrea d’Intervenció per al seu coneixement i efectes. 
 
 
CINQUÈ.- APROVACIO DEL COMPTE GENERAL DE LA MANCOMUNITAT DE 
L’ANY 2017 
 
Atès que no ha acabat el termini d’exposició pública de l’informe de la Comissió Especial de 
Comptes referit a l’exercici 2017, per unanimitat s’acorda deixar aquest punt de l’ordre del dia 
sobre la taula. 
 
 
SISÈ.- NOMENAMENT DE PERSONAL PER TASQUES ADMINISTRATIVES (1 
PLAÇA). 
 
La Comissió Gestora de la Mancomunitat, en sessió duta a terme el passat 11 d’abril de 2018, 
va acordar fer una convocatòria pública per a la selecció d’una persona per a la realització de les 
tasques administratives, arran de la jubilació de la Sra. Dolors Massó. 
 
La convocatòria amb les condicions i requisits que s’indiquen, es va realitzar a través de 
l’Intranet de l’Ajuntament de Palafrugell. 
Òrgan convocat. Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments de Palafrugell, 

Begur, Pals, Regencós i Torrent. 
Funcions de la Plaça. Tasques administratives i de col·laboració. Despatx de 

correspondència, arxiu de documents i altres similars. 
Requisits dels aspirants. Personal dels Grups C2 o Superior de l’Ajuntament de 

Palafrugell, (tant personal funcionari com personal laboral). 
Característiques de la Plaça. Horari: Aproximadament, 20 hores mensuals, distribuïdes 

segons necessitats del servei (normalment durant la tarda)  
Retribució bruta mensual: 275 €. 



 

Forma i termini de 
presentació de sol· licituds 

Sol·licitud adreçada al Sr. President de la Mancomunitat, en el 
termini de 10 dies naturals a comptar de la publicació d’aquesta 
convocatòria a la web interna de l’Ajuntament de Palafrugell. 

Documents a adjuntar - Fotocòpia DNI 
- Currículum de la persona interessada. 
- Fotocòpia compulsada de mèrits que la persona desitgi fer 

constar (Experiència i estudis o cursos relacionats amb les 
tasques a desenvolupar). 

Procediment de selecció - Valoració del currículum i dels mèrits acreditats. 
- Entrevista personal. 

Òrgan qualificador Secretari, Interventor i Tresorer de la Mancomunitat. 
 
Varen concórrer a la convocatòria els següents aspirants: 

Nom i cognom RGE 
SR. FRANCESC BENÍTEZ MURILLO 6417 
SR. LLUÍS ANTON VIRGILI  6589 
SRA. SANDRA CAMON SANCHEZ 6630 
SRA. MARIA CARMEN OLIVER RUBAU 6691 
SRA. URSULA DORADO ESCRIBANO 6701 
SR. JORDI BRUGUERA MARTÍ 6745 
SRA. ROSA MONT FERRER 6832 
  
El Tribunal Qualificador, en data de 14 de maig, després de valorar els currículums i el mèrits 
al·legats per cadascun dels aspirants i efectuada l’entrevista personal, va proposar a la Comissió 
Gestora que nomenés a la Sra. Rosa Mont Ferrer, com a administrativa de la Mancomunitat. 
El Reglament de Personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, regula el nomenament de personal. 
 
Atesos aquests antecedents, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Nomenar a la Sra. Rosa Mont Ferrer, com a administrativa de la Mancomunitat 
Intermunicipal dels Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent, amb una 
dedicació aproximada de 20 hores mensuals, distribuïdes segons necessitats del servei 
(normalment durant la tarda) i una retribució bruta mensual de DOS-CENTS SETANTA-CINC 
EUROS (275 €). 
 
SEGON.- Traslladar el present acord a la persona nomenada i que es comuniqui a la resta 
d’aspirants per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
 
SETÈ.- ASSUMPTES DE TRÀMIT. 
 
Per part del Secretari, s’informa que: 
A) SUBVENCIONS DE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA 

En data de 5 de maig de 2018, el Director General de l’Agència Catalana de l’Aigua dicta 
la Resolució definitiva d’atorgament de subvencions adreçades a la realització d’inversions 
per a la millora i reforç de les xarxes supramunicipals d’abastament d’alta, feta pública 
mitjançant Resolució TES/2693/2017 de 20 de novembre, en la qual hi figura la 
Mancomunitat amb les següents actuacions: 
 

- Millora de la qualitat d’aigua de l’ETAP a Torrent: 
PRESSUPOST 269.298,67 € 
IMPORT ELEGIBLE 268.298,67 € 



 

SUBVENCIÓ 134.149,33 € (50%) 
 

- Renovació d’un tram de la canonada d’impulsió a Quermany: 
PRESSUPOST 244.990,17 € 
IMPORT ELEGIBLE 244.990,17 € 
SUBVENCIÓ 122.495,08 € (50%) 

 
A partir d’aquest moment, es disposen de 36 mesos per a l’execució de les obres i la seva 
justificació. 
 

B) CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L’EXECUCIÓ DEL PECT “GIRONA REGIÓ 
SENSIBLE A L’AIGUA” COFINANÇAT PEL FEDER 
En data de 16 de maig de 2018, es va signar entre la Fundació Mas Badia , la Universitat de 
Girona, la Fundació Privada Mar, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agloalimentària 
(IRTA), el Consorci del Ter, la Mancomunitat Intermunicipal d’Aigües de Palafrugell, 
Begur, Pals, Regencós i Torrent, la Comunitat de Regants de la Presa de Colomers-Mas 
Duran, la Comunitat de Regants del Molí de Pals, la Comunitat de Regants de la Sèquia 
Vinyals, la Cooperativa Girona Fruïts SCCC, l’empresa Giropoma Costa Brava, SL,  
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter, 
el conveni de col·laboració per a l’execució del Projecte d’especialització i competivitat 
territorial (PEET), Girona regió sensible a l’aigua, que ha obtingut un ajut del FEDER amb 
una despesa elegible per 6 actuacions de 2.656.084,26 €. 
Cal indicar que la Mancomunitat només hi participa sense ser beneficiària. 
 

C) DEVOLUCIÓ D’AVAL. 
En compliment de l’acord de la Comissió gestora de 18 d’octubre de 2017, s’acorda 
retornar a l’empresa SOREA, la garantia provisional que va dipositar per participar en la 
licitació del contracte de gestió del servei mancomunat d’abastament d’aigua potable en 
alta als municipis de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent, que pot recollir a l’àrea 
de Tresoreria per persona autoritzada per l’empresa. 

 
  
VUITÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
La Sra. Pagès, Alcaldessa de Regencós, informa que el proper divendres hi haurà reunió amb un 
del propietaris afectats per la canonada d’impulsió a Quermany, a la qual hi assistirà l’Enginyer 
Assessor de la Mancomunitat, com a redactor del projecte. 
 
També comunica que el proper dia 13 de juny es produirà el relleu a l’Alcaldia de Regencós, 
que passarà a mans del Sr. Josep Fontanillas. Això implicarà que la nova vocal de la Comissió 
gestora serà ella mateixa, en substitució del Sr. Fontanillas. 
 
 
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. 


