
 

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 24 D’OCTUBRE DE  
2018 
 
ASSISTENTS 
 
Representants: 
Sr. Lluís ROS COLLS  President – Palafrugell 
Sr. Marc GARCÍA GARRIDO Vocal – Torrent 
Sr. Josep FONTANILLAS PICAMAL Alcalde – Regencós 
 
Secretari: 
Sr. Jordi BARCONS PUJOL 
 
Interventor: 
Sr. Josep COROMINAS CANER 
 
Tresorera: 
Sra. Maribel AGUILAR MACHO 
 
Enginyer Assessor: 
Absent 
 
Excusen la seva assistència: 
Sr. Sergi BRULL COSTA Alcalde – Pals 
Sr. Josep PIFERRER PUIG Alcalde - Palafrugell  
Sr. Josep M. ROS MARULL Alcalde – Torrent 
Sr. Joan Manel LOUREIRO VALL Alcalde – Begur 
Sra. Sílvia MONAR AYNIER Vocal – Pals 
Sra. M. Pilar PAGÈS ANDRÉS Vocal – Regencós 
Sr. Marià RENART CARRERAS Vocal – Begur 
  
 
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 24 d’octubre 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 18 de juliol de  
2018, prèviament lliurada als integrants de la mateixa, segons la redacció donada pel Secretari. 
 
 
SEGON.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA. 
 
El Sr. President informa que el Consorci de la Costa Brava ha aprovat el Pla d’Inversions de 
manteniment,  millora i noves infraestructures del sistema d’abastament en alta del Consorci de 
la Costa Brava en el qual s’hi contemplen diferents actuacions que afecten a la xarxa de 
subministrament de la Mancomunitat. 
 
 
TERCER.- INFORMACIONS DE L’ENGINYER ASSESSOR. 
 
L’Enginyer Assessor informa del següent: 
1.-  La canonada d’impulsió a Quermany no discorre exactament per on assenyala el plànol 

aportat per SOREA. S’han fet cates i ja s’han localitzat tres punts. Això obliga que el tram 
a substituir de la canonada sigui una mica més llarg i que afecti a dos propietaris diferents 
dels previstos inicialment. 

2.- A l’agost es va fer una reparació per canviar uns coixinets, però la centrífuga ara no 
treballa automàticament perquè l’autòmat no funciona i a més, com que és molt antiga, no 
existeixen recanvis. Aigües de Catalunya està estudiant una reparació a través de la 
col·locació d’un autòmat extern i adaptar la resta. 

3.- Per tal de reduir el tema dels Thihalometans s’està estudiant fer el tractament de 
permanganat a Gualta i així millorar el temps de contacte. 

 
 
QUART.- APROVACIÓ 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, es proposa a la Comissió Gestora d’aquesta 
Mancomunitat l'adopció dels  següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar  el Pressupost General de la Mancomunitat Intermunicipal dels 
Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent per a l'any 2019, que puja 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 DESCRIPCIÓ IMPORT 
1 Despeses de personal 20.000,00 
2 Despeses en béns corrents i serveis 1.300.343,41 
3 Despeses financeres 1.000,00 



 

4 Transferències corrents  13.500,00 
5 Fons de contingència 0,00 
6 Inversions reals 630.002,00 
7 Transferències de capital 0,00 
8 Actius financers 0,00 
9 Passius financers 215.000,00 

 TOTAL 2.179.845,41 
 

INGRESSOS 
CAPÍTOL DESCRIPCIÓ IMPORT 

1 Impostos directes              0,00 
2 Impostos indirectes 0,00 
3 Taxes i altres ingressos 1.900.001,00 
4 Transferències corrents 0,00 
5 Ingressos patrimonials 23.200,00 
6 Alienació d’inversions reals 0,00 
7 Transferències de capital 256.644,41 
8 Actius financers 0,00 
9 Passius financers 0,00 

 TOTAL 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. 
 
 
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) 

Junta Usuaris aigües s/n 40 % quota exercici 18.00.452.22799 12.160,00 



 

Baix Ter 2017 (12.160,00) 
Consorci Costa Brava 

2018/252 
Subm. aigua 08/2018 

18.00.452.22799 
84.497,60 

(92.947,36) 
Consorci Costa Brava 

2018/274 
Subm. aigua 09/2018 

18.00.452.22799 
7.162,24 

(7.878,46) 
Ingenieria Gestión y 
Urbanismo S.A. 37/2018 

Honoraris assessor 1-
SEM-2018 18.00.452.22706 

3.500,00 
(4.235,00) 

Cia. Gral. d’Aigües de 
Catalunya S.A. O2018FC0108171 

Gestió servei aigua  
3-TRIM-2018 18.00.452.22799 

327.401,97 
(396.156,38) 

Cia. Gral. d’Aigües de 
Catalunya S.A. O2018GCJ000035 

Reparació avaria Mas 
Tomasí 18.00.452.21300 

262,65 
(317,81) 

Cia. Gral. d’Aigües de 
Catalunya S.A. O2018GCJ000036 

Subst. bomba drenatge 
centrífuga 18.00.452.21300 

472,36 
(571,56) 

Cia. Gral. d’Aigües de 
Catalunya S.A. O2018GCJ000037 

Subst. motor pulsator 
18.00.452.21300 

891,67 
(1.078,92) 

Cia. Gral. d’Aigües de 
Catalunya S.A. O2018GCJ000038 

Subst. coixinets bomba 
centrífuga 18.00.452.21300 

1.679,72 
(2.032,46) 

 
SEGON.- A conseqüència de l’aprovació de la factura de gestió del servei de subministrament 
d’aigua en alta del tercer 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  9.677,83 €. 
 
TERCER.- Trametre el present acord a l’Àrea d’Intervenció per al seu coneixement i efectes. 
 
 
SISÈ.- ASSUMPTES DE TRÀMIT. 
 
A) Informe sobre suficiència de recursos hídrics. 
 Per part de l’Ajuntament de Begur s’ha tramés el projecte de modificació del Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal en els àmbits dels Polígons d’Actuació P-14 i P-14-4 
d’Aiguafreda i de les Actuacions Aïllades AA Puig Rodó i AA-4, als efectes de que s’emeti 
l’informe corresponent pel que fa a la suficiència de recursos hídrics del sistema 
d’abastament d’aigua, per atendre les demandes d’aquesta zona. 

 
L’Enginyer Assessor, en data de 30 de setembre de 2018, emet informe favorable amb el 
següent resum: 
 
-  La Mancomunitat, que ara disposa de 32,.600 m3/dia pels seus propis recursos, amb el reforç 

de l’abastament a Girona i a la Costa Brava Centre, disposarà d’uns cabals addicionals de 
15.120 m3/dia. 

 En total la Mancomunitat disposarà de 47.720 m3/dia per a l’abastament, en alta, a les 
poblacions que la conformen. 

 
-  El sector objecte de Modificació Puntual (P-14, P-14-4, AA- Puig Rodó i AA-4) té una 

previsió d’increment de 898 m3/dia. 
 
- El sistema d’abastament de la Mancomunitat de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent 

és suficient per abastir en qualitat el sector de referència. 
 
Atesos aquests antecedents, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Informar favorablement el projecte de modificació puntual del POUM de Begur en 
els àmbits dels Polígons P-14, P-14-4 - Aiguafreda i de la Actuació Aïllada AA- Puig Rodó i 



 

AA-4, en quant a la suficiència de recursos hídrics per atendre la demanda d’aigua d’aquestes 
zones urbanes. 
 
SEGON.- Trametre aquest acord a l’Ajuntament de Begur. 
  
B)  Contractació menor de serveis.  
Descripció del servei que es pretén realitzar: millora del control de la centrífuga i muntatge 
de la resistència elèctrica calefactor de la torre d’absorció. 
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: COMPANYIA GENERAL D’AIGÜES DE 
CATALUNYA, SA - CIF-A60401585 
Import (IVA exclòs): 5.562,78 € 
IVA (21%): 1.168,18 € 
Import total (IVA inclòs): 6.730,96 € 
 
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 aquests dos serveis, s’assenyala que: 
 
La contractació projectada pretén satisfer la necessitat de complir les competències municipals 
en matèria d’abastament d’aigua. 
 
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 COMPANYIA GENERAL D’AIGÜES DE 
CATALUNYA, SA 
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 següent servei de la Mancomunitat 
pels imports que s’indiquen: 
- Centrífuga    2.125,37 € - 2.124,94 € 
- Torre d’absorció  4.606,02 € - 4.606,02 € 
    6.732.39 € - 6.730,96 € 
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 COMPANYIA GENERAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, SA. 
 
TERCER.- Aprovar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària a dalt esmentada  del 
vigent pressupost ordinari. 
 
QUART.- El contracte s’executarà abans del 30 de desembre 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 de 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 sota la seva responsabilitat 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. 
 
 
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. 


