
 

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 17 D’ABRIL DE  
2019 
 
ASSISTENTS 
 
Representants: 
Sr. Lluís ROS COLLS  President – Palafrugell 
Sr. Joan Manel LOUREIRO VALL Alcalde – Begur 
Sra. Sílvia MONAR AYNIER Vocal – Pals 
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 
Sr. Josep FONTANILLAS PICAMAL Alcalde - Regencós 
 
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 senyor Lluís 
ROS COLLS, per dur a terme la sessió ordinària de la mateixa a dos quarts de vuit del 
vespre del dia 17 d’abril de 2019. 
 
Oberta la sessió per part del senyor 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 aquesta, de donar-se les circumstàncies 
establertes en els articles esmentats. 



 

 
PRIMER.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió de la Comissió Gestora del dia 20 de febrer 
de 2019, prèviament lliurada als integrants de la mateixa, segons la redacció donada 
pel secretari. 
 
 
SEGON .- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA. 
 
No es dona cap informació. 
 
 
TERCER.- INFORMACIONS DE L’ENGINYER ASSESSOR. 
 
El senyor enginyer assessor informa del següent: 

1. Entre les recomanacions per eliminar els trihalometans estava la de netejar el 
decantador de l’ETAP, per si podia haver acumulació de fangs irregulars. 

Es va preparar per a la setmana de l’1 al 5 d’abril. Durant aquests cinc dies, tota 
l’aigua subministrada procedia dels pous de Torrent. 

Va resultar que hi havia moltes lamel·les a terra que òbviament no es van poder 
substituir. A l’hivern caldrà tornar a buidar el decantador i, amb temps, preparar les 
lamel·les i col·locar-les. 

El cost previst era de 15.249,15 € + IVA i ha resultat ser de 10.440,72 € + IVA. 

2. El diumenge 7/4/19 es va trencar l’eix del motor de la centrífuga. S’ha fet una 
reparació d’emergència. Però cal fer una revisió de tota la màquina. L’última revisió 
es va fer fa 4 o 5 anys. 

3. El dia 9/4/19 es va fer una gestió a la CUG, acompanyats de l’arquitecte de 
Regencós, en relació al Pla Especial Autònom per a la renovació de la canonada de 
Quermany. 

Demà es presentarà a l’Ajuntament de Regencós la documentació per fer la consulta 
prèvia a la OTAA. 

 
 
QUART.- RATIFICACIÓ DE RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA – ADJUDICACIÓ DELS 
TREBALLS URGENTS DE NETEJA DEL DECANTADOR DE FANGS DE L’ETAP 
DE TORRENT. 
 
Per part de l’enginyer assessor, s’explica i es justifica la necessitat urgent de dur a 
terme aquestes actuacions fet que va motivar dictar la següent Resolució de 
Presidència en data de 28 de març i que es transcriu a continuació: 
 
“ En data de 28 de març de 2019, l’enginyer Assessor de la Mancomunitat, Sr. Jesús Crespo Antón, emet 
el següent informe: 
 
Davant els episodis amb alts nivells de Trihalometans a l’aigua subministrada, per part de l’empresa 
concessionària, s’han adoptat algunes mesures en l’ETAP per a reduir al màxim la generació d’aquests. 
En paral·lel, AIGÜES DE CATALUNYA, amb la col·laboració d’AIGÜES DE VALÈNCIA, han realitzat 
analítiques de l’aigua extreta dels pous i de l’aigua tractada, i han estudiat diferents mesures. 
Amb independència d’un tractament per a desodorització que ha de ser objecte d’un projecte a part, 
sembla que una mesura a prendre és una neteja a fons del decantador. 
 



 

El decantador es va netejar a fons l’any 2006, a l’inici de la gestió per part d’AIGÜES DE CATALUNYA. 
Després s’ha fet la retirada automàtica de fangs dins dels paràmetres normals de funcionament. 
Malgrat això, i d’acord amb les anàlisis realitzades, és possible que amb els anys s’hagi acumulat fang, no 
visible des de la superfície, que pugui donar reaccions atípiques. Seria més recomanable, necessari, fer 
una neteja a fons del decantador. 
 
Donat que la neteja obliga a tenir parada l’ETAP i funcionar només amb els pous de Torrent, aquests 
treballs convé fer-los el més aviat possible, abans que es vagin incrementant els consums per l’afluència 
turística i les segones residències. 
 
Els treballs han de fer-se en el termini màxim d’una setmana. De dilluns a divendres. És imprescindible 
fer-los abans de Setmana Santa ( 14 d’abril, diumenge de Rams). 
L’ideal seria començar el dia 1 d’abril per acabar el dia 5 d’abril i disposar d’una setmana de marge per si 
sorgeix algun problema. 
 
El pressupost orientatiu preparat per AIGÜES DE CATALUNYA (14.805€) preveu uns volums de fangs, 
unes hores de funcionament de l’equip de deshidratació de fang i una previsió de làmines, estimats. 
Òbviament només es certificaran els volums realment realitzats. 
A part, caldrà tenir en compte el transport i la gestió dels fangs a l’abocador que s’abonaran d’acord amb 
el volum realment gestionat. 
 
En resum, es considera necessari i urgent fer una neteja total del decantador de l’ETAP. Els preus unitaris 
ofertats per AIGÜES DE CATALUNYA es consideren els amidaments reals de l’obra executada. 
 
L’Article 168 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic estableix que els òrgans 
de contractació podran adjudicar contractes utilitzant el procediment negociat sense publicitat, sense la 
prèvia publicació d’un anunci de licitació, en els contractes d’obres i serveis en els que una imperiosa 
urgència resultant d’esdeveniments imprevisibles per a òrgans de contractació i no imputables al mateix, 
demandin una ràpida execució del contracte que no es pogués aconseguir mitjançant l’aplicació de la 
tramitació d’urgència regulada a l’article 119. 
 
Per altra banda, l’article 118 de la mateixa Llei considera contractes menors els contractes de valor 
estimat inferior a 15.000€, quan es tracta de contractes de serveis. 
 
Per part de l’òrgan de contractació, s’assumeix el contingut de l’informe tècnic i es considera inajornable 
l’execució de l’actuació com a mesura preventiva per a la salut dels usuaris del servei al tractar-se de 
subministrament d’aigua potable destinada al consum humà. 
 
Atesos aquests antecedents,  
 
RESOLC, 
 
PRIMER.- Declarar la urgència de l’actuació de neteja del decantador de l’ETAP de Torrent per reduir al 
màxim els nivells de Trihalometans. 
 
SEGON.- Adjudicar els treballs a l’empresa AIGÜES DE CATALUNYA, SA, pel preu de 14.805 € IVA 
exclòs ( 17.914,05€ IVA inclòs). 
 
TERCER.- Requerir a l’empresa AIGÜES DE CATALUNYA, SA, per tal que realitzi aquests treballs entre 
l’1 i el 5 d’abril de 2019. 
 
QUART.- Aprovar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 19.16.452.63301 del pressupost 
vigent. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària.” 
 
La Comissió Gestora ratifica per unanimitat aquesta Resolució de Presidència. 
 
Per part de l’enginyer assessor, en relació a aquestes actuacions, informa el següent: 
 
1. Que els treballs ja s’han executat (aproximadament 11.000 €, IVA exclòs). 
2. Que el seu cost serà menor per quant hi ha hagut menys fang. 



 

3. Que s’han hagut de retirar més lamel·les que les previstes inicialment. Es tornaran 
a instal·lar durant els mesos d’hivern quan hi ha menys demanda d’aigua perquè les 
plantes han d’estar, com a mínim, una setmana sense funcionament. 

4. Que els nivells de trihalometans s’han reduït considerablement, complint ara, la  
normativa tècnica sanitària. 

 
 
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 Central d’usuaris 
del Baix Ter 2019/05 

Primera quota cànon 
2019 19.00.452.22799 

19.211,00 
(19.211,00) 

Consorci Administració 
Oberta de Catalunya 21141 

Taxes renovació cert. 
digital president 19.00.452.22699 

24,70 
(29,89) 

Consorci Administració 
Oberta de Catalunya 20671 

Taxes renovació cert. 
digital tresorera 19.00.452.22699 

24,70 
(29,89) 

GM CloudDesign 
2011, SL 2019-0070 

Contracte manteniment 
web any 2019 19.00.452.22699 

520,00 
(629,20) 

Cia. Gral. Aigües de 
Catalunya, SA O2019FCR000575 

Gestió del servei 1-
TRIM-2019 19.00.452.22799 

174.523,76 
(211.173,75) 

Xicoira Gallart,  
Andreu A190021 

Topogràfic camí 
Quermany 19.18.452.22799 

980,00 
(1.185,80) 

 
SEGON.- A conseqüència de l’aprovació de la factura de gestió del servei de 
subministrament d’aigua en alta del primer trimestre de 2019, també s’acorda donar 
conformitat al cànon que l’empresa Companyia General d’Aigües de Catalunya, SA, ha 
de liquidar a favor de la Mancomunitat pel mateix període i que puja l’import de 
4.452,00 €. 
 
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 22 de febrer de 2019, l’Ajuntament de Begur tramet la documentació 
relativa al Polígon d’Actuació P67 Mas Mató 2 del municipi de Begur, on s’hi preveuen 
la construcció de 75 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 8 de març 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 d’Actuació P67 Mas Mató 2 del municipi de Begur, amb 
una previsió de 150m3/dia, per a 75 habitatges unifamiliars. 
 
SEGON.- Trametre el present acord a l’Ajuntament de Begur. 
 
B) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE CESSIÓ D’ÚS TEMPORAL 

D’OBRES I INSTAL·LACIONS DE LES OBRES DE REFORÇAMENT DE 
L’ABASTAMENT DE GIRONA I LA COSTA BRAVA. TRAM DE CANONADA 
ENTRE PLATJA D’ARO I L’ETAP DE TORRENT. 
 

L’Agencia Catalana de l’Aigua ha trames una acta de cessió d’ús temporal d’obres i 
instal·lacions de les obres de reforçament de l’abastament de Girona i la Costa Brava 
a favor del Consorci de la Costa Brava, en concret, el tram de canonada entre Castell-
Platja d’Aro fins l’ETAP de Torrent, que es transcriu íntegrament en l’annex. 
 
Per part d’aquesta Mancomunitat, no es veu cap inconvenient en aprovar i signar 
aquesta acta de cessió tenint en compte les consideracions que ja es van fer arribar  al 
Consorci de la Costa Brava, en virtut d’acord de 19 de juliol de 2017 i que s’hauran de 
tenir en compte, i que es refereixen a les tarifes a aplicar i al consum mínim diari. 
 
En data de 12 de març, l’enginyer de la Mancomunitat emet informe. 
 
Atesos aquests antecedents, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar l’acta de cessió d’ús temporal i lliurament per part de l’Agència 
Catalana de l’Aigua al Consorci de la Costa Brava, Entitat Local d’Aigua, de les 
instal·lacions executades d’acord amb el Projecte de substitució d’un tram de 
canonada de diàmetre 500 entre Platja d’Aro i l’ETAP de Torrent de la canonada 
d’abastament de la Costa Brava Centre (A.AA-00732) per tal que sigui destinada a la 
prestació del servei públic d’abastament d’aigua potable en l’àmbit de competència 
que el Consorci té atribuïdes amb les actuacions dins les següents condicions 
d’inexcusable compliment: 
 
1. Caldrà determinar una bonificació de la tarifa tenint en compte que el Consorci 

subministra aigua als altres pobles consorciats als dipòsits de distribució i, per tant, 
els costos d’elevació a aquests dipòsits que sufraga la Mancomunitat s’haurien de 
descomptar de la tarifa aprovada pel Consorci (acord de la Comissió Gestora de 22 
de febrer de 2017). 

 
2. Caldrà recalcular a la baixa el consum mínim diari (1.500 m3). 
 
3. Caldrà especificar que aquesta canonada també està destinada a la prestació del 

servei públic d’abastament d’aigua potable que gestiona la Mancomunitat dels 
Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent. 

 
SEGON.- Facultar el senyor president per a la signatura de l’acta de la cessió. 



 

 
TERCER.- Trametre el present acord a l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 
ANNEX 
 
“ACTA DE CESSIÓ D’ÚS TEMPORAL D’OBRES I INSTAL·LACIONS DEL REFORÇAMENT DE 
L'ABASTAMENT DE GIRONA I LA COSTA BRAVA. TRAM DE CANONADA ENTRE PLATJA D’ARO I 
L’ETAP DE TORRENT.  

D’una part, la Il·lustríssima senyora Marta Madrenas Mir, Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Girona 
(en endavant Ajuntament), amb domicili social a Girona, Plaça del Vi, 1, 17004 i CIF P1708500B, actuant 
en la representació que li atribueix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, modificat per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del 
govern local. 

D'una altra, el senyor Jordi Soler Casals, president per delegació del Consorci de la Costa Brava (en 
endavant CCB-ELA), amb domicili social a Pl. Josep Pla, 4 3r 1a, 17001 Girona, i CIF P1700010J. 

D’una altra, el senyor Lluís Ros Colls, president de la Mancomunitat de Palafrugell Begur Pals Regencós i 
Torrent (en endavant Mancomunitat), amb domicili social al carrer Cervantes, 16, 17200 Palafrugell, i CIF 
P1700023C. 

D’una altra, Lluís Ridao i Martín, Director de l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant Agència), entitat 
de dret públic adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, amb NIF 
Q-0801031F, actuant en la representació que ostenta en virtut de l’article 11.11 del Decret legislatiu 
3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya, i 10 del Decret 86/2009, de 2 de juny, d’aprovació dels Estatuts de l’Agència Catalana de 
l’Aigua.  

Totes les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a la formalització de la present acta de 
cessió d’ús temporal d’obres i instal·lacions resultants de l'execució de l'actuació de l’encapçalament, i en 
la representació en que actuen,  

MANIFESTEN  

I. L’Agència, d’acord amb el Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, es configura com l’Administració Hidràulica a 
Catalunya i exerceix les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria d’Aigües i Obres 
Hidràuliques. 
En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Agència, vetlla per l’ús sostenible, l’estalvi, la 
reutilització, l’optimització i l’eficiència en la gestió dels recursos hídrics, i promou i executa, si s’escau, 
les actuacions de política hidrològica que són necessàries per pal·liar els dèficits i desequilibris que hi 
ha a Catalunya. 

II. Correspon als ens locals, en virtut 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 i de l’article 5 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya, les 
competències relatives a l’abastament d’aigua potable, així com l’exercici de la resta de funcions que li 
atribueix el Decret Legislatiu 3/2003 esmentat. 

III. En data 15 d’abril de 2008, l’Agència, l’Ajuntament, el CCB-ELA i la Mancomunitat van signar el 
conveni de finançament i execució de les actuacions que integren el projecte “Reforçament de 
l’abastament de la Costa Brava Centre”. Les entitats beneficiàries de les actuacions són l’Ajuntament, 
el CCB-ELA i la Mancomunitat. 

IV. L’Agència va executar les obres corresponents a “Substitució de la canonada diàmetre 700 entre el 
Pasteral i l’ETAP de Montfullà. (LAB.0006)”, “Desdoblament de l’ETAP de Montfullà (A-AA00731)”, i 
“Substitució d’un tram de canonada de diàmetre 500 entre Platja d’Aro i Calonge i continuació fins a 
l’ETAP de Torrent de la canonada d’abastament de la Costa Brava Centre (AAA-00732)”.  

V. La gestió expropiatòria dels béns i drets afectats per les obres ha estat efectuada per part de 
l’Agència, d’acord amb el previst en la clàusula sisena del conveni.   



 

VI. El conveni estableix, en la seva clàusula vuitena, que les instal·lacions seran cedides a un únic 
explotador designat per les entitats beneficiàries d’aquestes infraestructures. En qualsevol cas, amb la 
signatura del conveni les entitats beneficiàries s’obliguen a prendre al seu càrrec l’explotació, 
manteniment, reposició i conservació ordinària de les instal·lacions i a utilitzar-les de la forma més 
adient per al seu aprofitament. 

VII. La Comissió de Seguiment, que es va constituir en base a la clàusula onzena del conveni, s’ha reunit 
diverses vegades, convocada per l’Agència, amb l’objectiu de crear l’ens d’abastament mancomunat 
que pogués rebre la cessió definitiva de les instal·lacions, sense que hagi estat possible fins ara 
arribar a la constitució d’aquesta entitat conjunta.  

VIII. Durant el període transitori fins a la creació de l’ens d’abastament mancomunat, les parts 
compareixents estimen procedent acordar els termes en que es durà la cessió d’ús temporal a 
cadascuna de les entitats beneficiàries de les obres i instal·lacions.  

IX. La cessió definitiva de les obres i instal·lacions executades per l’Agència requerirà la liquidació total de 
l’aportació econòmica a càrrec de les entitats beneficiàries prevista a la clàusula quarta del Conveni, i 
comportarà, si s’escau, la repercussió dels impostos indirectes que siguin exigibles d’acord amb la 
legislació vigent.  

En conseqüència, es procedeix a la formalització de l’acta de cessió d’ús temporal de les obres i 
instal·lacions de l’encapçalament, la qual es regirà per les següents 

CLÀUSULES 

Primera.- Objecte de l’Acta 

 L'objecte de la present Acta és formalitzar el lliurament i cessió d’ús temporal per part de l’Agència al 
CCB-ELA de les instal·lacions executades d’acord amb el projecte de “Substitució d’un tram de canonada 
de diàmetre 500 entre Platja d’Aro i Calonge i continuació fins a l’ETAP de Torrent de la canonada 
d’abastament de la Costa Brava Centre (A-AA-00732)”, per tal que sigui destinada a la prestació del 
servei públic d’abastament d’aigua potable en l’àmbit de les competència que el CCBELA té atribuïdes. 

No són objecte de la present acta les instal·lacions executades d’acord amb el projecte de “Substitució de 
la canonada diàmetre 700 entre el Pasteral i l’ETAP de Montfullà. (LAB.0006)” i d’acord amb el projecte de 
“Desdoblament de l’ETAP de Montfullà (A-AA-00731)”.  

 

Segona.- Obres i instal·lacions que són objecte d'aquesta acta  

Són objecte de cessió d’ús temporal al CCB-ELA les següents instal·lacions:  

− Canonada de fosa dúctil de DN 500 Classe K9 de 22.400 metres de longitud, entre Castell – Platja 
d’Aro i fins a l’ETAP de Torrent.  

− Arquetes de seccionament, derivacions, ventoses i desguàs.  
− Claves per passar per sota carreteres i rieres. Aquesta cessió d’ús temporal no comporta la 

transmissió de facultats la entitat beneficiària per a la constitució de drets a favor de tercers o entitats 
sobre els béns cedits en ús.  

Tercera.- Obligacions del Consorci Costa Brava  

El CCB-ELA es compromet a gestionar l’explotació i manteniment de les instal·lacions que li han estat 
cedides en ús assumint tots els drets, deures i obligacions derivades de la prestació del servei, i a fer un 
correcte ús i manteniment de les mateixes. 

Les instal·lacions se cedeixen amb adscripció al servei dels cabals previstos en el conveni signat el 15 
d’abril de 2008, repartits en:  

− 545 litres/segon al CCB-ELA   
− 175 litres/segon a la Mancomunitat  
− 30 litres/segon a nous usuaris, prèvia autorització de l’Agència 
La entitat beneficiària s'obliga a assumir al seu càrrec totes les despeses d'explotació, manteniment, 
vigilància, conservació, funcionament, IBI, reparació i reposició de les instal·lacions cedides en ús a 



 

cadascun segons la clàusula segona d’aquesta acta, sens perjudici de la repercussió de costos prevista 
en la clàusula Quarta i Cinquena. 

Així mateix, es compromet a fer el millor ús pel seu aprofitament sense que, en cap cas, aquestes 
activitats puguin suposar un obstacle en l'exercici de les competències de control i administració pròpies 
de l'Agència, en la seva condició d’Administració Hidràulica de Catalunya.  

En particular, es compromet a garantir el bon funcionament i la integritat de les instal·lacions en el marc 
de la normativa sectorial d'aplicació, així com a gestionar les instal·lacions de manera eficient, quedant 
l'ús dels terrenys vinculat a les pròpies necessitats de les instal·lacions.  

Aquesta acta de cessió d’ús temporal de les obres i instal·lacions no suposa ni exclou cap autorització 
que correspongui atorgar a les Entitats Locals, altres Organismes de la Generalitat o a l'Administració 
General de l'Estat.  

Cinquena.- Subministrament d’aigua a la Mancomunitat 

El CCB-ELA i la Mancomunitat (o els municipis que la integren) subscriuran un contracte de 
subministrament.  

El cabal a subministrar ha de permetre una renovació continua de l’aigua de la conducció fins a Torrent, 
per la qual cosa haurà de ser superior al mínim sanitari, que s’estableix en 1.500 m3 /dia. En cas que la 
Mancomunitat incomplís l’obligació de consum mínim, i com a conseqüència d’aquest incompliment 
l’aigua perdés les condicions de qualitat exigibles per al consum humà, el CCB-ELA procedirà a evacuar-
la de la xarxa i a facturar el volum corresponent a la Mancomunitat com a subministrat.  

Les tarifes a aplicar seran les aprovades pel Consell d’Administració de l’Agència en data 24/01/2018, o 
les que es puguin aprovar en el futur.  

Sisena.- Vigència 

Aquesta acta de cessió d’ús temporal de les obres i instal·lacions restarà vigent fins el moment en que es 
formalitzi la cessió definitiva. A la vista de tot el que s’ha exposat, se cedeix l’ús temporal de les obres i 
instal·lacions esmentades.  

I en prova de conformitat signen digitalment la present Acta en la data assenyalada en el corresponent 
certificat electrònic.” 

 
SETÈ.- ASSUMPTES URGENTS. 
 
No hi ha cap assumpte urgent a tractar. 
 
VUITÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
No es formula cap prec ni pregunta. 
 
A continuació, la Comissió Gestora es constitueix com Comissió Especial de Comptes 
als efectes d’informar el compte general de la Mancomunitat del 2018. 
 
 
INFORME DEL COMPTE GENERAL D'AQUESTA MANCOMUNITAT 
CORRESPONENT A L'EXERCICI 2018. 
 
Pel president es proposa l'estudi i informe dels comptes presentats a aquesta 
Comissió Gestora, juntament amb els seus justificants i que són els que fa referència 
l'article 209 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el Text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, integrats pels de la pròpia Corporació. 



 

 
Seguidament es reparteix fotocòpia als assistents de diversa documentació 
demostrativa de la Liquidació del Pressupost i del Compte General de 2018, així com 
altres dades d’interès. Es comprova l'exactitud de les mateixes amb els originals 
presentats. 
 
Per l'interventor, es fa una explicació dels resultats de l'exercici 2018, fent-se un estudi 
acurat de l’evolució dels conceptes d'ingrés i de les aplicacions pressupostàries de 
despeses de l'exercici (inclosos d'exercicis tancats). 
 
Un cop estudiats tots els comptes anteriorment assenyalats, corresponents a l'exercici 
2018, la Comissió Especial de Comptes, per  unanimitat, acorda: 
 
PRIMER.- Informar favorablement els comptes presentats i que són els que fa 
referència l'article 209 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el 
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, corresponents a la pròpia 
entitat, referits tots ells a l'exercici 2018. 
 
SEGON.- Exposar al públic per un termini de quinze dies, previ anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província, durant els quals i vuit més, els interessats podran presentar 
reclamacions, objeccions i/o observacions. 
 
TERCER.- Considerar definitivament informats els comptes esmentats en el punt 
primer, si en el període d'exposició pública no es produeixen reclamacions, objeccions 
i/o observacions; cas contrari aquesta Comissió es reunirà per al seu estudi i emetrà 
nou informe. 
 
 
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. 


