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ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA I EXTRAORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ 
GESTORA DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE 
PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT, CELEBRADA EL DIA 31 
DE JULIOL DE  2019 
 
ASSISTENTS 
 
Representants: 
Sr. Lluís ROS COLLS  Regidor – Palafrugell 
Sr. Jordi CARRERAS SERRANO Regidor – Begur 
Sr. Marc GARCÍA GARRIDO Regidor –Torrent 
Sra. Maite SELVA HUERTAS Alcaldessa – Begur 
Sra. M. Pilar PAGÈS ANDRÉS Alcaldessa – Regencós 
 
Secretari: 
Sr. Jordi BARCONS PUJOL 
 
Interventor: 
Sr. Josep COROMINAS CANER 
 
Enginyer assessor: 
Sr. Jesús CRESPO ANTÓN 
 
Excusen la seva assistència: 
Sr. Josep PIFERRER PUIG Alcalde - Palafrugell  
Sr. Carles PI RENART Alcalde – Pals 

Sr. Josep M. ROS MARULL Alcalde – Torrent 
Sr. Pere ESTEVE COLL Vocal – Regencós 

Sra. Alícia CARRASCOSA VEGA Tresorera 

 
En la Sala de sessions del local social la Sauleda de Palafrugell es reuneixen, a 2/4 de 
vuit del vespre del dia 31 de juliol de 2019, els representants locals indicats a 
l’encapçalament (alcaldes/alcaldesses i vocals) a l’efecte de constituir la Comissió 
Gestora de la Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments de Palafrugell, 
Begur, Pals, Regencós i Torrent i, aprovar, si s’escau, els altres punts inclosos en 
l’ordre del dia.  
 
 

 PRIMER.- CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ GESTORA DE LA MANCOMUNITAT. 
 
 Havent comparegut els representants dels municipis de Palafrugell, Begur i Torrent, que 

han acreditat la seva personalitat i la seva representativitat amb certificacions originals 
esteses pels seus respectius Ajuntaments, es declara constituïda la Comissió Gestora 
de la Mancomunitat, integrada pels següents vocals: 
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 Sr. Lluís Ros COLLS Palafrugell 
 Sr. Jordi CARRERAS SERRANO Begur 

Sr. Marc GARCÍA GARRIDO Torrent 
 

(Falta la incorporació dels senyors Carles Pi Renart (Pals) i Pere Esteve Coll 
(Regencós) que avui han excusat la seva assistència). 

 
 

SEGON .- ELECCIÓ DE PRESIDENT I VICEPRESIDENT DE LA MANCOMUNITAT. 
 
Per part del secretari, s’informa que cal procedir a l’elecció del president i del 
vicepresident de la Comissió Gestora, de conformitat amb el que disposa l’article vuitè 
dels Estatuts de la Mancomunitat que diu textualment: 

 
“Els membres de la Comissió Gestora tindran veu i vot en les sessions, amb la següent 
proporció: 

 Palafrugell 6 vots 
 Begur 3 vots 
 Pals 2 vots 
 Regencós 1 vot 
 Torrent 1 vot 
 

Aquesta proporció canvia, però, en referència a l’elecció del president i vicepresident de la 
Mancomunitat, així com a la modificació dels Estatuts; en aquests casos, el vot del municipi 
tindrà un valor proporcional al nombre d’habitants de la població de dret de cada un dels 
municipis mancomunats segons l’última revisió del padró”.  

 
En aquest sentit, comenta que des de ja fa molt temps el president és el vocal de 
Palafrugell i el vicepresident és el vocal de Begur, demanant si es vol continuar amb el 
mateix sistema, proposta que és acceptada per tots els assistents. 

 
També explica que els Estatuts de la Mancomunitat són posteriors a la Llei 7/88 de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i el Decret 140/88, del Reglament de 
demarcació territorial dels ens locals, i que varen ser aprovats pels Ajuntaments 
associats a l’any 1996 i que, per tal de donar compliment a la Llei de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local de 22 de desembre de 2012, es varen trametre a 
la Direcció General del Ministeri de l’Administració Pública, l’any 2014, confirmant que 
aquests estatuts i els serveis que presta es troben adaptats a l’article 44 de la mateixa 
Llei. 
 
Tot seguit, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Nomenar al senyor Lluís ROS COLLS, vocal del municipi de Palafrugell, 
president de la Comissió Gestora de la Mancomunitat. 
 
SEGON.- Nomenar al senyor Jordi CARRERAS SERRANO, vocal del municipi de 
Begur, vicepresident de la Comissió Gestora de la Mancomunitat. 
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El senyor Ros i el senyor Carreras accepten el càrrec pel qual han estat designats. 

 
Pel que fa a la periodicitat de les sessions de la Mancomunitat, s’acorda que la 
Comissió Gestora dugui a terme sessions ordinàries trimestralment, els dimecres, i que 
la primera es convoqui per al mes de setembre. 
 
La senyora Pagès informa que el municipi de Pals sol dur a terme les seves sessions 
ordinàries també els dimecres i, per tant, a l’hora de convocar les sessions ordinàries de 
la Comissió Gestora s’hauria de mirar que no coincidissin amb una sessió ordinària 
d’algun òrgan col·legiat del municipi de Pals, fet que no afecta als altres municipis 
mancomunats. 
 
Per part del senyor secretari, es comenta que es tindrà en compte aquesta informació i 
que proposarà la convocatòria de les reunions sense que es produeixi aquesta 
coincidència. 
 
 
TERCER.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE LA 
MANCOMUNITAT DE L’ANY 2018. 
 
L’Interventor accidental llegeix la proposta. 
 
La Comissió Especial de Comptes, duta a terme el dia 17 d’abril de 2019, va informar 
favorablement el Compte General de la Mancomunitat de l'any 2018. 
 
Posteriorment es va exposar al públic per un termini de quinze dies i vuit més, 
mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de  la Província  número 80 de 25 d’abril de 2019 
(Ref. 3146), sense que es  presentés cap reclamació ni observació. 
 
Per tot això, i de conformitat amb el que disposen els articles 212 del R.D. Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, d’aprovació del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals i 460-4 del R.D. Legislatiu 781/86, de 18 d'abril, es  proposa a la Comissió 
Gestora d’aquesta Mancomunitat l'adopció dels  següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar el Compte General de la Mancomunitat de l’exercici 2018. 
 
SEGON.- Trametre l'esmentat Compte degudament aprovat a la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, al Tribunal de Cuentas i a la Delegació d’Hisenda, d’acord amb 
el que estableixen l’article 9 de la Llei 15/91 de la Sindicatura de Comptes i l’article 
212.5 del RDL 2/2004, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 
Seguidament, es dona compte del resultat pressupostari, del romanent líquid de 
tresoreria, de la suficiència de recursos corrents, del càlcul d’estabilitat pressupostària i 
la regla de despesa amb el següent contingut: 
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RESULTAT PRESSUPOSTARI       2018 
        
Conceptes   Drets Rec. Nets Oblg. reconeg Ajustaments Resultat Press. 

   a. Operacions corrents 1.763.572,54 1.151.417,55 0,00 612.154,99 

   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 LÍQUID DE TRESORERIA       2018 

        

        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 

 

NIVELL DE COMPLIMENT DE L'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA   2018 

        

Despeses pressupostàries  Cred. Def. O.R.N. Percentatge 

1.- Despeses de personal  20.000,00 18.226,17 91,13 

2.- Desp. en bens corrents i serveis 1.403.499,00 1.133.191,38 80,74 

3.- Despeses financeres  1.000,00 0,00 0,00 

4.- Transferències corrents  40.500,00 0,00 0,00 

6.- Inversions reals  1.324.108,15 20.951,43 1,58 

7.- Transf. de capital  0,00 0,00 #¡DIV/0! 

8.- Actius financers  0,00 0,00 #¡DIV/0! 

9.- Passius financers  215.000,00 208.901,24 97,16 

TOTALS     3.004.107,15 1.381.270,22 45,98 
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Ingressos pressupostaris  Prev. Def. D.R.N Percentatge 

1.- Impostos directes  0,00 0,00 #¡DIV/0! 

2.- Impostos indirectes  0,00 0,00 #¡DIV/0! 

3.- Taxes i altres impostos  1.800.001,00 1.738.965,32 96,61 

4.- Transf. corrents  0,00 0,00 #¡DIV/0! 

5.- Ingressos patrimonials  26.999,00 24.607,22 91,14 

6.- Alienació d'inversions reals 0,00 0,00 #¡DIV/0! 

7.- Transf. de capital  0,00 0,00 #¡DIV/0! 

8.- Actius financers  1.177.107,15 0,00 0,00 

9.- Passius financers  0,00 0,00 #¡DIV/0! 

TOTALS     3.004.107,15 1.763.572,54 58,71 

 

CALCUL DEL  NIVELL D'ENDEUTAMENT     2018 

        

CONCEPTE         Import 

+ Ingressos corrents    1.763.572,54 

- Despeses corrents excepte despeses financeres  -1.151.417,55 

+ Modificació de despeses corrents finançades amb romanent de tresoreria 34.346,43 

ESTALVI BRUT         646.501,42 

- Anualitat teòrica (incloses les operacions amb garantia hipotecària) 62.677,00 

ESTALVI NET (incloses les operacions amb garantia hipotecària) 709.178,42 

+ Anualitat teòrica de les operacions amb garantia hipotecària 0,00 

ESTALVI NET LEGAL       709.178,42 

Capital viu de les operacions de deute en vigor  417.872,86 

Ingressos corrents o d'activitats consolidades  1.763.572,54 

NIVEL D'ENDEUTAMENT       23,69 

 

ESTABILITAT I SOSTENIBILITAT FINANCERA     2018 

        

Despeses   Crèdits Def. O.R.N   

1.- Despeses de personal  20.000,00 18.226,17   

2.- Desp. en bens corrents i serveis 1.403.499,00 1.133.191,38   

3.- Despeses financeres  1.000,00 0,00   

4.- Transferències corrents  40.500,00 0,00   

6.- Inversions reals  1.324.108,15 20.951,43   

7.- Transf. de capital  0,00 0,00   

SUMA DESPESES   2.789.107,15 1.172.368,98   

Ingressos   Prev. Def. D.R.N   

1.- Impostos directes  0,00 0,00   

2.- Impostos indirectes  0,00 0,00   

3.- Taxes i altres impostos  1.800.001,00 1.738.965,32   

4.- Transf. corrents  0,00 0,00   
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5.- Ingressos patrimonials  26.999,00 24.607,22   

6.- Alienació d'inversions reals 0,00 0,00   

7.- Transf. de capital  0,00 0,00   

SUMA INGRESSOS   1.827.000,00 1.763.572,54   

DIFERÈNCIES (sense ajustar)   -962.107,15 591.203,56   

        

Ajustaments capítols 1 a 3 D.R.N Recap. corrent Recap. tancats Ajustament 

Cap 1  0,00 0,00 0,00 0,00 

Cap 2  0,00 0,00 0,00 0,00 

Cap 3  0,00 0,00 0,00 0,00 

SUMA AJUSTAMENTS 0,00 0,00 0,00 0,00 

        

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA AJUSTADA     

1.- Ingressos no financers (DRN Cap. 1 a 7)  1.763.572,54   

2.- Despeses no financeres (ORN Cap. 1 a 7) 1.172.368,98   

3.- Superàvit (+) o dèficit (-) no financer de la liquidació 591.203,56   

4.- Ajustaments SEC 95   0,00   

   (-) Ajustaments pressupost de despeses  0,00   

   (+) Ajustaments pressupost d'ingressos  0,00   

5.- Capacitat (+) o necessitat (-) de finançament 591.203,56   

En percentatge d'ingressos no financers (5/1) 33,52   

 
 
SUFICIÈNCIA DE RECURSOS CORRENTS PEL FINANÇAMENT DE DESPESES 
CORRENTS 2018 

 

Ingressos corrents D.R.N. Despeses corrents O.R.N. 

1.- Impostos directes 0,00 1.- Despeses de personal 18.226,17 

2.- Impostos indirectes 0,00 2.- Desp. en bens corrents i serveis 1.133.191,38 

3.- Taxes i altres impostos 1.738.965,32 3.- Despeses financeres 0,00 

4.- Transf. corrents 0,00 4.- Transferències corrents 0,00 

5.- Ingressos patrimonials 24.607,22    

TOTALS  1.763.572,54 TOTALS  1.151.417,55 

Suficiència de recursos 612.154,99      

 
 
CÀLCUL DE L'ESTALVI NET       2018 

        

Drets Reconeguts Nets (Cap. 1 a 5)    1.763.572,54 

- Ingressos no corrents    0,00 

- Obligacions reconegudes netes (Cap. 1, 2 i 4)   1.151.417,55 

- Anualitat teòrica d'amortització    62.677,00 

+ Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria  34.346,43 



 

C. Cervantes, 16 - 17200 PALAFRUGELL (GIRONA) – Tel. 972 61 31 00 – a/e: info@mancom.cat 
 
 

 

 
   

Estalvi net         583.824,42 

% respecte als ingressos corrents liquidats     33,10 

    

 
REGLA DE DESPESA       Liquidació  2018 
        
Suma de capítols 1 a 7 de despeses (excepte cap 3)   1.172.368,98 
Ajustaments :     0,00 
(-) Alienació de terrenys i inversions reals  0,00   
(+/-) Inversions realitzades per compt de la Corporació Local 0,00   
(+/-) Execució d'avals   0,00   
(+) Aportacions de capital   0,00   
(+/-) Assumpció i cancel.lació de deutes  0,00   
(+/-) Despeses pendents d'aplicació al pressupost  0,00   
(+/-) Pagaments a socis privats en el marc d'Assoc. Públic/privades 0,00   
(+/-) Adquisicions amb pagament diferit  0,00   
(+/-) Arrendaments financers   0,00   
(+) Préstecs    0,00   
(-) Mecanisme extr. De pagament a proveïdors 2012  0,00   
(-) Inversions realitzades per compte d'una altre Adm. Pública 0,00   
(+/-) Ajust per grau d'execució de la despesa  0,00   
Destinacions no financeres en termes SEC excepte ints. De deute  1.172.368,98 
(-) Pagaments a altres entitats de la Corporació Local  0 
(+/-) Despeses finançades amb fons de U.E. O altres AAPP  0 
... De la Unió Europea  0,00    
... De l'Estat   0,00    
... De la Comunitat Autònoma  0,00    
... De Diputacions   0,00    
... D'altres AAPP   0,00    
(-) Transf de fons dels sistemes de finançament   0 
Total despesa computable de l'exercici   1.172.368,98 
        
Increments / Disminucions permanents de recaptació  0,00 
...     0,00   
...     0,00   
...     0,00   
...     0,00   
        
Disminucions per inversions financerament sostenibles (ORN)  -20.951,43 
... 2016-Inversions de reposició   -20.951,43   
...     0,00   
...     0,00   
...     0,00   
...     0,00   
...     0,00   
        
Despesa computable liquidació exercici anterior (2017)  1.328.023,86 
Inversions sostenibles liquidació exercici anterior (2017)  -30.369,13 
Base     1.297.654,73 
Taxa de referència de creixement del PIB (exercici 2018 = 2,4 %)  31.143,71 
Base     1.328.798,44 
Increments / Disminucions permanents de recaptació (2018)  0,00 
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Límit de la Regla de despesa       1.328.798,44 

        
Despesa computable - Inversions financerament sostenibles  1.151.417,55 
 
 
 
   

Despesa computable liquidació 2016       1.151.417,55 

        

Diferència amb el límit (si negatiu no compleix)     177.380,89 
Percentatge d'increment de la despesa computable (ha de ser negatiu o 0) -13,3490 

 
El senyor president presenta el dictamen i sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
QUART.- APROVACIÓ DE MEMÒRIES VALORADES. 
 
1.- Aprovació de la Memòria Valorada per a la renovació de la bomba DINA de 
l’ETAP de Torrent. 
 
Aquesta Memòria Valorada té per objecte determinar les proves i/o actuacions per la 
renovació de la canonada d’aspiració de la bomba DINA a l’ETAP del municipi de 
Torrent així com les intervencions a realitzar. 
 
Els articles 34, 37 i 38 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/95, de 13 de juny, regulen la tramitació dels projectes, d’obres, locals i la 
documentació tècnica i administrativa necessàries per tal de definir, executar i valorar 
les obres i els treballs que exigeixin les reparacions. 
 
L’article 233.2 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, de 8 de novembre, 
determina que per als projectes d’obres de primer establiment, reforma o gran reparació 
inferiors a 500.000 € (IVA exclòs) i per a la resta dels projectes enumerats a l’article 
anterior, es pot simplificar, refondre o fins i tot suprimir algun o alguns dels documents 
anteriors en la forma que es determini en les normes de desplegament d’aquesta Llei, 
sempre que la documentació resultant sigui suficient per definir, valorar i executar les 
obres que comprengui. 
 
Aquesta memòria valorada compleix aquestes condicions, per quant: 

- És una obra de reparació simple. 
- Conté la següent documentació: 

Memòria 
Plànols 
Pressupost 

 
Atesos aquests antecedents, s’acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Aprovar la memòria valorada per determinar les proves i/o actuacions per a la 
renovació de la canonada d’aspiració de la bomba DINA, a l’ETAP del municipi de 
Torrent, així com les intervencions a realitzar, per un pressupost d’execució per 
contracte de 16.766,41€ (IVA inclòs). 
 
SEGON.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona l’edicte d’obertura del 
tràmit d’informació pública. 
 
TERCER.- Cas que no es presentin al·legacions, l’acord inicial esdevindrà 
automàticament definitiu, sense haver d’adoptar-ne cap altre. 
 
QUART.- Incoar l’expedient de contractació d’aquesta actuació demanant oferta a 
empreses capacitades per poder-la executar. 
 
 
2.- Aprovació de la Memòria Valorada per al tractament exterior del dipòsit de 
Quermany. 
 
Aquesta Memòria Valorada té per objecte determinar les proves i/o actuacions per al 
tractament exterior del dipòsit de Quermany del Baix Empordà, així com les 
intervencions a realitzar. 
 
Els articles 34, 37 i 38 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/95, de 13 de juny, regulen la tramitació dels projectes, d’obres, locals i la 
documentació tècnica i administrativa necessàries per tal de definir, executar i valorar 
les obres i els treballs que exigeixin les reparacions. 
 
L’article 233.2 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, de 8 de novembre, 
determina que per als projectes d’obres de primer establiment, reforma o gran reparació 
inferiors a 500.000 € (IVA exclòs) i per a la resta dels projectes enumerats a l’article 
anterior, es pot simplificar, refondre o fins i tot suprimir algun o alguns dels documents 
anteriors en la forma que es determini en les normes de desplegament d’aquesta Llei, 
sempre que la documentació resultant sigui suficient per definir, valorar i executar les 
obres que comprengui. 
 
Aquesta memòria valorada compleix aquestes condicions, per quant: 

- És una obra de reparació simple. 
- Conté la següent documentació: 

Memòria 
Plànols 
Pressupost 

 
Atesos aquests antecedents, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la memòria valorada per determinar les proves i/o actuacions per al  
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tractament exterior del dipòsit de Quermany del Baix Empordà, així com les 
intervencions a realitzar, amb un pressupost d’execució per contracte de 13.612,50 € 
(IVA inclòs). 
 
SEGON.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona l’edicte d’obertura del 
tràmit d’informació pública. 
 
TERCER.- Cas que no es presentin al·legacions, l’acord inicial esdevindrà 
automàticament definitiu, sense haver d’adoptar-ne cap altre. 
 
QUART.- Incoar l’expedient de contractació d’aquesta actuació demanant oferta a 
empreses capacitades per poder-la executar. 
 
 
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) 

Consorci Costa Brava 
2019/150 

Subministrament d’aigua 
maig-2019 19.00.452.22799 

23.540,22 
(25.894,24) 

Consorci Costa Brava 
2019/173 

Subministrament d’aigua 
juny-2019 19.00.452.22799 

70.579,41 
(77.637,35) 

Invinet Sistemes 2003, 
SL 2019-2189 

Renovació aplicatiu 
B2Brouter fins 2020 19.00.452.22000 

100,00 
(121,00) 

Ingenieria, Gestión y 
Urbanismo, S.A. 35/2019 

Assessorament tècnic  
1-SEMESTRE-2019 19.00.452.22706 

3.500,00 
(4.235,00) 

Ingenieria, Gestión y 
Urbanismo, S.A. 45/2019 

Honoraris redacció proj. 
Canonada Quermany 19.18.452.22799 

13.560,00 
(16.407,60) 

Cia. Gral. d’Aigües de 
Catalunya, SA O2019FCR001049 

Gestió del servei  
2-TRIM-2019 19.00.452.22799 

247.978,78 
(300.054,32) 

 
SEGON.- A conseqüència de l’aprovació de la factura de gestió del servei de 
subministrament d’aigua en alta del segon trimestre de 2019, també s’acorda donar 
conformitat al cànon que l’empresa Companyia General d’Aigües de Catalunya, SA ha  
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de liquidar a favor de la Mancomunitat pel mateix període i que puja a l’import de 
6.646,47 €. 
 
TERCER.- Trametre el present acord a l’Àrea d’Intervenció i de Tresoreria per al seu 
coneixement i efectes. 
 
 
SISÈ.- INFORMACIONS DE L’ENGINYER ASSESSOR. 
 
L’enginyer assessor informa del següent: 
 

1. La OTAA ha informat el Pla Especial Autònom per a la renovació de la canonada 
de Quermany. Es va presentar el 18/04/2019 a Regencós. No cal fer ni avaluació 
ambiental estratègica, ni avaluació d’impacte ambiental. 

1. En els 6 primers mesos de l’any el consum ha incrementat un 14,5% respecte 
l’any 2018 (aquest va ser molt dolent). 

2. Estem consumint més aigua del CCB que els anys anteriors per: 
- No ultrapassar els límits de la concessió de Gualta. 
- Per baixar el nivell de thm. 

3. El 29/04/2019 va haver-hi una fuita a la canonada d’impulsió a Begur, al costat 
de la carretera vella. Es va poder reparar sense afectar al servei. 

 
La Corporació es dona per assabentada. 
 
 
SETÈ.- ASSUMPTES DE TRÀMIT. PRÒRROGA DEL CONVENI AMB 
L’AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ PER A LA CESSIÓ TEMPORAL DE 
CABALS D’AIGUA. ANY 2019. 
 
En data de 12 de maig de 2017 es va signar el conveni entre l’Ajuntament de Torroella 
de Montgrí i la Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntament de Palafrugell, Begur, Pals, 
Regencós i Torrent per a la cessió temporal de cabals d’aigua. 
El conveni té per objecte l’autorització, per part de la Mancomunitat, de la cessió 
temporal de cabals d’aigua de les seves instal·lacions de Gualta a l’Ajuntament de 
Torroella de Montgrí. 
 
La clàusula 9 del conveni, que regula el termini de durada, estableix el següent: 
 
“Aquest conveni tindrà una durada d’un any, prorrogable anualment per mutu acord exprés de les 
dues parts abans del mes de maig de cada any. La durada total de la vigència del conveni 
incloses les pròrrogues no podrà superar els 4 anys, sense perjudici que s’acordi una pròrroga 
extraordinària en l’aplicació de l’article 49.h.2n de la Llei 40/2015.” 
 
L’Ajuntament de Torroella de Montgrí, per Decret d’Alcaldia núm. 2381/2019, de 29 de maig de 
2019, ratificat per acord de la Junta de Govern d’11 de juliol de 2019, va resoldre el següent: 
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1r.- Acordar la pròrroga expressa del conveni signat entre l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i 
la Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments de Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, 
Regencós i Torrent, per a la cessió temporal de cabals d’aigua, de data 12 de maig de 2017. 
2n.- Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern en la propera sessió que 
celebri. 
3r.- Notificar el present acord a la Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments de Ajuntaments 
de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent.” 
 
Per part de la Mancomunitat no es veu cap inconvenient en prorrogar aquest conveni, 
tenint en compte que, en data de 20 de març, ja es va sol·licitar al Consorci de la Costa 
Brava disposar d’aquests cabals en el període de comprés entre el 15 de juny i el 31 
d’agost per atendre precisament les demandes de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí. 
 
Atesos aquests antecedents, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Prorrogar, expressament, per a l’any 2019 el conveni signat entre 
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i la Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments 
de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent per a la cessió temporal de cabals 
d’aigua, signat en data de 12 de juny de 2017. 
 
SEGON.- Traslladar el present acord a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí. 
 
 
VUITÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
La senyora Pagès considera que seria necessari fer una reunió amb el senyor Carles Pi, 
alcalde de Pals, vocal de la Mancomunitat, que també forma part de la Junta de Govern 
del Consorci de la Costa Brava, per tal d’informar-lo àmpliament sobre les relacions i les 
converses que hi ha hagut els darrers anys amb aquesta entitat sobre la cessió de les 
instal·lacions i altres temes connexos. 
 
El senyor Ros comenta que durant la reunió que es durà a terme el mes de setembre es 
pot aprofitar per donar aquesta informació. 
 
 
I no havent-hi cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió a les 9 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. 
 


