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 23 D’OCTUBRE DE
2019
ASSISTENTS
Representants:
Sr. Lluís ROS COLLS
Sra. Maite SELVA HUERTAS
Sr. Jordi CARRERAS SERRANO
Sr. Carles PI RENART
Sr. Pere ESTEVE COLL
Sr. Marc GARCÍA GARRIDO

President – Palafrugell
Alcaldessa – Begur
Regidor – Begur
Alcalde – Pals
Vocal – Regencós
Vocal – Torrent

Secretari:
Sr. Jordi BARCONS PUJOL
Interventor:
Sr. Josep COROMINAS CANER
Excusen la seva assistència:
Sr. Josep PIFERRER PUIG
Sra. M. Pilar PAGÈS ANDRÉS
Sr. Josep M. ROS MARULL
Sra. Alícia CARRASCOSA VEGA
Sr. Jesús CRESPO ANTÓN

Alcalde - Palafrugell
Alcaldessa – Regencós
Alcalde – Torrent
Tresorera
Enginyer assessor

En la Sala de sessions de l’Ajuntament de Torrent 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 sessió ordinària de la mateixa a dos quarts de vuit del vespre del dia 23
d’octubre 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 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 31 de
juliol de 2019, prèviament lliurada als integrants de la mateixa, segons la redacció
donada pel secretari.
SEGON .- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA.
El senyor president informa que fa aproximadament uns quinze dies, arran d’una visita
a les instal·lacions de l’ETAP per part del Consorci de la Costa Brava, amb motiu d’una
licitació, va poder parlar amb el seu gerent senyor Jordi Agustí.
Comenta que la proposta que estan estudiant és que tot el servei de subministrament
d’aigua en alta de tota la província sigui gestionat per un ens únic i que aquest ens
sigui precisament el Consorci de la Costa Brava.
Aquesta situació faria que la Mancomunitat, que va participar econòmicament en
l’actuació de reforç de l’abastament d’aigua a la Costa Brava Centre, s’hagués de
dissoldre. Comenta que aquesta actuació, a més de l’aportació econòmica, de 2
milions d’euros, ha causat altres perjudicis a la Mancomunitat, com són el pagament
de despeses de manteniment i de conservació i la possible reclamació que es farà per
part de la Unió Europea pel que fa a l’IVA meritat (representen uns 600.000 € per a la
Mancomunitat, que ja ha reservat la corresponent partida pressupostària).
Evidentment, creu que la Mancomunitat no té cap pressa en aquest tema, però s’hi ha
de començar a treballar, doncs la voluntat de la Mancomunitat semblaria, en principi
acordar la cessió de tots els actius que té al Consorci, però no de forma gratuïta sinó
onerosa.
Concretarà una reunió amb el Consorci a principis de l’any vinent per anar perfilant
com s’hauria d’efectuar aquesta cessió i amb quines condicions.
El senyor Pi informa que forma part del Consorci de la Costa Brava, com també hi
forma part la senyora Selva i, per tant, vol deixar constància que això no suposi alguna
incompatibilitat a l’hora de prendre un acord d’aquesta magnitud.
El senyor Ros no hi veu cap problema, doncs el que es tracta en la Mancomunitat és
defensar els interessos dels municipis, al màxim, i obtenir un acord en les millors
condicions, en el cas que es decideixi fer la cessió total de les instal·lacions, i això no
està renyit amb el fet que formin part del Consorci de la Costa Brava.
El senyor interventor considera que potser hi haurà un moment en què la cessió
d’actius del Consorci i la dissolució de la Mancomunitat serà necessària perquè el preu
que oferti el Consorci per metre cúbic d’aigua sigui més avantatjós i més econòmic que
el que apliqui la Mancomunitat.
El senyor president té molt clar que, al final, s’ha de defensar la Mancomunitat, que és
dels pobles que la integren i que, a la reunió prevista abans d’acabar l’any, pensa
tractar aquest tema amb més profunditat i coneixement.
TERCER.- INFORMES DE L’ENGINYER ASSESSOR.
Per part del secretari, es llegeix l’informe que ha fet arribar l’enginyer assessor en el
qual comunica que “el consum d’aigua dels 9 primers mesos del 2019 és un 9%
superior al del 2018” (aquest va ser un any dolent i s’ha tornat a la normalitat).

QUART.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE MILLORES EN ELS FILTRES
DE L’ETAP DE TORRENT.
Per part de l’enginyer assessor s’ha redactat el Projecte de millores en els filtres de
l’ETAP de Torrent, que té com objectiu millorar la qualitat de l’aigua subministrada
mitjançant la millora del sistema de filtració, amb un pressupost d’execució per
contracte de tres-cents trenta mil un euros amb cinquanta-dos cèntims (330.001,52 €).
Els articles 231 i ss de la Llei 9/2917 de contractes del sector públic regulen els
projectes d’obres i el seu contingut.
Els articles 36 i ss del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat
per Decret 179/95, de 13 de juny, regulen l’aprovació dels projectes d’obres locals
ordinàries.
Atesos aquests antecedents, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte de millores en els filtres de l’ETAP de
Torrent, amb un pressupost d’execució per contracte de TRES-CENTS TRENTA MIL
UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (330.001,52 €).
SEGON.- Sotmetre’l a informació pública per un termini de trenta dies hàbils durant els
quals es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. La publicació
s’efectuarà al BOP i al Tauler d’anuncis del web de la Mancomunitat
(www.mancom.cat).
TERCER.- Cas que no es presentin al·legacions ni reclamacions durant el tràmit
d’informació pública, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà automàticament definitiu
sense necessitat d’adoptar un posterior acord.
QUART.- Determinar que l’acord d’aprovació definitiva s’ha de publicar al BOP.
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

Ingenieria, Gestión y
Urbanismo SA
Consorci Costa Brava

58/2019
2019/195

Concepte
Honoraris confecció
dues memòries valorad
Subm. aigua potable
Juliol-2019

Aplicació
Pressupostària
19.00.452.22706
19.00.452.22799

Import Euros
(IVA Inclòs)
2.182,00
(2.640,22)
118.602,99
(130.463,29)

Consorci Costa Brava
Consorci Costa Brava
Cia. Gral. d’Aigües de
Catalunya S.A.
Cia. Gral. d’Aigües de
Catalunya S.A.
Cia. Gral. d’Aigües de
Catalunya S.A.
Cia. Gral. d’Aigües de
Catalunya S.A.
Cia. Gral. d’Aigües de
Catalunya S.A.
Cia. Gral. d’Aigües de
Catalunya S.A.
Cia. Gral. d’Aigües de
Catalunya S.A.
Cia. Gral. d’Aigües de
Catalunya S.A.
Cia. Gral. d’Aigües de
Catalunya S.A.
FNMT – Real Casa de
la Moneda

2019/215
2019/239
O2019GCI000092
O2019GCI000093
O2019GCI000094
O2019GCI000095
O2019GCI000096
O2019GCI000097
O2019GCI000098
O2019GCI000099
O2019FC0106427
9190504661

Subm. aigua potable
Agost-2019
Subm. aigua potable
Setembre-2019
Neteja de decantadors
amb centrífuga
Gestió de fangs en
neteja decantadors
Subst. i programació
automatismes bomba c
Reparació avaria Mas
Tomasí-Mas Floris
Reparació bomba
centrífuga
Subst. vàlvula retenció
pou 1-4 Gualta
Subst. bomba
dosificació+motoreduct
Reparació avaria
canonada Querm-Begu
Gestió del servei
3-TRIM-2019
Renovació certif. digital
representant E.Jurídic

19.00.452.22799
19.00.452.22799
19.00.452.21300
19.00.452.21300
19.17.452.63300
19.00.452.21300
19.00.452.21300
19.00.452.21300
19.17.452.63300
19.00.452.21300
19.00.452.22799
19.00.452.22699

113.095,29
(124.404,82)
82.420,80
(90.262,88)
10.440,72
(12.633,27)
7.122,45
(8.618,16)
3.806,62
(4.606,01)
960,21
(1.161,85)
2.016,84
(2.440,38)
692,93
(838,45)
3.463,13
(4.190,39)
1.149,74
(1.391,19)
368.527,50
(445.918,28)
14,00
(16,94)

SEGON.- A conseqüència de l’aprovació de la factura de gestió del servei de
subministrament d’aigua en alta del tercer 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
10.556,80 €.
TERCER.- Trametre el present acord a l’Àrea d’Intervenció i de Tresoreria per al seu
coneixement i efectes.
SISÈ.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA MANCOMUNITAT PER A L’ANY
2020.
Vist el projecte de Pressupost General d'aquesta Mancomunitat per a l'exercici de
2020 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 2020, que puja
a l'import d’UN MILIÓ VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE MIL CENT-UN EUROS
(1.874.101,00 €), amb la següent distribució:

CAPÍTOL
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DESPESES
DESCRIPCIÓ
Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL

CAPÍTOL
1
2
3
4
5
6
7
8
9

INGRESSOS
DESCRIPCIÓ
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d’inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL

IMPORT
20.000,00
1.534.600,00
1.000,00
13.500,00
0,00
90.001,00
0,00
0,00
215.000,00
1.874.101,00
IMPORT
0,00
0,00
1.850.001,00
0,00
24.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.874.101,00

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 senyor interventor explica amb detall el desglossament de les
aplicacions pressupostàries de despeses i ingressos del pressupost per a l’any 2020 i
les modificacions en relació a l’exercici anterior.
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat.
SETÈ.- ASSUMPTES DE TRÀMIT.
Per part del secretari es dona compte dels següents escrits:
1. Acord del Consorci de la Costa Brava - Entitat Local de l’Aigua, de 12 de
setembre de 2019, en virtut del qual s’aproven les tarifes d’abastament d’aigua
en alta per a l’any 2020. Es proposa un preu de 0,36 € m3 que deriva de les
dades de volums, despeses i ingressos i quotes fixes i variables per a
cadascun dels municipis consorciats, que consten en la Memòria i Estudi tècnic

per a la determinació de les tarifes de venda d’aigua en alta al Consorci de la
Costa Brava per a l’any 2020.
S’acorda recordar al Consorci que caldrà que determini una bonificació de la
tarifa a la Mancomunitat, 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 d’aquesta tarifa aprovada pel Consorci (acord de la Comissió
Gestora de 22 de febrer de 2017).
2. Acord del Consorci de la Costa Brava – Entitat Local de l’Aigua de 12 de
setembre de 2019, en virtut del qual s’inicia el procediment per a l’admissió de
vint membres nous de ple dret al CCB-ELA, en compliment de la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració, quan
modifica l’article 57 de la Llei de Bases de Règim Local, i implica que en el
moment en què s’observa que la relació entre aquests Ajuntaments i el
Consorci és de permanència, cal constituir un consorci o bé, en cas d’existir
com és el cas, adherir-s’hi.
VUITÈ.- PRECS I PREGUNTES.
No se’n formulen
El senyor president proposa demanar a l’enginyer assessor un l’informe de valoració
econòmica dels actius de la Mancomunitat i un altre informe sobre el seu
funcionament, documents que serviran quan es vagi a parlar amb el Consorci el tema
de la cessió d’instal·lacions de la Mancomunitat a aquesta entitat. Aquesta proposta és
acceptada per tots els vocals.
També es decideix, de comú acord, celebrar el tradicional sopar de Nadal, el proper
dia 11 de desembre (dimecres), a les 8 del vespre al municipi de Pals.

I no havent-hi cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió a un quart de deu
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.

