
 

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 22 DE GENER DE  
2020. 
 
ASSISTENTS 
 
Representants: 
Sr. Lluís ROS COLLS  President – Palafrugell 
Sra. Maite SELVA HUERTAS Alcaldessa – Begur 
Sr. Pere ESTEVE COLL Vocal – Regencós 
Sr. Marc GARCÍA GARRIDO Vocal – Torrent 
 
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. Josep M. ROS MARULL Alcalde – Torrent 
Sr. Carles PI RENART Alcalde – Pals 
Sra. M. Pilar PAGÈS ANDRÉS Alcaldessa – Regencós 
Sr. Jordi CARRERAS SERRANO Regidor – Begur 
Sra. Alícia CARRASCOSA VEGA Tresorera 
 
En el 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 sessió ordinària de la mateixa a les vuit del vespre del dia 22 de gener de 2020. 
 
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 l’acta de la sessió de la Comissió Gestora del dia 11 de 
desembre de 2019, prèviament lliurada als integrants de la mateixa, segons la 
redacció donada pel secretari. 
 
 
 
SEGON .- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA. 
 
El senyor president informa que, el passat 27 de desembre, el Consorci de la Costa 
Brava el va convidar a una visita que es faria a la planta potabilitzadora de Montfullà, 
coincidint amb els 10 anys que es van fer les obres de reforç de l’abastament de la 
Costa Brava, arran del conveni signat en el seu moment entre l’ACA, el Consorci de la 
Costa Brava, l’Ajuntament de Girona i la Mancomunitat i que s’aprofitaria per tractar el 
tema del traspàs i de la cessió definitiva d’aquestes instal·lacions a les administracions 
locals actuals. 
 
Ateses les dates en què es va convocar la visita, es va trametre un correu al Consorci 
de la Costa Brava en el qual es comunicava que no hi podria assistir per compromisos 
ineludibles contrets amb anterioritat i que per tal de prosseguir amb les converses 
demanades proposessin dos o més dies per dur a terme la reunió. 
 
En data 11 de gener de 2020 el Consorci comunica que la visita a la planta va quedar 
ajornada, proposant els dies 16, 17 o 20 de gener per fer la reunió. 
 
Com sigui que la sessió de la Mancomunitat es va convocar pel dia 22, es va informar 
al Consorci que en aquesta sessió es proposarien dos dies per dur a terme la reunió i 
es decidiria quines persones hi assistirien. 
 
En aquest sentit, es decideix proposar els dies 20 o 27 de febrer, a partir de les 11.00 
h del matí, per dur a terme l’esmentada reunió a Girona en la qual hi assistiria el 
president, el vicepresident, l’enginyer assessor i l’interventor de Fons, encomanant al 
secretari que s’encarregui de fer les gestions oportunes. 
 
El senyor president cedeix la paraula a l’interventor que fa una exposició de l’evolució 
dels ingressos i despeses en la gestió de l’aigua dels darrers cinc anys, posant en 
evidència l’augment de despeses per compra d’aigua al Consorci de la Costa Brava i 
pel cànon que s’abona a la Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter. Fa incís que 
la diferència entre les despeses corrents i el marge positiu del balanç 
d’extracció/compra d’aigua i venda als ajuntaments mancomunats s’ha reduït fins a 
uns 50.000,00 EUR a 31/12/2019, la qual cosa limita moltíssim la capacitat de fer front 
a possibles avaries i/o manteniment i millora de les instal·lacions i canonades. La 
informació presentada és la següent: 
 

Any 
metres 
cúbics Despeses Ingressos Superàvit 

2015 4.982.851 1.073.416,24 1.795.819,58 722.403,34 
2016 5.182.942 1.153.395,72 1.867.932,31 714.536,59 
2017 5.068.619 1.190.485,78 1.826.730,28 636.244,50 
2018 4.825.098 1.064.860,31 1.738.965,32 674.105,01 
2019 5.144.573 1.500.589,86 1.854.104,38 353.514,52 



 

 
Any Despeses per m3 Ingressos per m3 

2015 0,2154 0,3604 
2016 0,2225 0,3604 
2017 0,2349 0,3604 
2018 0,2207 0,3604 
2019 0,2917 0,3604 

 

 
 

 
 
 
 
TERCER.- INFORMACIONS DE L’ENGINYER ASSESSOR. 
 
L’enginyer assessor de la Mancomunitat informa del següent: 
 
1. S’ha presentat la DUCA. Caducava al desembre del 2019 i cal renovar-la cada 5 

anys. 
 
2. Hi ha una avaria a la canonada de Quermany, sota el càmping de Mas Patoxas. Se 

suposa que és una junta que perd. És la canonada de fosa. No s’ha reparat pel mal 
temps. 

 
3. Cal fer la revisió d’una de les bombes ZEDA, i realitzar-ho amb urgència, perquè 

estigui fet per Setmana Santa. Pressupost d’Aigües de Catalunya: 9.048,72 €. 
 



 

4. Cal fer la revisió del sistema de dosificació de clor (es fa cada 3 anys). Pressupost 
d’Aigües de Catalunya: 7.285,10 €. 

 
5. S’han espatllat els dos arrencadors dels pous profunds de Torrent (són molt vells). 

Cost previst: 3.633,48 €. 
 
6. Comptador Cantallops: les mesures preses el mes de desembre han donat com a 

resultat que el nou comptador de Cantallops dona un 1,8% més que el comptador 
de sortida de l’ETAP (abans donava 2% menys). Esperarem a fer el control del 1r 
trimestre per fer la liquidació de Palafrugell. 

 
7. Tarifa Consorci: caldria insistir en el cost d’elevació i en els drets que té la 

Mancomunitat com a propietària (parcial) de les instal·lacions. 
 
 
 
QUART.- APROVACIÓ DE DESPESES. RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS. 
 
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) 

Victòria Pijaume Bofill 
s/n 

Lloguer finca dipòsit de 
Quermany 20.00.452.22699 

652.96 
(790.08) 

Cia. Gral. d’Aigües de 
Catalunya, SA O2019GCL000022 

Subst. ventoses 
d’impulsió Gualta+Quer 20.00.452.21300 

1.723,45 
(2.085,37) 

Cia. Gral. d’Aigües de 
Catalunya, SA O2019GCL000023 

Canvi de motor 
Pulsator 20.00.452.21300 

646,88 
(782,72) 

Cia. Gral. d’Aigües de 
Catalunya, SA O2019GCL000024 

Agitador permanganat 
dipòsit 1 20.00.452.21300 

738,72 
(893,85) 

Cia. Gral. d’Aigües de 
Catalunya, SA O2019GCL000025 

Reparació 
motoreductor permang. 20.00.452.21300 

614,54 
(743,59) 

Cia. Gral. d’Aigües de 
Catalunya, SA O2020FC0006478 

Gestió servei 4-TRIM-
2019 20.00.452.22799 

169.739,91 
(205.385,30) 

Consorci Costa Brava 
2020/20 

Subm. aigua potable 
desembre-2019 20.00.452.22799 

2.759,13 
(3.035,04) 

Ferrer & Ojeda 
Asociados s/n 

Assegurança resp. civil 
2020 20.00.452.22400 

2.296,00 
(2.296,00) 

 
SEGON.- A conseqüència de l’aprovació de la factura de gestió del servei de 
subministrament d’aigua en alta del quart 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 
4.686,42 €. 
 



 

TERCER.- Trametre el present acord a l’Àrea d’Intervenció i de Tresoreria pel seu 
coneixement i efectes. 
 
 
 
CINQUÈ.- ASSUMPTES DE TRÀMIT. 
 
A proposta de l’enginyer assessor, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Encarregar a l’empresa Aigües de Catalunya, SA la realització de les 
següents actuacions, pel preu que s’indica (IVA exclòs). 

- Revisió de la bomba Zeda     9.048,72 € 
- Dosificació de clor      7.285,10 € 
- Reparació de dos arrencadors dels pous profunds           3.633,48 € 

 
SEGON.- Traslladar aquest acord a Aigües de Catalunya, SA. 
 
Tanmateix, s’encarrega al secretari que elabori el plec de condicions econòmiques 
administratives per poder contractar l’actuació prevista en el Projecte de Millores en els 
filtres de l’ETAP de Torrent, aprovat inicialment per la Comissió Gestora de la 
Mancomunitat en data de 23 d’octubre de 2019. 
 
 
 
SISÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 
No se’n formulen 
 
 
 
I no havent-hi cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió a tres quarts 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. 


