
 
 
 
 
 
 
 

 
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 27 DE MAIG DE 
2020 

 
 

ASSISTENTS  
   

Representants:  
Sr. Lluís ROS COLLS President – Palafrugell 
Sra. M. Pilar PAGÈS ANDRÉS Alcaldessa – Regencós 
Sr. Jordi CARRERAS SERRANO Vocal – Begur 
Sr. Carles PI RENART Alcalde – Pals 
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 
Sra. Maite SELVA HUERTAS Alcaldessa – Begur 
Sr. Josep M. ROS MARULL Alcalde – Torrent 
Sr. Pere ESTEVE COLL Vocal – Regencós 
Sra. Alícia CARRASCOSA VEGA Tresorera 

 
A la Sala de Plens de l’Ajuntament de Begur 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 27 de maig de 2020. 

 
Oberta la sessió per part del 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 22 de gener 
de 2020, prèviament lliurada als integrants de la mateixa, segons la redacció donada 
pel secretari. 

 

 

SEGON. INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 

El president informa que el passat 27 de febrer es va dur a terme a Girona la reunió amb el 
Consorci de la Costa Brava amb la presència del seu gerent, el senyor Jordi Agustí, 
representants de la Mancomunitat i tècnics de les dues entitats. 

 

D’aquesta reunió, va quedar clar que el camí a seguir és la cessió onerosa dels actius 
de la Mancomunitat al Consorci, si bé, en principi, també s’entenia que seria difícil 
arribar a un acord econòmic. En aquest sentit, el Consorci es va comprometre a 
estudiar aquesta qüestió i presentar una oferta a la Mancomunitat i a partir d’aquí ja es 
decidirà quines accions i acords a adoptar. 

 

Per tal d’avançar feina, el president demana a l’enginyer assessor que faci una 
valoració de totes les instal·lacions, drets i altres actius de la Mancomunitat. 

 

El president cedeix la paraula a l’interventor per donar compte de la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2019, aprovada per Decret de Presidència en data 25 de 
febrer de 2020. 

 
Es fa una exposició dels resultats de l’esmentada liquidació amb el següent resum:  

 
RESULTAT PRESSUPOSTARI    2019

     

Conceptes Drets rec. nets Oblig. reconeg. Ajustaments Resultat press. 
a. Operacions corrents 1.881.138,82 1.588.312,20 0,00 292.826,62
b. Altres no financeres 0,00 7.984,16 0,00 -7.984,16

1. Operacions no financeres 1.881.138,82 1.596.296,36 0,00 284.842,46
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 1.881.138,82 1.805.197,60 0,00 75.941,22
4. Despeses finançades amb romanent de Tresoreria  117.137,14 

5. Desviacions negatives de finançament   0,00 

6. Desviacions positives de finançament   0,00 117.137,14

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT    193.078,36



 
 
 
 
 
 

 
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA  2019

   

 Exercici actual Exercici anterior 
1. Fons líquid a la Tresoreria 5.012.010,85 4.844.261,89
2. Deutors pendents de cobrament 105.236,02 196.659,88

del pressupost corrent 21.663,56 145.366,14
de pressupostos tancats 0,00 0,00
d'operacions no pressupostàries 83.572,46 51.293,74
ingressos pendents d'aplicació 0,00 0,00

3. Creditors pendents de pagament -1.634,40 -1.250,52
del pressupost corrent 0,00 0,00
de pressupostos tancats 0,00 0,00
d'operacions no pressupostàries -1.634,40 -1.250,52
pagaments pendents d'aplicació 0,00 0,00

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 5.115.612,47 5.039.671,25
Saldos de dubtós cobrament 0,00 0,00
Excés de finançament afectat 0,00 0,00
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESP. GRALS. 5.115.612,47 5.039.671,25

 

La Comissió Gestora es dona per assabentada. 
 

 

TERCER. INFORMACIONS DE L’ENGINYER ASSESSOR 
 

L’Enginyer Assessor de la Mancomunitat informa del següent: 
 

“Revisió bomba Zeda  
A la sessió de 22-01-2020 vàrem dir que calia una revisió de les bombes ZEDA. Un cop 
desmuntada, es va veure que un dels impulsors està molt malmès i cal canviar-ho. El 
pressupost s’incrementarà en 3.029,00€. Ara ja està reparada i instal·lada des de la setmana 
passada. 

 
COVID-19  
Aigües de Catalunya va preveure mesures per si havia de quedar-se algun treballador confinat.  
Al final s’ha pogut resoldre fent dos equips i torns de 12 hores. 

 
Aigua Torroella  
En el contracte amb Aigües de Catalunya tenim dos preus (aigua procedent de Gualta i aigua 
procedent de CCB). L’aigua subministrada a Torroella, en exercicis anteriors, es retribuïa al 

preu de l’aigua extreta de Gualta (eren pocs m
3
 i no es feia distinció).  

Aquest any, pel tema del temporal Glòria, es va subministrar tota l’aigua que necessitava 
Torroella (160.000 m

3
). 

Vaig negociar el preu amb Aigües de Catalunya. La proposta és de 0,1352€/m
3
 (inferior al preu 

de l’aigua procedent del CCB). 
 

Aigua CCB  
En les tarifes del CCB, per al 2020, s’estableix una quota fixa i un mínim de consum de 550.000 

m
3
/any.  

En circumstàncies normals no és problema, però amb la crisis del COVID-19, aquest mínim és 
excessiu. Caldria sol·licitar del CCB la revisió d’aquest mínim. 



 
 
 
 
 
 
 

Comptadors Cantallops  
Ja es va instal·lar a l’últim trimestre del 2019. La comparativa, durant el primer trimestre del 
2020, ha donat una diferència de mesura del 2% superior a la del comptador de sortida de 
l’ETAP.” 

 

 

QUART. APROVACIÓ D’UN PLA ECONÒMIC I FINANCER PER INCOMPLIMENT 
DE LES REGLES FISCALS 

 
Mitjançant decret de presidència, d’aprovació de la liquidació de 2019, de data 25 de febrer 
de 2020, es resol que pels serveis econòmics es procedeixi a la redacció d'un pla 
econòmic financer, en els termes de l'article 21.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 

La Comissió Gestora d’aquesta mancomunitat, per unanimitat, acorda aprovar 
l’esmentat pla amb el contingut següent : 

 

PLA ECONÒMIC I FINANCER DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS 
AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT PER 
ALS EXERCICIS 2020 I 2021 PER L’INCOMPLIMENT DE LES REGLES FISCALS EN 
LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2019 

 

1. Base legal   
L’article 21 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF) disposa que en cas d'incompliment de l'objectiu 
d'estabilitat pressupostària, de l'objectiu de deute públic o de la regla de despesa, 
l'Administració incomplidora formularà un pla econòmic financer que permeti l'any en curs i 
el següent el compliment dels objectius o de la regla de despesa. 

 

2. Antecedents   
La intervenció municipal, mitjançant informe emès en data 25 de febrer de 2020 amb motiu de 
la avaluació del compliment dels objectius establerts en la LOEPSF derivada de l’aprovació de 
la liquidació del pressupost de l’exercici 2019 conclou el següent: 

 
RESULTAT PRESSUPOSTARI   
Conceptes Drets rec. nets Oblig. reconeg Ajustaments Resultat press. 

a. Operacions corrents 1.881.138,82 1.588.312,20 0,00 292.826,62
b. Altres no financeres 0,00 7.984,16 0,00 -7.984,16

1. Operacions no financeres 1.881.138,82 1.596.296,36 0,00 284.842,46
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 1.881.138,82 1.805.197,60 0,00 75.941,22
4. Despeses finançades amb romanent de Tresoreria  117.137,14 

5. Desviacions negatives de finançament   0,00 

6. Desviacions positives de finançament   0,00 117.137,14
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT    193.078,36



 
 
 
 

 
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA   
   Exercici actual Exercici anterior 
1. Fons líquid a la Tresoreria   5.012.010,85 4.844.261,89 

2. Deutors pendents de cobrament   105.236,02 196.659,88 

del pressupost corrent   21.663,56 145.366,14 

de pressupostos tancats   0,00 0,00 

d'operacions no pressupostàries   83.572,46 51.293,74 

ingressos pendents d'aplicació   0,00 0,00 

3. Creditors pendents de pagament   -1.634,40 -1.250,52 

del pressupost corrent   0,00 0,00 

de pressupostos tancats   0,00 0,00 

d'operacions no pressupostàries   -1.634,40 -1.250,52 

pagaments pendents d'aplicació   0,00 0,00 
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL   5.115.612,47 5.039.671,25 

Saldos de dubtós cobrament   0,00 0,00 

Excés de finançament afectat   0,00 0,00 

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESP. GRALS.  5.115.612,47 5.039.671,25 

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA       
ESTABILITAT I SOSTENIBILITAT FINANCERA    2019 

Despeses  Crèdits def. O.R.N   
1.- Despeses de personal  20.000,00 18.995,10   

2.- Desp. en bens corrents i serveis  1.647.525,61 1.569.317,10   

3.- Despeses financeres  1.000,00 0,00   

4.- Transferències corrents  54.000,00 0,00   

6.- Inversions reals  1.556.926,95 7.984,16   

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

SUMA DESPESES  3.279.452,56 1.596.296,36   

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  1.900.001,00 1.854.317,34   

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

5.- Ingressos patrimonials  23.200,00 26.821,48   

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

7.- Transf. de capital  256.644,41 0,00   

SUMA INGRESSOS  2.179.845,41 1.881.138,82   

DIFERÈNCIES (sense ajustar)  -1.099.607,15 284.842,46   

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)   1.881.138,82   

2.- Despeses no financeres (ORN Cap. 1 a 7)  1.596.296,36   

3.- Superàvit (+) o dèficit (-) no financer de la liquidació 284.842,46   
4.- Ajustaments SEC 95   0,00   

(-) Ajustaments pressupost de despeses   0,00    



 
 
 
 
 
 
 

(+) Ajustaments pressupost d'ingressos 0,00 

5.- Capacitat (+) o necessitat (-) de finançament 284.842,46 

En percentatge d'ingressos no financers (5/1) 15,14 
 
 

REGLA DE DESPESA   
O.R.N. Capítols 1 a 7 (menys cap. 3 i 9) Liquidació 2018 1.172.368,98
(-) Inversions per compte de la Corp. Local  0,00

 DESPESA COMPUTABLE 2018 ......................1.172.368,98
(-) Inversions sostenibles Liquidació 2018  -20.951,43

 SUMA ......................1.151.417,55
(+) Incr. Despesa computable Ex. 2019 (+ 2,7 %)  31.088,27

 SUMA ......................1.182.505,82
(+) Increments permanents recaptació 2019  0,00

 LIMIT REGLA DE DESPESA 2019 ......................1.182.505,82

Despesa computable Liquidació 2019   
O.R.N. Capítols 1 a 7 (menys cap. 3 i 9) Liquidació 2019 1.596.296,36
(-) Inversions per compte de la Corp. Local  0,00

 DESPESA COMPUTABLE 2019 ......................1.596.296,36
(-) Inversions sostenibles Liquidació 2019  -7.984,16

 SUMA ......................1.588.312,20
  

Diferència Límit de Regla de Despesa i Despesa computable Liq. 2019 -405.806,38
(Si positiu compleix)   

Increments permanents de recaptació Liquidació 2019 0,00
...  0,00 

Disminucions per inversions financerament sostenibles (ORN) -7.984,16
... 2017-Inversions de reposició -7.984,16 

 
 

De conformitat amb l'establert en l'article 21 de la de LOEPSF, en la seva redacció donada 
per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 desembre, de control del deute comercial en el sector 
públic, i en l'article 9.2 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en la 
seva redacció donada per l'Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, resulta preceptiva 
l'elaboració d'un pla econòmic financer, per aconseguir de nou el reequilibri durant aquest 
any i el següent.  
D'acord amb l'article 23.4 de la LOESPF, l'aprovació del pla econòmic financer li 
correspon al Ple de la Corporació, havent-se d’aprovar en un termini màxim de dos 
mesos des de la seva presentació, no pot transcórrer més de tres mesos des de la 
constatació de l'incompliment i la posada en marxa del mateix.  
Mitjançant decret de presidència, d’aprovació de la liquidació de 2019, de data 25 de febrer 
de 2020, es resol que pels serveis econòmics es procedeixi a la redacció d'un pla 
econòmic financer, en els termes de l'article 21.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 



 
 
 
 
 
 

 

3. Contingut i tramitació   
El contingut del pla econòmic financer es troba regulat en els següents articles:  

- Article 21 Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF).  

- Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions 
de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.  

- Article 116 bis de la Llei 7/1975, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim 
local.  

- Article 10 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en 
matèria de tutela financera dels ens locals. 

 

D'acord amb l'article 21 de la LOEPSF, el pla econòmic financer contindrà, com a 
mínim, la següent informació: 
a) Les causes de l'incompliment de la regla de despesa.  
b) Les previsions tendencials d'ingressos i despeses, sota el supòsit que no es 
produeixen canvis en les polítiques fiscals i de despeses.  
c) La descripció, quantificació i el calendari d'aplicació de les mesures incloses en el 
pla, assenyalant les partides pressupostàries o registres extrapressupostaris en què es 
comptabilitzaran.  
d) Les previsions de les variables econòmiques i pressupostàries de les quals parteix el 
pla, així com els supòsits sobre els quals es basen aquestes previsions. 
i) Una anàlisi de sensibilitat considerant escenaris econòmics alternatius.  
El pla econòmic financer serà presentat, en el termini màxim d'un mes des que es 
constati l'incompliment, davant el Ple de la Corporació, qui haurà d'aprovar-lo en el 
termini màxim de dos mesos des de la presentació i la seva posada en marxa no 
podrà excedir de tres mesos des de la constatació de l'incompliment.  
Pel que respecta a la publicitat dels plans, l’article 9.2 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 
d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació 
previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, en la seva redacció donada per l'Ordre HAP/2082/2014, de 7 
de novembre, disposa que la corporació local remetrà el pla econòmic financer al 
Ministeri d’Hisenda i Funció Pública en el termini de 5 dies naturals des de la seva 
aprovació pel Ple de la corporació.  
Les entitats locals que no estiguin incloses en l'àmbit de l'article 111 del text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals, comunicaran a la Direcció General de Coordinació 
Financera amb les Entitats Locals o a l'òrgan competent de la comunitat autònoma que 
exerceixi la tutela financera, els plans econòmic financers que hagin aprovat. L’òrgan que 
exerceix la tutela financera en l’àmbit de la comunitat autònoma de Catalunya és Direcció 
General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament del Departament de 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. L’article 10 l’Ordre 
ECF/138/2007 estableix que l'aprovació per acord plenari del pla s'ha d'acreditar mitjançant 
la tramesa de la documentació que s'assenyala a continuació, d'acord amb les 
especificacions i el format que es detallen als annexos d'aquesta Ordre:  
a) Model PR-0. Dades generals. 



 
 
 
 
 
 

 

b) Model PR-1.2. Previsions d'ingressos i despeses. Dades consolidades del grup 
integrat per l'ens local i els ens dependents que no es financen majoritàriament amb 
ingressos de mercat. Aquest document ha de detallar les dades relatives a la darrera 
liquidació pressupostària aprovada i les previsions d'ingressos i despeses per als 
propers exercicis.  
c) Memòria del president o de la presidenta de l'ens local relativa a les hipòtesis 
utilitzades en l'elaboració de les previsions d'ingressos i despeses.  
Durant el període de vigència del pla econòmic i financer, els ens locals a què fa 
referència l'apartat anterior, han de sol·licitar l'autorització del Departament 
d'Economia i Finances per a la formalització de les operacions previstes en els articles 
2.1.a) i 2.1.b), de termini superior a 1 any.  
Per últim, l’article 26 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat 
pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, estableix que el pla econòmic 
financer aprovat pel Ple de la corporació local i, si escau, per la Direcció general de 
Coordinació Financera amb les Entitats Locals o l'òrgan competent de la comunitat 
autònoma que exerceixi la tutela financera, serà inserit, a efectes exclusivament 
informatius, en el Butlletí Oficial de la Província o, si escau, de la comunitat autònoma 
uniprovincial.  
També a efectes exclusivament informatius, una còpia del pla econòmic financer haurà 
de trobar-se a la disposició del públic des de la seva aprovació pel Ple de la corporació 
local i, si escau, pels òrgans competents de l'administració pública que exerceixi la 
tutela financera de les entitats locals, fins a la finalització de la vigència d'aquell pla. 

 

4. Anàlisi del compliment dels objectius LOEPSF   
Capacitat necessitat de finançament  

De conformitat amb el que es disposa en l'article 3.2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPYSF), s'entén per 
estabilitat pressupostària la situació d'equilibri o de superàvit estructural, entès en 
termes de capacitat de finançament d'acord amb la definició continguda en el Sistema 
Europeu de Comptes Nacionals i Regionals -denominat SEC10-, que en la pràctica 
suposa que la previsió d'ingressos no financers -capítols de l'1 al 7 de l'estat 
d'ingressos- sigui igual o major que les despeses no financeres -capítols de l’1 al 7 de 
l'estat de despeses.  
A continuació procedeix determinar els càlculs que han d'efectuar-se per determinar el 
compliment de l'objectiu d'estabilitat. Per a això és imprescindible aplicar els ajustos en 
termes de Comptabilitat Nacional, en aquest sentit la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat -IGAE- ha elaborat un Manual de càlcul del dèficit en 
Comptabilitat Nacional adaptat a les corporacions locals, als quals cal afegir els nous 
ajustos que el Ministeri va publicant al seu web.  
En l’informe emès per la Intervenció amb motiu de l’avaluació del compliment dels 
objectius establerts en la LOEPSF derivada de l’aprovació de la liquidació del pressupost 
de l’exercici 2019 (aprovada per de Decret de Presidència de data 25 de febrer de 2020) 
es calcula la capacitat de finançament amb el següent detall: 



 
 
 
 
 
 

 
SUFICIÈNCIA DE RECURSOS CORRENTS PEL FINANÇAMENT DE DESPESES CORRENTS 2019 

Ingressos corrents D.R.N. Despeses corrents O.R.N. 
1.- Impostos directes 0,00 1.- Despeses de personal 18.995,10 

  2.- Desp. en béns corrents i   
2.- Impostos indirectes 0,00 serveis 1.569.317,10 

3.- Taxes i altres impostos 1.854.317,34 3.- Despeses financeres 0,00 

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

5.- Ingressos patrimonials 26.821,48   

TOTALS 1.881.138,82 TOTALS 1.588.312,20 

Suficiència de recursos 292.826,62   

 

• Regla de la despesa  
L’article 12.1 LOESPF disposa que la variació de la despesa computable de les 
corporacions locals no podrà superar taxa de referència del creixement del producte 
interior brut de mig termini de la economia espanyola. La taxa de referència de 
creixement del PIB per al període 2017/2019, va a ser aprovada per acord del Consell 
de Ministres en reunió el 7 de juliol de 2017 i es fixa la taxa de per a l'exercici 2019 en 
un 2,7%.  
L'article 12.2 de la citada Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, disposa que s'entendrà per despesa 
computable als efectes previstos a l'apartat anterior, les ocupacions no financeres 
definits en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, exclosos 
els interessos del deute, la despesa no discrecional en prestacions per desocupació, la 
part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o 
d'altres administracions públiques i les transferències a les comunitats autònomes i a 
les corporacions locals vinculades als sistemes de finançament. Quan s'aprovin canvis 
normatius que suposin augments permanents de la recaptació, el nivell de despesa 
computable resultant de l'aplicació de la regla en els anys en què s'obtinguin els 
augments de recaptació podrà augmentar en la quantia equivalent. Quan s'aprovin 
canvis normatius que suposin disminucions de la recaptació, el nivell de despesa 
computable resultant de l'aplicació de la regla en els anys en què es produeixin les 
disminucions de recaptació haurà de disminuir-se en la quantia equivalent.  
Per a les unitats sotmeses a un pla general de comptabilitat pública i que presenten 
liquidació del pressupost el concepte d’“ocupacions no financeres exclosos els 
interessos del deute” és la suma de les despeses dels capítols 1 a 7 del pressupost de 
despeses, tenint en compte que, en el cas del capítol 3 despeses financeres, 
únicament s'inclouran les despeses d'emissió, formalització, modificació i cancel·lació 
de préstecs, deutes i altres operacions financeres, així com les despeses per execució 
d'avals a causa que aquestes despeses no es consideren interessos segons el 
Sistema Europeu de Comptes.  
El detall dels càlculs efectuats per l’interventor municipal en el seu informe per a la 
avaluació del compliment de l’objectiu de la regla de la despesa és el següent: 



 
 
 
 
 
 

 
REGLA DE DESPESA Liquidació 2019

O.R.N. Capítols 1 a 7 (menys cap. 3 i 9) Liquidació 2018  1.172.368,98
(-) Inversions per compte de la Corp. Local  0,00

 DESPESA COMPUTABLE 2018 ...................... 1.172.368,98
(-) Inversions sostenibles Liquidació 2018  -20.951,43

 SUMA ...................... 1.151.417,55
(+) Incr. Despesa computable Ex. 2019 (+ 2,7 %)  31.088,27

 SUMA ...................... 1.182.505,82
(+) Increments permanents recaptació 2019  0,00

 LÍMIT REGLA DE DESPESA 2019 ...................... 1.182.505,82

Despesa computable Liquidació 2019   
O.R.N. Capítols 1 a 7 (menys cap. 3 i 9) Liquidació 2019  1.596.296,36
(-) Inversions per compte de la Corp. Local  0,00

 DESPESA COMPUTABLE 2019 ...................... 1.596.296,36
(-) Inversions sostenibles Liquidació 2019  -7.984,16

 SUMA ...................... 1.588.312,20

   
Diferència Límit de Regla de Despesa i Despesa computable Liq. 2019  -405.806,38
(Si positiu compleix)   

Increments permanents de recaptació Liquidació 2019  0,00
...  0,00 

...  0,00 

Disminucions per inversions financerament sostenibles (ORN)  -7.984,16
... 2017-Inversions de reposició -7.984,16 

...  0,00 
 
 
 

 

Per tant, la Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, 
Regencós i Torrent va incomplir la regla de la despesa en la liquidació del pressupost 
l’exercici 2019 per un import de 405.806,38 €. 

 

5. Causes de l’incompliment   
Per analitzar les causes d’incompliment de l’objectiu de la regla de la despesa en la 
liquidació de l’exercici 2019, a continuació s’analitzen la execució pressupostària de les 
operacions no financeres, limitades única i exclusivament a la gestió de l’aigua sense tenir 
en compte altres despeses afegides, dels cinc últims exercicis liquidats: 



 
 
 
 
 
 
 

 

Any Metres cúbics Despeses Ingressos Superàvit Despeses per m3 Ingressos per m3 

2015 4.982.851 1.073.416,24 1.795.819,58 722.403,34 0,2154 0,3604
2016 5.182.942 1.153.395,72 1.867.932,31 714.536,59 0,2225 0,3604
2017 5.068.619 1.190.485,78 1.826.730,28 636.244,50 0,2349 0,3604
2018 4.825.098 1.064.860,31 1.738.965,32 674.105,01 0,2207 0,3604
2019 5.144.573 1.500.589,86 1.854.104,38 353.514,52 0,2917 0,3604

 
Es constata un increment en els costos d’extracció, potabilització i elevació d’aigua de 
435.729,55 €, quan els ingressos només es varen incrementar 115.139,06 €. 

 

L’increment de despeses bàsicament és produït pels costos afegits en els darrers 
exercicis derivats de les quotes a liquidar a la Junta d’Usuaris del Baix Ter, i la limitació 
de l’aprofitament dels aqüífers per part de l’ACA, la qual cosa obliga a comprar l’aigua 
al Consorci de la Costa Brava amb un sobre cost afegit per uns segona cloració i els 
costos d’elevació. 

 

La comparativa d’aquestes despeses dels tres darrers exercicis és la següent:  
 

Any Junta Baix Ter Consorci Aigües de Cat. 
2017 33.097,00 60.396,16 1.040.840,93 
2018 32.018,00 91.659,84 888.703,42 
2019 31.593,00 502.851,69 947.557,58 

 

 

6. Previsions tendencials d’ingressos i despeses   
Les previsions d'ingressos nets com d'obligacions reconegudes per a l’exercici 2020 es 
preveuen en xifres similars a les de 2019, iguals en despeses i probablement un xic superiors 
en despeses. L'objectiu del present pla és aconseguir la situació d'equilibri pressupostari per a 
aconseguir l’objectiu de la regla de la despesa en un horitzó temporal de l'any en curs i el 
següent, aconseguint l'estabilitat pressupostària al final d'aquest període, de conformitat amb 
l'establert en la lletra b) de l'apartat 2 article 21 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. D'acord amb l'establert en l'apartat c) de 
l’article 20 del citat reglament, s'exposen a nivell de capítol les dades tant d'ingressos com de 
despeses que evidencien tant la situació de desequilibri pel que fa a la regla de la despesa, 
com la projecció en els exercicis posteriors de les mesures que posteriorment s'enunciaran, a 
més es realitza una comparativa amb les dades de l'exercici immediatament anterior, és a dir, 
l'exercici 2019 a fi de posar disposar d'una visió de les tendències d'execució pressupostària 
posades de manifest en els dos últims exercicis pressupostaris. 

 

7. Memòria de les variacions en ingressos i despeses per tal d’aconseguir 
l’acompliment de la regla de despesa  

 

VARIACIONS I MESURES EN LES DESPESES  
No es poden prendre mesures dràstiques per tal de reduir la despesa del pressupost de 
l’exercici 2020 amb un import igual o superior als 405.806,38 € d’incompliment de la Regla 
de Despesa sense afectar el normal desenvolupament del servei ni afectar a l’abastament 
d’aigua als municipis mancomunats. 



 
 
 
 
 
 

 

VARIACIONS I MESURES EN ELS INGRESSOS  
- Per tal d’aconseguir l’equilibri es podria, mitjançant un nou estudi de tarifes, 

incrementar el preu del m
3
 subministrat als ajuntaments en 0,08 €/m3, passant 

de la tarifa actual de 0,3604 €/m
3
 a una de 0,4400 €/m

3
. Sobre un volum 

estimat de subministre de 5.144.573 m
3
 anuals X 0,08 €/m

3
 s’obtindria uns 

majors ingressos de 411.565,84 €/any.  
- Aquest apartat és actualment inviable econòmicament pels municipis 

mancomunats, donat que el Consorci de la Costa Brava té una tarifa 
ponderada de subministrament d’aigua potable de 0,34 €/m

3
, molt inferior als 

càlculs anteriors proposats. 
 

Cal fer esment que l’Ajuntament de Torrent, enguany, s’ha integrat a la xarxa del Consorci 
de la Costa Brava, amb la qual cosa aquest darrer ens està en disposició de subministrar 
aigua potable als cinc ajuntaments que formen la Mancomunitat. Per aquest motiu, i en 
base al que es disposa en l’article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, modificat per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, 
s’estaria en un supòsit d’execució simultània del mateix servei públic amb una altra 
administració pública. 

 

8. Conclusions   
L’aplicació del pla econòmic financer de la Mancomunitat Intermunicipal dels 
Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent per a l’exercici 2020 i 
2021 només pot contemplar l’escenari següent: 

 

- Mantenir converses amb el Consorci de la Costa Brava per tal d’activar el 
procés de dissolució de la Mancomunitat, amb la cessió de les instal·lacions a 
l’esmentat Consorci a canvi d’un preu just, i repartiment dels actius existents 
entre els ajuntaments mancomunats en el moment de la seva dissolució tal 
com s’estableix en els estatuts. 

 

Així mateix, la Comissió Gestora acorda trametre el present acord al Ministerio de 
Hacienda. 

 

 

CINQUÈ. DELEGACIÓ DE FACULTATS A PRESIDÈNCIA 
 

Algunes vegades, la Companyia General d’Aigües de Catalunya, concessionària del 
servei d’abastament d’aigua potable en alta, presenta factures trimestrals de 
subministrament que cal aprovar immediatament per tal de complir la Llei de morositat, 
cosa que no és possible perquè les sessions previstes de la Comissió Gestora no 
coincideixen amb la data de presentació de les factures. 

 

Per tal d’evitar aquest fet i poder donar compliment a la normativa vigent, seria 
convenient delegar a la Presidència l’aprovació d’aquestes factures de 
subministrament d’aigua previ informe favorable d’Intervenció. 

 

Atesos aquests antecedents, s’aprova per unanimitat: 



 
 
 
 
 
 

 

Primer. Delegar a la Presidència de la Mancomunitat l’aprovació de les factures de 
subministraments d’aigua potable que presenta trimestralment la companyia 
concessionària del servei fins a un import màxim de 500.000 €, previ informe 
d’Intervenció i amb la condició de donar-ne compte a la Comissió Gestora en la 
primera sessió que porti a terme . 

 

Segon. Traslladar aquest acord i que es publiqui al Portal de Transparència i al Butlletí 
Oficial de la Província. 

 

 

SISÈ. ASSUMPTES DE TRÀMIT 
 

A) APROVACIÓ DE DESPESES I 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  Import Euros
    pressupostària  (IVA Inclòs)
Consorci Costa Brava  Subm. aigua potable   10.838,92

 2020/059 gener-2020 20.00.452.22799 (11.922,81)
Consorci Costa Brava  Subm. aigua potable   10.838,92

 2020/080 febrer-2020 20.00.452.22799 (11.922,81)
Consorci Costa Brava  Subm. aigua potable   16.547,15

 2020/100 març-2020 20.00.452.22799 (18.201,87)
Consorci Costa Brava  Subm. aigua potable   14.695,64

 2020/148 abril-2020 20.00.452.22799 (16.165,20)
Consorci Adm. Oberta  Taxes expedició   26,20
de Catalunya 25950 certif. Jesús Crespo 20.00.452.22699 (31,70)
Consorci Adm. Oberta  Taxes expedició   130,12
de Catalunya 27505 certif. digital eNotum 20.00.452.22699 (157,45)
Cia. Gral. d’Aigües de  Reparació avaria a   3.006,74
Catalunya, SA O2020GCA000010 Cantallops 20.00.452.21300 (3.638,16)
Cia. Gral. d’Aigües de  Subst. resistència   1.756,15
Catalunya, SA O2020GCA000011 torre clor-gas 20.00.452.63300 (2.124,94)
Cia. Gral. d’Aigües de  Reparació bomba   12.076,15
Catalunya, SA O2020GCA000009 centrífuga ETAP 20.00.452.63300 (14.612,14)
Cia. Gral. d’Aigües de  Gestió del servei   194.769,39
Catalunya, SA O2020FC0037421 1-TRIM-2020 20.00.452.22799 (235.670,96)
Cia. Gral. d’Aigües de  Subst. arrencadors   7.266,96
Catalunya, SA O2020GCD000077 pous profunds 20.00.452.63300 (8.793,02)
Cia. Gral. d’Aigües de  Manteniment instal·l   7.285,10
Catalunya, SA O2020GCE000103 clor-gas 20.00.452.21300 (8.814,97)
Cia. Gral. d’Aigües de  Reparació avaria a   12.822,41
Catalunya, SA O2020GCE000104 Mas Patoxas  20.00.452.21300  (15.515,12)



 
 
 
 
 
 

 

SEGON. A conseqüència de l’aprovació de la factura de gestió del servei de 
subministrament d’aigua en alta del primer trimestre de 2020, 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 
5.035,19 €. 

 

TERCER. Trametre el present acord a l’Àrea d’Intervenció i de Tresoreria per al seu 
coneixement i efectes. 

 

 

B) DECLARACIÓ DE SUFICIÈNCIA DE RECURSOS HÍDRICS PER ATENDRE 
DEMANDES D’AIGUA (ACTUACIÓ URBANÍSTICA AL MUNICIPI DE BEGUR) 

 
En data de 12 de maig de 2020, l’Ajuntament de Begur tramet la documentació relativa al 
Polígon d’Actuació P-11 Van de Walle-Residencial (sòl urbà) del municipi de Begur, on s’hi 
preveu la construcció de 60 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 18 de maig de 2020, informa que el sistema 
d’abastament d’aigua de la Mancomunitat és suficient per abastir l’esmentat àmbit de 
planejament (47.200 m

3
/dia disponibles). 

 
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 P-11 Van de Walle-Residencial, amb una 
previsió de 60 habitatges unifamiliars i 120m

3
/dia. 

 
SEGON. Trametre el present acord a l’Ajuntament de Begur. 

 

 

C) DECLARACIÓ DE SUFICIÈNCIA DE RECURSOS HÍDRICS PER ATENDRE 
DEMANDES D’AIGUA (ACTUACIÓ URBANÍSTICA AL MUNICIPI DE REGENCÓS) 

 

En data de 14 de maig de 2020, l’Ajuntament de Regencós tramet la documentació 
relativa al Sector SPU-1 de Regencós, on s’hi preveu la construcció de 45 habitatges 
lliures i 14 de protecció oficial, per tal que s’emeti informe sobre la disponibilitat de 
cabals per abastir el consum d’aquest àmbit. 

 

L’enginyer assessor, en data de 24 d’abril de 2020, informa que el sistema 
d’abastament d’aigua de la Mancomunitat és suficient per abastir l’esmentat àmbit de 
planejament (47200 m

3
/dia disponibles). 

 
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 Sector SPU-1 de Regencós, amb una previsió de 45 habitatges 
lliures i 14 de protecció oficial i 118m

3
/dia. 



 
 
 
 
 
 

 

SEGON. Trametre el present acord a l’Ajuntament de Regencós. 
 

 

D) PROJECTE DE MILLORA EN ELS FILTRES DE L’ETAP DE TORRENT 
 

Per part de l’enginyer assessor, s’informa de la necessitat de dur a terme aquesta actuació el 
més aviat millor per tal d’eliminar la presència de thialometans de la planta potabilitzadora de 
Torrent i que suposa renovar el llit filtrant, les crepines i les vàlvules. 

 

A proposta del president i atès que aquesta actuació és objecte de subvenció per part 
de l’Agència Catalana de l’Aigua, es demana a l’enginyer assessor que informi quin 
serà el cost que al final haurà d’assumir la Mancomunitat, tenint en compte que el plec 
de condicions que regeix el contracte de gestió del servei d’abastament d’aigua en alta 
preveu que una part d’aquesta renovació hagi d’ésser assumida per l’empresa 
concessionària, Aigües de Catalunya. 

 

 

SETÈ. PRECS I PREGUNTES 
 

No se’n formulen. 
 
 

 

A continuació, la Comissió Gestora es constitueix com Comissió Especial de Comptes 
als efectes d’informar el compte general de la Mancomunitat del 2019. 

 

INFORME DEL COMPTE GENERAL D'AQUESTA MANCOMUNITAT 
CORRESPONENT A L'EXERCICI 2019 

 
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 documentació diversa 
demostrativa de la Liquidació del Pressupost i del Compte General de 2019, 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 2019, 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 
2019, 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 2019. 

 

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 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. 


