
 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ GESTORA DE LA 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PAL AFRUGELL, 
BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT, CELEBRADA EL DIA 7  D’OCTUBRE DE  
2020 
 
ASSISTENTS 
 
Representants: 
Sr. Lluís ROS COLLS  President – Palafrugell 
Sra. Maite SELVA HUERTAS Alcaldessa - Begur 
Sr. Carles PI RENART Alcalde - Pals 
Sra. M. Pilar PAGÈS ANDRÉS Alcaldessa – Regencós 
Sr. Jordi CARRERAS SERRANO Vocal – Begur 
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. 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 Pal afrugell, 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 7 d’octubre 
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 29 de juliol 
de 2020, prèviament lliurada als integrants de la mateixa, segons la redacció donada 
pel Secretari. 
 
 
 
SEGON . INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
El senyor president informa que el passat dia 14 de setembre es va fer una reunió amb 
el gerent del Consorci de la Costa Brava, acompanyat dels tècnics senyor. Tristán i 
senyor Sala, a l’ETAP de Torrent, a la qual també hi varen assistir el secretari, 
l’interventor i l’enginyer assessor de la Mancomunitat. 
Varen fer una visita exhaustiva de les instal·lacions, si bé van declinar anar al dipòsit 
de Quermany (que varen veure a través del telecontrol) i als pous de Gualta i finalment 
es van trobar a l’Ajuntament de Palafrugell. 
 
En resum, va entendre el següent: 

1. Que el Consorci de la Costa Brava està interessat en les instal·lacions de la 
Mancomunitat. 

2. Que en primer lloc, s’ha de resoldre el tema de la canonada de Costa Brava 
Centre perquè sigui gestionada en la seva totalitat per un sol operador i que es 
liquidi a les altres entitats el cost de les obres que varen assumir, descomptant 
la seva amortització. 
En aquest sentit, l’ACA el que farà serà elaborar la liquidació definitiva de les 
obres per conèixer amb exactitud el seu cost final. 

3. Posteriorment, es tractarà el tema de la cessió d’actius de la Mancomunitat al 
Consorci, així com la seva valoració. 

4. Es va quedar per tornar-se a reunir el proper dia 19 d’octubre, a les 9 del matí, 
a l’Ajuntament de Palafrugell per anar concretant les condicions de la cessió de 
la canonada i de la resta d’actius de la Mancomunitat. 
Prèviament, l’enginyer assessor de la Mancomunitat haurà d’haver lliurat al 
Consorci les inversions realitzades durant els darrers 20 anys amb el cost 
d’execució. 

 
 
 



 
 
El senyor president proposa fer una reunió prèvia el divendres dia 16 d’octubre, a les 
11.00 h, a l’Ajuntament de Palafrugell, amb el secretari, l’interventor i l’enginyer 
assessor per tal d’estudiar la documentació i la proposta que es plantejarà al Consorci. 
 
 
 
TERCER. INFORMACIONS DE L’ENGINYER ASSESSOR 
 
L’enginyer assessor de la Mancomunitat informa que: 
 
1. El consum als municipis de la Mancomunitat aquest any 2020, fins al setembre, 

malgrat el COVID, ha estat d’un 12,5% inferior al 2019, per la mateixa data. Si es 
considera el subministrament a Torroella, seria un 8,4% inferior, equivalent al 
consum del 2018. 

 
2. Es va espatllat la bomba del pou profund 2. De moment, s’ha posat la bomba de 

recanvi i s’ha dut a reparar la bomba del pou profund 1, no dona el rendiment 
previst. 
Quan estigui reparada la del pou 2, es farà el canvi. 

 
3. Va haver-hi una fuita a la finca del mecànic de Regencós. Es va detectar a l’estiu 

però, com era petita, es va esperar al setembre per reparar-la (era una junta). 
 
 
 
QUART. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA MANCO MUNITAT 
PER A L’ANY 2021 
 
Vist  el projecte de Pressupost General d'aquesta Mancomunitat per a l'exercici de 
2021 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 Economía 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 ibde 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 acords següents: 
 
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 
l'import d’UN MILIÓ VUIT-CENTS QUARANTA-NOU MIL UN EUROS  (1.849.001,00 
€),  amb la distribució següent: 



 
 

 
DESPESES 

 
CAPÍTOL DESCRIPCIÓ IMPORT 

1 Despeses de personal 20.100,00 
2 Despeses en béns corrents i serveis 1.648.900,00 
3 Despeses financeres 0,00 
4 Transferències corrents  0,00 
5 Fons de contingència 0,00 
6 Inversions reals 180.001,00 
7 Transferències de capital 0,00 
8 Actius financers 0,00 
9 Passius financers 0,00 

 TOTAL 1.849.001,00 
 

INGRESSOS 
 

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ IMPORT 
1 Impostos directes              0,00 
2 Impostos indirectes 0,00 
3 Taxes i altres ingressos 1.825.001,00 
4 Transferències corrents 0,00 
5 Ingressos patrimonials 24.000,00 
6 Alienació d’inversions reals 0,00 
7 Transferències de capital 0,00 
8 Actius financers 0,00 
9 Passius financers 0,00 

 TOTAL 1.849.001,00 
 
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 2021 i 
les modificacions en relació a l’exercici anterior. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
 



 
 
 
CINQUÈ. INCOACIÓ D’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES 
DE MILLORA DELS FILTRES DE L’ESTACIÓ DE TRACTAMENT D’AIGUA 
POTABLE (ETAP) DEL MUNICIPI DE TORRENT, PER PROCEDI MENT OBERT 
SIMPLIFICAT. APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINI STRATIVES 
PARTICULARS QUE HA DE REGIR AQUESTA CONTRACTACIÓ. O BERTURA DE 
LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ (EXP. 1/2020) 
 
A la vista dels antecedents següents: 

 
1/ Projecte redactat per l’enginyer industrial Jesús Crespo Anton, col·legiat número 
2756 del Col·legi d’Enginyers Industrials Catalunya, amb un pressupost estimat de 
311.322,19 € -tres-cents onze mil tres-cents vint-i-dos euros amb dinou cèntims- (IVA 
inclòs); aprovat per la Comissió Gestora de la Mancomunitat en data 23 d’octubre de 
2019, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 216, de 12 de 
novembre de 2019, i sotmès a informació pública durant el període comprès del 13 
de novembre al 27 de desembre de 2019, dins del qual no es van presentar 
al·legacions ni reclamacions, esdevenint automàticament definitiu. 
 
2/ Informe relatiu a l’existència del crèdit emès per l’interventor en data 1 d’octubre de 
2020. 
 
3/ Informe jurídic emès pel secretari en data 1 d’octubre de 2020. 
 
4/ Memòria justificativa emesa pel secretari en data 1 d’octubre de 2020. 
 
Necessitat a satisfer: 
 
1. Antecedents 
Les instal·lacions de la Mancomunitat de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent 
existeixen des de l’any 1966. 
Inicialment es van posar en marxa uns pous a la parcel.la de Torrent i una estació de 
bombament per elevar l’aigua al dipòsit de Quermany. Des d’aquí es distribuïa als 
municipis de la Mancomunitat. 
Després dels anys 80, les instal·lacions es van anar ampliant amb els cabals 
procedents de Gualta, la construcció de l’ETAP i el bombament separat de 
Palafrugell. 
L’aigua procedent dels pous de Gualta té un alt contingut de ferro i manganés, la qual 
cosa fa inevitable el seu tractament per tal d’eliminar aquestes matèries. 
 
2. Situació actual 
La planta potabilitzadora de Torrent va ser inicialment projectada per treballar amb 
filtres de sorra. Aquests filtres es van reconvertir en filtres de CAG (Carbó Actiu 
Granulat) sense realitzar cap mena d’adaptació. 
En l’actualitat els filtres de l’ETAP es troben en una fase estacionària, però delicada. 
És a dir, el CAG presenta valors de saturació elevats. L’índex de iode mig a data 9 de 
febrer de 2012 es trobava a valors inferiors a 30 mg/g, sent l’índex de iode mínim de 
treball 400 mg/g. 



 
 
Tot i això, no es registren incidències en la filtració, fet que ens indica que la filtració 
mecànica segueix treballant. 
No obstant, aquesta fase estacionària no serà eterna, doncs en algun moment el 
CAG es pot desestabilitzar, desprenent certa biomassa que serà despresa aigües 
avall afectant la qualitat de l’aigua potabilitzada. 
L’antiguitat del llit filtrant és superior als tretze anys, el que extralimita qualsevol 
capacitat de regeneració. 
L’ETAP disposa de 4 filtres en paral·lel. L’any 2014, el filtre núm. 4 presentava 
problemes per l’existència de canals preferents. Es va decidir renovar tot el llit filtrant 
prèvia la reparació de les crepines. Es va comprovar que l’obra civil del filtre estava 
en bones condicions. 
Llavors es van substituir totes les crepines i es va renovar el material filtrant 
col·locant sorra silícia de la granulometria adequada. 
 
3. Problemàtica a resoldre 
Com s’ha dit, hi ha tres filtres que tenen el CAG en condicions molt deficients, i a més 
durant l’any 2017, en una ocasió (juny 2017) es va detectar presència de 
Thihalometans. 
L’any 2018, durant dos dies, es va comprovar la presència de THM a la sortida de 
l’ETAP, però altres cops s’han donat valors alts, que tot i estar per sota dels valors 
permesos en el Decret 140/2003, poden donar valors més alts en punts allunyats de 
les xarxes de distribució. 
L’objectiu de l’actuació és millorar la qualitat de l’aigua subministrada mitjançant la 
millora del sistema de filtració. 
 
Característiques del contracte: 
 
1/ Tipus de contracte: obres 
 
2/ Objecte del contracte: obres en els filtres de l’estació de tractament d’aigua potable 
(ETAP) del municipi de Torrent, per a millorar la qualitat de l’aigua subministrada. 
Aquestes obres comprenen les següents actuacions: 
- renovació del llit filtrant 
- renovació de les crepines (toveres de filtrat) 
- renovació de les vàlvules 
 
3/ Procediment de contractació: obert simplificat  
 
4/ Tipus de tramitació: ordinària 
 
5/ Codis CPV: 45232430-5 (Obres per al tractament d’aigua) 
 
6/ Valor estimat del contracte: 257.291,07 € 
 
7/ Pressupost base de licitació, IVA exclòs: 257.291,07 € 
    IVA (21 %): 54.031,12 € 
    Pressupost base de licitació, IVA inclòs: 311.322,19 € 
 



 
 
8/ Règim de finançament: aquesta actuació és objecte de subvenció per part de 
l’Agència Catalana de l’Aigua en el 50%. La Mancomunitat intermunicipal dels  
 
Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent n’assumeix el 50% 
restant. 
 

Anualitat  Aplicació pressupostària Mancomunitat  Import   (IVA inclòs) 
2020 20.19.452.63303 311.322,19 € 

 
Existeix crèdit pressupostari suficient i el que es proposa a l’òrgan de contractació  és 
l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure. 
 
9/ Durada de l'execució: 3 mesos 
 
10/ Possibilitat de pròrroga: no  
 
Normativa aplicable: 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  
-Llei 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques. 
-Reial decret 817/2009, de 8 de maig. 
-Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
-Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 
 
Òrgan competent:  
De conformitat  amb els estatuts constituents de la Mancomunitat Intermunicipal dels 
Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent, la competència com a 
òrgan de contractació correspon a la Comissió Gestora de la Mancomunitat. 
 
Atesos aquests antecedents, a la vista de les característiques i de l'import del 
contracte es proposa iniciar la licitació  mitjançant procediment obert simplificat, de 
conformitat amb el previst en l'article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol 
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014, i  s’acorda per unanimitat: 
  
PRIMER. Incoar expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte d’obres 
de millora dels filtres de l’estació de tractament d’aigua potable (ETAP) del municipi 
de Torrent, per a millorar la qualitat de l’aigua subministrada. 
 
SEGON. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars de conformitat amb 
el que disposa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic. 
 
TERCER. Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert 



 
 
simplificat, del contracte d’obres indicat amb un pressupost  base de licitació de 
311.322,19 € (tres-cents onze mil tres-cents vint-i-dos euros amb dinou cèntims) -IVA 
al 21% inclòs, sense perjudici de la subvenció per part de l’Agència Catalana de 
l’Aigua en el 50% del seu import. 
  
QUART. Designar, d’acord amb l’article 326 de la Llei de contractes del sector públic, 
a l’enginyer industrial senyor Jesús Crespo Antón, col·legiat número 2756 del Col·legi 
d’Enginyers Industrials Catalunya, com expert independent amb coneixements 
acreditats en la matèria l’objecte del contracte, per a l’assessorament tècnic a l’òrgan 
de contractació i valoració de la documentació tècnica presentada pels licitadors. Si 
bé, en defecte d’aquest, i amb caràcter general, s’autoritza a la Mesa de 
Contractació, per efectuar la designació d’experts, sempre respectant les condicions 
que estableix el precepte indicat en relació a la incorporació a l’expedient d’aquesta 
autorització, així com que quedi constància de la identitat del tècnic, la seva formació 
i l’experiència professional, circumstàncies que hauran de constar degudament en 
l’expedient de contractació. 
 
CINQUÈ. Obrir la convocatòria del procés de licitació mitjançant anunci que es 
publicarà al perfil del contractant de la Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments 
de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent (allotjat a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya) per tal que es puguin presentar 
ofertes.  El termini establert a aquests efectes  és de vint dies naturals comptats a 
partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de licitació en el perfil de contractant, 
de conformitat amb l’article 159.3 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.  
 
SISÈ. Publicar en el perfil del contractant aquest acord juntament amb la resta de 
documentació integrant de l'expedient de contractació, en particular el Plec de 
clàusules administratives particulars, el projecte i informes emesos per les Àrees de 
Secretaria i d’Intervenció. La documentació necessària per a la presentació de les 
ofertes ha d'estar disponible el mateix dia de la publicació de l'anunci de licitació. 
 
SETÈ. Que es comuniqui aquest acord a l’Àrea de Serveis Econòmics per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 
 
 
 
SISÈ. 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 relació de despeses següent: 
 

Proveïdor Factura Concepte Aplicació 
Pressupostària 

Import Euros  
 (IVA Inclòs)  

Consorci Costa Brava 
2020/238 

Subm. aigua potable 
juliol-2020 20.00.452.22799 

12.078,02 
(13.285,82) 

Consorci Costa Brava 
2020/260 

Subm. aigua potable 
agost-2020 20.00.452.22799 

16.110,28 
(17.721,31) 

Consorci Costa Brava 
2020/280 

Subm. aigua potable 
setembre-2020 20.00.452.22799 

10.838,92 
(11.922,81) 

Cia. Gral. d’Aigües de 
Catalunya, SA O2020GCJ000016 

Reparació bomba  
TDA 20.00.452.21300 

4.439,11 
(5.371,32) 

Cia. Gral. d’Aigües de 
Catalunya, SA O2020GCJ000017 

Extres manteniment 
clor gas 20.00.452.21300 

850,96 
(1.029,66) 

Cia. Gral. d’Aigües de 
Catalunya, SA O2020GCJ000018 

Millores equips de 
dosificació clor gas 20.00.452.63300 

4.545,47 
(5.500,02) 

Cia. Gral. d’Aigües de 
Catalunya, SA O2020GCJ000019 

Reparació i posada a 
punt bomba ZEDA 1 20.00.452.63300 

12.169,32 
(14.724,88) 

 
SEGON. Trametre el present acord a l’Àrea d’Intervenció i de Tresoreria per al seu 
coneixement i efectes. 
 
 
 
SETÈ. ASSUMPTES DE TRÀMIT 
 
A. INTERRUPCIÓ PEL SERVEI D’ABASTAMENT 
En data de 24 de setembre de 2020, el Consorci de la Costa Brava comunica que serà 
necessari interrompre el servei d’abastament d’aigua potable de la canonada que 
abasteix la Costa Brava Centre, per tal de fer la seva connexió a la xarxa de distribució 
de Mont-ras. 
L’enginyer assessor informa que, durant l’hivern, aquesta canonada no es fa servir per 
la Mancomunitat. 
 
La Corporació es dona per assabentada. 
 
 
B. APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ I AMPLIACIÓ DEL PLA DIRECTOR 
D’INVERSIONS DE MANTENIMENT, MILLORES I NOVES INFRAESTRUCTURES 
DEL SISTEMA D’ABASTAMENT EN ALTA 
Per part del Consorci de la Costa Brava, es trasllada l’acord del Ple adoptat en sessió 
de 8 de setembre, en virtut del qual s’aprova l’actualització i ampliació del Pla director 
d’inversions de manteniment, millora i noves infraestructures del sistema d’abastament 
en alta del Consorci de la Costa Brava - ELA, pel període 2020-2024. 
En aquest Pla, es preveuen 26 actuacions a realitzar en les noves incorporacions a 
l’abastament d’alta de la Mancomunitat amb un import de 3.214.500 €. 
 
La Corporació es dona per assabentada. 
 
 
 



 
 
C. APROVACIÓ DE TARIFES D’ABASTAMENT D’AIGÜES POTABLES EN ALTA 
PER A L’ANY 2021 I SEGÜENTS 
Per part del Consorci de la Costa Brava, es trasllada l’acord de Ple de 8 de setembre 
de 2020, d’aprovació de tarifes del servei d’abastament d’aigua potable en alta de l’any 
2021 i següents, que serà de 0,3600 €/m3. 
 
La Corporació es dona per assabentada. 
 
 
D. CONTRACTE MENOR DE SERVEIS 
Descripció del Serveis que es pretén realitzar:  Contractació de serveis bancaris. 
Característiques econòmiques de la contractació 
Òrgan proponent del contracte:  Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments de 
Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent 
Contractista proposat per a l’adjudicació:  CaixaBank 
Import : 1.000 € (sense IVA) 
Import total:  1.000 € 
Aplicació pressupostària:  20.00.452.22699 
 
L’article 118 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, de 8 de novembre,  
regula en contingut de l’expedient de contractació en contractes menors. Estableix que 
es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 
euros (IVA a part) quan es tracti de contractes d’obres o inferior a 15.000 euros (IVA a 
part) quan es tracti de contractes de subministres o serveis.  
 
De conformitat amb el mateix precepte, en relació a la proposta d'execució raonada 
impulsada per l’Àrea de Serveis Econòmics, relativa a la contractació menor de serveis 
bancaris, s’assenyala que: 
 
La contractació projectada pretén satisfer la necessitat de prestar correctament les 
competències pròpies de la Mancomunitat, descrites en els estatuts fundacionals. 
D’acord amb la nova redacció de l’article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, en virtut del Reial decret lei 3/2020, de 4 de febrer, de 
mesures urgents, pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses 
directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública, es fa constar que 
per a la contractació menor que es pretén realitzar no s’està alterant l’objecte del 
contracte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels límits fixats a l’article 118.1 de la 
mateixa Llei. 
 
Es proposa l’adjudicació del contracte a l’empresa CaixaBank. 
 
Normativa aplicable: 
-    Llei 9/2017 de contractes del sector públic, de 8 de novembre. 
-    Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
-    Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, regulen aquesta contractació. 
-     De conformitat  amb el que estableix la disposició addicional segona de la llei 



 
 
9/2017, correspon a l’alcalde la competència, com a òrgan de contractació sobre 
aquest contracte, el qual l’ha delegat a la Junta de Govern Local en virtut de Decret 
33/2015-2, publicat el BOP de Girona núm. 123 de 29 de juny de 2015. 
 
En ús de les facultats que l'article 61 de la Llei de contractes del sector públic, atribueix 
a aquest òrgan de contractació, d'acord amb la disposició addicional segona de la Llei 
de contractes del sector públic, en compliment del que disposa l'article 118 de la Llei 
de contractes del sector públic i 73 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel 
qual s'aprova el reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques; i atesos els antecedents, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER. Iniciar l'expedient relatiu a la contractació menor dels serveis bancaris a 
CaixaBank, per un import de 1.000 €, sense IVA (MIL EUROS), en ser el seu valor 
estimat inferior a 15.000 euros i considerar aquest procediment, atesa la naturalesa del 
servei a realitzar, més adequat que la utilització de qualsevol altre dels previstos en la 
vigent Llei de contractes del sector públic. 
 
SEGON. Aprovar l’expedient de contractació i adjudicar el contracte menor de servei a 
l’empresa CaixaBank. 
 
TERCER. Aprovar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària a dalt 
esmentada del vigent pressupost ordinari. 
 
QUART. El contracte s’executarà abans des de l’1 de novembre de 2020 fins al 31 
d’octubre de 2021, i el pagament es farà per anticipat, d’una manera fraccionada, en 
quatre quotes trimestrals de 250 € el dia primer (1) de cada trimestre, sense possibilitat 
de pròrroga ni de revisió de preus. 
 
CINQUÈ. De conformitat amb l’article 63.4 de la LCSP, es procedirà  a publicar la 
informació relativa a l’adjudicació d’aquest contracte en el perfil de contractant de la 
seu electrònica de la Mancomunitat. 
 
SISÈ. El contracte podrà extingir-se per qualsevol de les causes de resolució 
anunciades en l’article  211 de la Llei 9/2017, així com en els articles 245 (resolució del 
contracte d’obres), 306 (resolució del contracte de subministre) i 313 de resolució del 
contracte de serveis). 
 
SETÈ. En tot allò no previst expressament en aquest contracte, s’estarà al què disposa 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; Reial decret 
817/2009, de 8 de maig; Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques; i la 
legislació complementària i concordant que sigui d’aplicació. 
 
VUITÈ. Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i 
efectes del contracte seran resoltes pels òrgans de contractació, les resolucions dels  
quals esgotaran la via administrativa i obriran la via contenciosa administrativa, d’acord 
amb la llei de dita jurisdicció. 
 



 
 
NOVÈ. L’acceptació i execució del present acord per part del contractista porta 
implícita la declaració sota la seva responsabilitat que reuneix totes i cadascuna de les 
condicions exigides per contractar amb l’administració i no està sotmès a cap de les 
prohibicions per contractar, de conformitat amb allò que es disposa en l’article 71 de la 
LCSP. 
 
DESÈ. Traslladar el present acord a l’empresa adjudicatària i a l’Àrea de Serveis 
Econòmics per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
 
 
VUITÈ. PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n formulen. 
 
 
 
I no havent-hi cap més assumpte a tractar, s’aixeca  la sessió a dos quarts de 
nou del vespre del dia d’avui i se n’estén aquest e sborrany d’acta, el contingut 
del qual, com a secretari, certifico i dono fe. 


