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 11 DE DESEMBRE
DE 2019
ASSISTENTS
Representants:
Sr. Lluís ROS COLLS
Sra. Maite SELVA HUERTAS
Sr. Jordi CARRERAS SERRANO
Sr. Carles PI RENART
Sra. M. Pilar PAGÈS ANDRÉS
Sr. Pere ESTEVE COLL
Sr. Marc GARCÍA GARRIDO

President – Palafrugell
Alcaldessa – Begur
Regidor – Begur
Alcalde – Pals
Alcaldessa – Regencós
Vocal – Regencós
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
Sr. Josep M. ROS MARULL
Sra. Alícia CARRASCOSA VEGA

Alcalde – Palafrugell
Alcalde – Torrent
Tresorera

En la Sala de sessions de l’Ajuntament de Pals 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 11 de desembre 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 l’acta de la sessió de la Comissió Gestora del dia 23
d’octubre de 2019, prèviament lliurada als integrants de la mateixa, segons la
redacció donada pel secretari.
SEGON .- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA
El senyor president informa que a la zona d’Esclanyà es va produir una avaria en la
xarxa de distribució d’aigua potable provocada per una empresa que estava duent a
terme treballs d’excavació. Es va poder reparar abans que s’hagués de tallar el
subministrament d’aigua del municipi de Palafrugell, doncs el dipòsit es trobava al 5%
de la seva capacitat i, per tant, cap abonat al servei va tenir problemes de consum.
TERCER.- INFORMACIONS DE L’ENGINYER ASSESSOR
En data d’11 de desembre de 2019, l’enginyer assessor de la Mancomunitat emet
informe facultatiu.
“
1. El dia 11-11-2019 una màquina va trencar la canonada d’impulsió a Cantallops, a la
zona de la Calera. Es va reparar el mateix dia. Els abonats de Palafrugell no van
patir falta d’aigua, malgrat el dipòsit va arribar a tenir només el 5% de la seva
capacitat.
2. El 3-12-2019 es va passar la inspecció de l’emmagatzematge de productes químics
(APQ) per a la instal·lació de clor i sosa. Resultat favorable.
3. El comptador de Cantallops va quedar instal·lat el 13-11-2019.
4. S’ha fet la revisió general de la centrifugadora. Va quedar en marxa el 10-11-2019.”

QUART.- PRÓRROGA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ
MANCOMUNAT D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE ANY 2020

DEL

SERVEI

En data de 12 de novembre de 2019, el senyor Marc Pifarré Estrada, en representació
de la Companyia General d’Aigües de Catalunya, demana l’aprovació de la pròrroga
del contracte subscrit per a la gestió del servei d’aigua potable en alta dels municipis
de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent fins al 31 de desembre de 2020.
El plec de clàusules administratives per a la contractació de la gestió del servei
mancomunat d’abastament d’aigua potable en alta als municipis de Palafrugell, Begur,

Pals, Regencós i Torrent, aprovat per la Comissió en data de 19 d’abril de 2017,
estableix a la clàusula sisena (6) el següent:
“ CLÀUSULA 6.- TERMINI I VIGÈNCI DEL CONTRACTE
1. LA CONCESSIÓ TINDRÀ UNA DURADA INICIAL D’UN ANY (1) any, comptat a partir de la
data en que s’iniciï la prestació del servei.
La data d’inici dels serveis s’establirà en el contracte, que en cap cas serà superior als
quatre mesos a comptar des de la seva signatura.
La previsió és que el servei s’iniciï l’1 de gener del 2018, llevat de què el compliment dels
terminis establerts en el present Plec obliguin a una data diferent.
2. El contracte podrà ser prorrogat anualment, any per any, per dos anys o més, essent la
durada màxima del contracte amb la seva pròrroga de tres anys.
3. La sol·licitud de pròrroga per part del Concessionari o la denuncia de la mateixa part de la
Mancomunitat s’ha de fer amb antelació mínima d’un mes abans del venciment.
4. La pròrroga es realitzarà complint els requisits previstos en la legislació de contractes, previ
acord de les parts i resolució expressa de l’òrgan de contractació que s’adoptarà prèvia
instrucció d’un expedient al qual s’incorporaran els informes del responsable del seguiment
del contracte, del servei jurídic i de la intervenció municipal.”
En data de 10 de desembre de 2019, l’enginyer assessor de la Mancomunitat informa
favorablement aquesta petició.
El secretari i l’interventor de la Mancomunitat s’adhereixen a aquest informe emès per
l’enginyer assessor, afegint que el contractista, durant aquest segon any de vigència
del contracte, ha complert degudament les obligacions que s’estableixen al Plec de
clàusules pel que fa al servei d’abastament d’aigua, que s’ha prestat de forma regular,
continuada i sense deficiències.
El Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, vigent per raons de temporalitat, el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial
Decret 1098/01, de 12 d’octubre, en tot allò que no s’oposi, contradigui o resulti
incompatible amb el TRLCPS, el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny, regulen la pròrroga del contracte de revisió i la
retribució del concessionari.
Atesos aquests antecedents, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Prorrogar per a l’any 2020 el contracte per a la gestió del servei
mancomunat d’abastament d’aigua potable en alta als municipis de Palafrugell, Begur,
Pals, Regencós i Torrent, entre la Mancomunitat i la Companyia General d’Aigües de
Catalunya, SA, amb CIF A-60401585, representada pel senyor Manuel Ayza Prats,
subscrit en data de 15 de novembre de 2017.
SEGON.- Notificar el present acord en legal forma a la Companyia General d’Aigües
de Catalunya, SA, per al seu coneixement i efectes oportuns.

CINQUÈ.- 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

Ingenieria, Gestión y
Urbanismo, SA
Ingenieria, Gestión y
Urbanismo, SA
Junta Central d’Usuaris
Baix Ter
Cia. Gral. d’Aigües de
Catalunya, SA
Consorci Costa Brava

Honoraris assessor
2-SEM-2019
Honoraris projecte
62/2019
millores ETAP
Segona quota any
s/n
2019
Canvi comptador
O2019GCK000080 Cantallops
Subm. aigua potable
2019/317
Octubre-2019
Subm. aigua potable
2019/342
Novembre-2019
Sopar Nadal membres
30/19
Mancomunitat

Consorci Costa Brava
VICUS PALS S.L.

Concepte

69/2019

Aplicació
Pressupostària
19.00.452.22706
19.01.452.22799
19.00.452.22799
19.00.452.21300
19.00.452.22799
19.00.452.22799
19.00.452.22601

Import Euros
(IVA Inclòs)
3.500,00
(4.235,00)
10.909,00
(13.199,89)
12.382,00
(12.382,00)
2.019,57
(2.443,68)
61.928,79
(68.121,67)
32.684,19
(35.952,61)
763,64
(840,00)

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

SISÈ.- ASSUMPTES DE TRÀMIT
A) DEVOLUCIÓ DE GARANTIA D’OBRES
Per part de l’empresa Rubau Tarrés SAU es demana la devolució de l’aval número
2110007887 del Banc Santander amb un import de 17.049,75 € que va dipositar en el
seu dia en concepte de garantia definitiva per reprendre les obres contemplades en el
Projecte de construcció d’un nou dipòsit de l’ETAP de Torrent.
L’enginyer assessor de la Mancomunitat, en data d’11 de desembre, emet informe
favorable pel que fa a la devolució sol·licitada.

El Text Refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat per el Reial decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, vigent per raons de temporalitat, regula a
l’article 102 la devolució de garanties.
Atesos aquests antecedents, s’acorda per unanimitat,
1. Retornar a l’empresa Rubau Tarrés SAU la garantia sol·licitada (aval del Banc
Santander núm. 0075-1060.0068).
2. Indicar al contractista que respondrà dels danys i perjudicis que es puguin
manifestar per vicis ocults durant el termini de quinze anys.
3. Notificar aquest acord al contractista i que es comuniqui a l’Àrea de Tresoreria per
al seu coneixement i efectes oportuns.
B) CONCERTACIÓ DE REUNIÓ AMB EL CONSORCI DE LA COSTA BRAVA.
Per part del senyor president, i amb la conformitat de tots els vocals, s’encomana al
secretari de la Mancomunitat a fer les gestions necessàries per tenir una reunió entre
representants de la Mancomunitat i del Consorci de la Costa Brava per tal de parlar
sobre la cessió de les seves instal·lacions a aquesta entitat.
SETÈ.- PRECS I PREGUNTES
No se’n formulen.

I no havent-hi cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió a dos quarts i mig
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.

