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 10 DE FEBRER DE
2021
ASSISTENTS
Representants:
Sr. Lluís ROS COLLS
Sra. M. Pilar PAGÈS ANDRÉS
Sr. Jordi CARRERAS SERRANO
Sr. Marc GARCÍA GARRIDO
Sra. Maite SELVA HUERTAS

President – Palafrugell
Alcaldessa – Regencós
Vocal – Begur
Vocal – Torrent
Alcaldessa - Begur

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
Sr. Pere ESTEVE COLL
Sra. Alícia CARRASCOSA VEGA
Sr. Carles PI RENART

Alcalde – Palafrugell
Alcalde – Torrent
Vocal – Regencós
Tresorera
Alcalde - Pals

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 dos quarts de vuit del vespre del dia 10 de febrer de
2021, mitjançant videoconferència.
Oberta la sessió per part del senyor president i una vegada comprovada, per part del
secretari, la participació a través de videoconferència, 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 18 de
novembre de 2020, prèviament lliurada als integrants de la mateixa, segons la redacció
donada pel secretari.
SEGON. INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA
El senyor president informa en quin estat es troben les negociacions per la cessió de les
instal·lacions de la Mancomunitat al Consorci de la Costa Brava manifestant el següent:
1. Hi ha hagut pocs canvis en relació al que ja va explicar a la sessió anterior.
2. S’ha mantingut una reunió amb el senyor Molist de l’Agència Catalana de l’Aigua,
acompanyat de l’enginyer assessor, per parlar d’aquesta qüestió i li varen quedar
dues coses molt clares:
a) De moment, encara el Consorci no ha arribat a cap acord amb Aigües de
Girona en quant a la cessió de la canonada del Pasteral i de la planta de
Montfullà.
b) Veu bé que el Consorci reemborsi a la Mancomunitat el cost de la canonada
del Pasteral.
3. El Consorci de la Costa Brava pressiona a la Mancomunitat i en aquest cas ho
ha fet a través d’un Decret en el qual suspèn temporalment l’abastament d’aigua
en alta a la Mancomunitat per una afectació a la canonada al pont de la Fanga a
Palafrugell i que potser no hi hauria temps a fer la reparació abans de l’estiu.
4. Davant d’aquests fets, es va tornar a parlar amb el senyor Molist que va
considerar inacceptable tallar el subministrament d’aigua potable a la
Mancomunitat, que a més, també afectaria al municipi de Torroella de Montgrí,
doncs durant l’estiu també se li subministra aigua des dels pous de Gualta.
5. El passat dilluns, el gerent del Consorci es va disculpar pel Decret i va posar com
excusa que amb aquesta resolució també es suspenia temporalment la
facturació pels serveis d’abastament en alta a la Mancomunitat, atesa la
inadequació de facturar una quota fixa d’un servei, mentre aquest no es pot
facturar.
Va afegir que el cost de reparació era de 200.000 € i va plantejar el dubte de si la
reparació podria estar efectuada abans de l’estiu.
6. Amb el gerent del CCBE varen quedar per veure’s el proper 18 de febrer
aprofitant una visita al municipi de Calonge per parlar sobre la cessió
d’instal·lacions i segons com vagi, proposarà fer una reunió presencial a Girona
per intentar com tancar el tema.
Farà partícip a tots els membres de la Mancomunitat de tot el que es vagi
parlant.
7. Ha demanat a l’enginyer assessor que faci un informe sobre quines actuacions
s’haurien de fer a la canonada del pont de la Fanga. Les previsions d’aquest
tècnic és que el cost de reparació seria de 50.000 € aproximadament, amb un

termini d’execució d’un mes i per tant, al tractar-se d’una obra d’emergència, es
podria realitzar molt abans de l’estiu.
8. L’enginyer assessor recorda que, d’acord amb la concessió vigent, la
Mancomunitat pot disposar de 400.000 m3 mensuals i pel cas que no es
subministri aigua de la canonada del Pasteral, aquesta disposició augmenta a
650.000 m3 suficient per atendre les demandes de la Mancomunitat.
supòsit que es necessités.
El senyor president cedeix la paraula al l’interventor per donar compte de la liquidació
del pressupost de l’exercici 2020, aprovada per Decret de Presidència en data 3 de
febrer de 2021.
Es fa una exposició dels resultats de l’esmentada liquidació amb el següent resum:
RESULTAT PRESSUPOSTARI

2020

Conceptes
Drets rec. nets Oblg. reconeg Ajustaments
Resultat press.
a. Operacions corrents
1.830.793,37 1.200.151,03
0,00
630.642,34
b. Altres no financeres
0,00
47.385,77
0,00
-47.385,77
1. Operacions no financeres
1.830.793,37 1.247.536,80
0,00
583.256,57
2. Actius financers
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Passius financers
0,00
208.901,15
0,00
-208.901,15
RESULTAT PRESS. DE L'EXERCICI
1.830.793,37 1.456.437,95
0,00
374.355,42
4. Despeses finançades amb romanent de tresoreria
104.450,53
5. Desviacions negatives de finançament
0,00
6. Desviacions positives de finançament
0,00
104.450,53
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
478.805,95
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA
2020

1. Fons líquid a la tresoreria
2. Deutors pendents de cobrament
del pressupost corrent
de pressupostos tancats
d'operacions no pressupostàries
ingressos pendents d'aplicació
3. Creditors pendents de pagament
del pressupost corrent
de pressupostos tancats
d'operacions no pressupostàries
pagaments pendents d'aplicació
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL
Saldos de dubtós cobrament
Excés de finançament afectat
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESP. GRALS.

Exercici actual Exercici anterior
5.075.982,06
5.012.010,85
455.245,71
105.236,02
372.382,78
21.663,56
0,00
0,00
82.862,93
83.572,46
0,00
0,00
-41.259,88
-1.634,40
-33.982,26
0,00
0,00
0,00
-7.277,62
-1.634,40
0,00
0,00
5.489.967,89
5.115.612,47
0,00
0,00
0,00
0,00
5.489.967,89
5.115.612,47

La Comissió gestora es dona per assabentada.
TERCER. INFORMACIONS DE L’ENGINYER ASSESSOR
L’enginyer assessor de la Mancomunitat informa que:

1. Pou Gualta
A la sessió anterior vàrem dir que el pou 3 de Gualta s’havia ensorrat. Era més
econòmic fer un pou nou que intentar rehabilitar-ho. També es va dir que ja s’havia
demanat autorització a l’ACA per fer un pou nou (seria el pou 5/E).
Hi ha autorització de l’ACA des del dia 18-12-2020.
2. Actualment només funciona el pou 2, que únicament dóna el 50 % del cabal inicial, i
el pou 4. Amb aquests dos pous no es cobreix la demanda. Davant del Decret del CCB
(suspensió de subministrament) es imprescindible i urgent construir el nou pou 5.
3. El cabal total subministrat l’any 2020 ha estat de 4.837.717 m3, equivalent al cabal del
2018, però en aquest cas s’han subministrat 196.790 m3 a Torroella (a causa del
temporal Glòria). Sense aquesta circumstància s’estaria uns 150.000 m3 per sota del
cabal del 2018, que va ser baix.

QUART. 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
Ingenieria, Gestión y
Urbanismo, SA
Ingenieria, Gestión y
Urbanismo, SA
Ingenieria, Gestión y
Urbanismo, SA
Ferrer & Ojeda (Plus
Ultra Seguros)
Ingenieria, Gestión y
Urbanismo, SA
Consorci d’aigües
Costa Brava Girona
Cia. Gral. d’Aigües de
Catalunya, SA

Factura

06/2021
07/2021
08/2021
s/n
s/n
2021/020
O2021FC0016275

Concepte
Dedicació
extraordinària 2020
Treballs Consorci
Costa Brava
Treballs nou pou a
Gualta (nº 5)
Assegurança RC
Mancom. 2021
Regul. Assegurança
RC any 2020
Subm. aigua
Desembre-2020
Gestió del servei
4-TRIM-2020

Aplicació
Pressupostària
21.00.452.22706
21.00.452.22706
21.00.452.22706
21.00.452.22400
21.00.452.22400
21.00.452.22799
21.00.452.22799

Import Euros
(IVA Inclòs)
2.590,00
(3.133,90)
4.400,00
(5.324,00)
1.844,00
(2.231,24)
2.339,26
(2.339,26)
1.729,95
(1.729,95)
10.838,92
(11.922,81)
164.865,23
(199.486,93)

SEGON. A conseqüència de l’aprovació de la factura de gestió del servei de
subministrament d’aigua en alta del quart 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 a l’import de
4.405,81 €.
TERCER. Trametre el present acord a l’Àrea d’Intervenció i de Tresoreria pel seu
coneixement i efectes.
CINQUÈ. EXECUCIÓ D’OBRES: PERFORACIÓ A UN NOU POU “E”, EN
SUBSTITUCIÓ DEL POU “C”, AL MUNICIPI DE GUALTA PER ALIMENTAR L’ETAP
DE TORRENT
Contractació menor d’obra. Construcció d’un nou pou a Gualta.
Descripció de l’obra que es pretén realitzar: obra civil per a la construcció del pou E
a la planta de subministrament d´aigua potable a Gualta.
Característiques econòmiques de la contractació:
Òrgan proponent del contracte: Mancomunitat del municipis de Palafrugell, Begur, Pals,
Regencós i Torrent.
Contractista proposat per a l’adjudicació: Perforacions Sacot S.L
Import (IVA exclòs): 39.450,00 €
IVA (21%): 8.284,50 €
Import total (IVA inclòs): 47.734,5 €
Aplicació pressupostària: 21.00.452.633.00
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 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 d’Obres i Serveis, relativa a la contractació menor de l’obra civil
per a la construcció del pou E a la planta de subministrament d’aigua potable a Gualta.
La contractació projectada pretén satisfer la necessitat de complir la competència
pròpia en matèria de subministrament d´aigua potable i de substituir el pou C que va
deixar de funcionar el 18 d´octubre per ensorrament de la captació. La construcció és
urgent i inajornable per tal d´evitar situacions de manca de subministrament d´aigua als
municipis mancomunats durant el període estival, de màxima afluència de visitants
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 Llei 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 PERFORACIONS SACOT amb NIFB17258484.

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 33/20152, 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 construcció d´un nou pou a Gualta, per un import
de 39.450,00 €, IVA exclòs (TRENTA-NOU MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA
EUROS), en ser el seu valor estimat inferior a 40.000 euros i considerar aquest
procediment, atesa la naturalesa de l’obra 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 d’obra a
l’empresa PERFORACIONS SACOT SL.
TERCER. Aprovar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària a dalt esmentada
del vigent pressupost ordinari.
QUART. El contracte s’executarà abans del 31 de març de 2021, 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 subministrament) 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; Real Decret
817/2009, de 8 de maig; Real 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 dels contractes seran resoltes pels òrgans de contractació, les resolucions del

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 sora la seva responsabilitat de que reuneix totes i cadascuna de les
condicions exigides per contractar amb l’administració i no està sotmès en 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.

SISÈ. ASSUMPTES DE TRÀMIT
Per part del secretari, es dona compte del següent:
1. Del Decret de Presidència núm. 2021/2019, del Consorci de la Costa Brava en el
qual es resol el següent:
“PRIMER.- SUSPENDRE temporalment l’abastament d’aigua en alta a la
Mancomunitat de Palafrugell, Pals, Begur, Regencós i Torrent mentre la fuita d’aigua a
la pròpia canonada i l’afectació al pont en la intersecció de les rieres de l’Avellí i la riera
de les Brugueres, també anomenat pont de la Fanga, TM Palafrugell, no pugui ser
reparada, la qual cosa probablement abasti l’estiu de 2021.
SEGON.- SUSPENDRE temporalment la facturació pel servei d’abastament en alta a la
Mancomunitat de Palafrugell, Pals, Begur, Regencós i Torrent fins al restabliment del
servei, atesa la inadequació de facturar una quota fixa d’un servei mentre aquest no es
pot prestar.
TERCER.- NOTIFICAR aquesta situació a la Mancomunitat, a fi que puguin prendre les
mesures oportunes per tal de garantir el subministrament als seus municipis mentre
duri aquesta interrupció del servei.”

2. De la Resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua de 18 de desembre de 2020
atorgant l’autorització per construir un nou pou a Gualta (POU C-3) en substitució
del pou C (3) que es va ensorrar.
3. Que el Consorci de la Costa Brava, arran de les al·legacions formulades per la
Mancomunitat sobre les tarifes aprovades accepta l’aplicació d’una quota fixa
d’acord amb el consum real.
4. Es dona la conformitat al Pla de Seguretat i Salut de les obres de millora dels filtres
de l’ETAP de Torrent, informat favorablement per la Coordinadora de Seguretat i
Salut durant l’execució de les obres, senyora Marta Llosas Corominas.
VUITÈ. PRECS I PREGUNTES
La senyora Pagès demana si ja s’ha parlat amb el veí de Regencós que vol connectar
a la xarxa en alta, contestant el senyor president que la propera setmana, aprofitant

que l’enginyer assessor es desplaça a la comarca per motius de feina, es reunirà amb
l’esmentat veí per tal d’informar-lo sobre la petició formulada, avançant que no es
podrà atendre per quant la normativa no permet connectar subministraments en baixa
a la xarxa de distribució en alta.

I no havent-hi cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió a les vuit 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.

