
 
 

 
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 3 DE MARÇ DE  2021 

 
 

ASSISTENTS 
 
Representants: 

Sr. Lluís ROS COLLS  President – Palafrugell 

Sra. Maite SELVA HUERTAS Alcaldessa - Begur 

Sra. M. Pilar PAGÉS 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. Carles PI RENART Alcalde - Pals 

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 3 de març de 2021. 



 
 

Oberta la sessió per part del senyor president i una vegada comprovada, per part del 
secretari, l’existència del quòrum legal necessari perquè pugui ser 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, en 
cas 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 10 de febrer 
de 2021, prèviament lliurada als integrants d’aquesta, segons la redacció donada pel 
secretari. 

 

SEGON. INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 

El senyor president informa que el passat dia 18 de febrer, tal com va comunicar a la 
darrera Comissió Gestora, va tenir la reunió amb el gerent del Consorci de la Costa 
Brava, senyor Agustí, que anava acompanyat del seu enginyer assessor. 
Prèviament, varen anar a visitar la canonada de l’artèria Costa Brava Centre, malmesa, 
a l’altura del  Pont de la Fanga, on es fa una previsió de reparació de 200.000 €,  
aproximadament. 
A l’esmentada reunió, es va arribar a un preacord pel que fa a la cessió de les 
instal·lacions de la Mancomunitat al Consorci, amb les següents condicions; 

1. El romanent que tingui la Mancomunitat es distribuirà entre els municipis 
mancomunats, de la manera que acordin, i es destinarà l’execució d’obres 
d’inversió en infraestructures hidràuliques (aigua/ sanejament). 

2. El Consorci de la Costa Brava reemborsarà a la Mancomunitat la inversió 
efectuada en el seu dia en la canonada de la Costa Brava-Centre, amb un import 
aproximat de dos milions d’euros (2.000.000 €). 

3. El Consorci de la Costa Brava assumirà al seu càrrec exclusiu totes les 
despeses addicionals i/o extraordinàries que puguin sorgir en el procés de 
liquidació definitiva (IVA, liquidacions de contractes amb diferents contractistes, 
etc.) sense que es puguin reclamar cap quantitat per cap concepte a la 
Mancomunitat, per aquesta actuació. 

4. El Consorci de la Costa Brava assumirà al seu càrrec la totalitat de les despeses 
de reparació del tram de canonada de l’artèria Costa Brava-Centre malmesa, en 
la riera del Pont de la Fanga, amb una previsió de 200.000 €. 

 
 



 
 

5. El Consorci de la Costa Brava es compromet a què els municipis de la 
Mancomunitat tinguin prioritat a l’hora d’executar les actuacions en matèria de 
sanejament que té previst realitzar. 

 
Després d’un debat entre tots els assistents, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER. Donar conformitat al preacord sobre la cessió d’instal·lacions de la 
Mancomunitat al Consorci de la Costa Brava que s’hauria de materialitzar amb un 
conveni interadministratiu i un procediment de mutació demanial que requerirà 
l’aprovació de la Comissió Gestora i dels municipis mancomunats. 
 
SEGON. Comunicar al Consorci de la Costa Brava la conformitat de la Mancomunitat a 
l’esmentat preacord, demanant que fixi dia i hora per mantenir una reunió amb la finalitat 
de concretar i ultimar els tràmits per fer aquesta mutació demanial. 
 
TERCER. Informar d’aquest preacord a la resta de vocals de la Comissió Gestora que 
avui han excusat la seva assistència. 
 
 
TERCER. INFORMACIONS DE L’ENGINYER ASSESSOR 
 
L’enginyer assessor de la Mancomunitat informa que; 
1. Estan treballant en la substitució del carbó actiu dels filtres de l’ETAP. Tenen un filtre 

preparat a l’espera que arribi el material. 
2. S’ha muntat la columna del pou profund 1 de Torrent. 
3. S’ha muntat la bomba que estava al pou 2 i es va portar a reparar. 

 
 
QUART. APROVACIÓ DE DESPESES  
 
L’interventor de Fons diu que no hi ha despeses ni compromisos de despesa per 
aprovar en aquesta sessió.    
 
 
CINQUÈ. ASSUMPTES DE TRÀMIT  
 
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA A L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA PER A LA 
REALITZACIÓ D’INVERSIÓ EN XARXA D’ALTA. 
 
En data de 5 de maig de 2018, el director de l’Agència Catalana de l’Aigua va resoldre 
atorgar a la Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, 
Regencós i Torrent una subvenció per finançar la següent actuació en el marc de la 
Resolució TES/2693/2017, de 2 de novembre (ref. BANS370869-DOGC 7501/2017) 
Expedient SU18000136. 
Ens:  Mancomunitat dels Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i 

Torrent. 
Actuació:  Renovació d’un tram de la canonada d’impulsió a Quermany. 
 



 
 

Pressupost de l’actuació: 244.990,17 € 
 
Import elegible: 244.990,17 € 
Subvenció (50%): 122.495,08 € 
 
No s’ha pogut executar aquesta actuació en data d’avui per dos motius: 

1. S’ha hagut de tramitar un instrument d’ordenació urbanística per tal de 
possibilitar l’execució de l’actuació en afectar sòl no urbanitzable. 

2. S’ha hagut d’obtenir els permisos pertinents per a la disponibilitat de terrenys 
afectats per les obres. 

En conseqüència, és previsible que aquesta actuació no es pugui executar i justificar 
abans del 15 de maig de 2021. 
 
Per aquest motiu, s’acorda sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua una pròrroga fins al 
15 de maig de 2022 per executar la renovació d’un tram de la canonada d’impulsió de 
Quermany, objecte de subvenció segons la Resolució del director d’aquest organisme, 
de 15 de maig de 2018, a l’empara de les Resolucions TES/25201/2017, de 25 
d’octubre i TES/2693/2017, de 2 de novembre. 
 
La senyora Pagès demana que es facin les gestions necessàries perquè aquesta 
actuació es pugui dur a terme, informant a l’enginyer assessor que el Consorci de la 
Costa Brava, dins el seu pla d’inversions, té previst substituir no solament aquest tram 
sinó tota la canonada, ubicada dins el municipi de Regencós. 
 
 
SISÈ. PRECS I PREGUNTES 
 
La senyora Pagès insisteix en el fet que la Mancomunitat ha de parlar amb el veí de 
Regencós que ha sol·licitat connectar-se a la xarxa de distribució en alta, malgrat saber 
que la resposta serà negativa, ja que la normativa vigent no ho permet. 
A proposta de l’enginyer assessor es fixa pel dilluns dia 15, a les quatre de la tarda a 
l’Ajuntament de Regencós, per mantenir aquesta reunió, a la qual també hi assistirà el 
senyor president de la Mancomunitat i la senyora alcaldessa. 
 
 
 
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 esbor rany d’acta, el contingut del 
qual, com a secretari, certifico i dono fe. 
 


