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

President – Palafrugell
Alcaldessa - Begur
Alcaldessa – Regencós
Vocal – Begur
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. Carles PI RENART
Sr. Josep M. ROS MARULL
Sr. Pere ESTEVE COLL
Sra. Alícia CARRASCOSA VEGA

Alcalde – Palafrugell
Alcalde - Pals
Alcalde – Torrent
Vocal – Regencós
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 la sessió ordinària de la mateixa a dos quarts de vuit del vespre del dia 21 d’abril
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, 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 3 de març
de 2021, prèviament lliurada als integrants d’aquesta, segons la redacció donada pel
secretari.
SEGON. INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA
No hi ha cap informació a donar.
TERCER. INFORMACIONS DE L’ENGINYER ASSESSOR
L’enginyer assessor de la Mancomunitat informa que l’obra de millores del tractament
de l’aigua de l’ETAP de Torrent no es podrà finalitzar abans del 31 de maig, ja que el
carbó actiu granulat no podrà ser subministrat a temps a causa de l’incident marítim
que va bloquejar el canal de Suez el passat 23 de març.

QUART. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI
D’AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA I LA MANCOMUNITAT PER A LA SUCCESSIÓ
EN LA GESTIÓ DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA EN ALTA
Per part del Consorci de la Costa Brava s’ha tramès el següent esborrany de conveni
de conformitat amb el procediment iniciat per a la cessió de les instal·lacions de la
Mancomunitat a l’esmentat Consorci.
Conveni de col·laboració entre el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona i la
Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i
Torrent per a la successió en la gestió del servei d’abastament en alta dels cinc
municipis.
Conveni de col·laboració entre el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona i la
Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i
Torrent per a la successió en el conveni per al finançament i execució de l’actuació
reforçament de l’abastament de la Costa Brava Centre de 15 d’abril de 2008.

Pel que fa a aquest segon conveni, es fa palès que no s’ajusta als compromisos
adquirits prèviament en les diverses reunions mantingudes, especialment pel que fa a
la clàusula quarta que diu textualment:
SEGONA.- El Consorci d’Aigües substituirà a la Mancomunitat com a titular dels drets i les
obligacions derivades del Conveni 2008 i serà el Consorci d’Aigües qui rebrà de l’ACA en el
seu moment les obres realitzades en base a l’esmentat conveni. Aquesta substitució comporta
que el Consorci d’Aigües haurà de pagar a la Mancomunitat 1.982.869€ (import sense IVA)
com a valor dels pagaments efectuats per la Mancomunitat a l’ACA en base al Conveni 2008 i
que no s’han repercutit sobre la tarifa d’aigua, import que abonarà dins l’últim trimestre de l’any.

S’adjunta com a annex I certificat del Secretari de la Mancomunitat acreditant els
ingressos a l’ACA pel mateix import i a on consta la no repercussió d’aquest a les
tarifes de l’aigua.
Això suposarà que la Mancomunitat no rebi la totalitat de l’import d’1.982.869 € que va
pagar a l’ACA, com aportació per a l’exercici d’actuació de reforçament de
l’abastament de la Costa Brava Centre l’any 2000.
Per part del president, es considera que això és totalment inacceptable per als
interessos que la Mancomunitat defensa, per quant:
1. La Mancomunitat no ha obtingut cap benefici de la canonada. Qui l’ha utilitzat i se
n’ha beneficiat ha estat el Consorci de la Costa Brava.
2. Precisament, el Consorci de la Costa Brava ha liquidat a la Mancomunitat el cost
de l’aigua subministrada per aquesta canonada.
3. La Mancomunitat ostenta sobre la canonada els drets del conveni de l’any 2008 i
són aquests drets els que traspassaria el Consorci, previ reemborsament de la
quantitat invertida d’1.982.869 €.
4. L’import que s’ha de retornar a la Mancomunitat es destinarà exclusivament a
inversions en les xarxes d’abastament d’aigua i de sanejament dels municipis
mancomunats.
Per tots aquests motius, s’acorda per unanimitat:
1. Deixar sobre la taula l’aprovació dels convenis indicats a la part expositiva, pels
motius que s’hi expressen.
2. Comunicar aquest acord al Consorci de la Costa Brava reiterant que ha de liquidar
la quantitat d’1.982.869 € pels drets que la Mancomunitat ostenta sobre la
canonada de l’artèria Costa Brava Centre.
3. Reprendre el procediment de contractació de la gestió del servei mancomunat
d’aigua potable dels municipis de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent.
CINQUÈ. 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
Cia. Gral. d’Aigües de
Catalunya, SA
Consorci Administració
Oberta de Catalunya
Palé Paper, SL

Factura

O2021FC0040016
34177
394

Concepte
Gestió del servei
1-TRIM-2021
Emissió de certificat
digital J. Corominas
Digitalització projecte
dipòsit Quermany

Aplicació
Pressupostària
21.00.452.22799
21.00.452.22699
21.00.452.22000

Import Euros
(IVA Inclòs)
157.189,63
(190.199,45)
26,20
(31,70)
51,22
(61,98)

SEGON. A conseqüència de l’aprovació de la factura de gestió del servei de
subministrament d’aigua en alta del primer trimestre de 2021, 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
4.200,69 €.
TERCER. Trametre el present acord a l’Àrea d’Intervenció i de Tresoreria pel seu
coneixement i efectes.
SISÈ. ASSUMPTES DE TRÀMIT
Per part del secretari, s’informa del següent:
1. De la Resolució de la directora de l’Agència Catalana de l’Aigua per la qual
s’amplia el termini d’execució de l’expedient SV 18000136 de subvenció atorgada
en la convocatòria de subvencions adreçades a la realització d’inversions per a la
millora i reforç de la taxa supramunicipal d’abastament en alta, en relació amb un
tram de la canonada d’impulsió de Quermany, autoritzant la seva execució i
justificació abans del 20 de febrer de 2024.
Tal com ha informat l’enginyer assessor, s’haurà de sol·licitar també una pròrroga
per a l’actuació de millora de filtres de l’ETAP de Torrent.
2. De l’ofici de l’Agència Catalana de l’Aigua, de 13 d’octubre de 2020, demanant en
el termini de 15 dies la tramesa de les dades següents:
- Els volums captats en cadascun dels àmbits on operen els darrers 3 anys
(2017,2018 i 2019).
- Els volums subministrats a cadascun dels municipis on operen els darrers 3
anys (2017, 2018 i 2019). Aquests volums s’han de referir al total lliurat a la
xarxa de distribució, no pas als consums finals dels clients (han d’incloure, per
tant, les pèrdues a la xarxa de distribució).

S’encomana a l’enginyer assessor la tramesa d’aquesta documentació.
3. Cal comunicar a l’Ajuntament de Regencós que ha de suspendre la tramitació del
Pla Especial Urbanístic Autònom per a la renovació d’un tram de la canonada
d’impulsió de Quermany, i en el seu lloc tramitar una actuació específica en sòl no
urbanitzable (PAE).
Aquest projecte ja ha estat redactat per l’enginyer assessor. Es trametrà a
l’Ajuntament de Regencós per tal que procedeixi a la seva tramitació.
4. 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 l’actuació següent en el marc de la
Resolució TES/2693/2017, de 2 de novembre, ref. BANS370869-DOGC 7501/2017.
Expedient: SU1800013S.
Ens:
Actuació:
Pressupost de l’actuació:
Import elegible:
Subvenció 50%:

Mancomunitat dels Ajuntaments de Palafrugell, Begur,
Pals, Regencós i Torrent
Millora de la qualitat de l’aigua de l’ETAP de Torrent
268.298,67 €
268.298,67 €
134.149.33 €.

Aquesta obra va ser adjudicada a la Companyia General d’Aigua de Catalunya en
virtut d’acord de la Comissió Gestora de 18 de novembre de 2019 i en aquest moment
es troba en fase d’execució.
Malgrat això, no es podrà executar i quantificar la inversió abans del 15 de maig, a
causa d’un retard en el subministrament del carbó actiu granulat per a la renovació de
llit filtrant dels filtres causat per l’obstrucció del canal de Suez, provocada per
l’encallament d’un vaixell portacontenidors el passat 23 de març, i que va causar
retards en el transport marítim de mercaderies.
Per aquest motiu, s’acorda sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua una pròrroga fins
al 31 de juliol per finalitzar l’actuació de millora de la qualitat de l’aigua de l’ETAP de
Torrent, objecte de subvenció, segons la Resolució del director d’aquest organisme, de
15 de maig de 2008, a l’empara de la Resolució TES/2520/2017 de 28 d’octubre i
TES/2693/2017, de 2 de novembre.
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 2020.
INFORME
DEL
COMPTE
GENERAL
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2020

D’AQUESTA

MANCOMUNITAT

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 mateixa Corporació.
Seguidament, es reparteix fotocòpia als assistents de documentació diversa
demostrativa de la Liquidació del Pressupost i del Compte General de 2020, així com
altres dades d’interès. Es comprova l’exactitud de les mateixes amb els originals
presentats.
Per part de l'interventor, es fa una explicació dels resultats de l’exercici 2020, 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
2020, la Comissió Especial de Comptes, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Informar favorablement els comptes presentats i que són els que fan
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 mateixa
entitat, referits tots ells a l’exercici 2020.
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 un quart 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.

