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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 2 de juny
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 de l’acta de la sessió de la Comissió Gestora del dia 21
d’abril de 2021, prèviament lliurada als integrants d’aquesta, segons la redacció
donada pel secretari, després d’introduir-hi les següents esmenes;
- A la pàgina 5, punt sisè de l’ordre del dia, apartat segon, línia primera on diu
“13 d’octubre de 2021” ha de dir “13 d’octubre de 2020”.
SEGON. INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA
El senyor president informa que, des de la darrera sessió de la Comissió Gestora, no
ha mantingut cap altra reunió sobre el tema dels convenis amb el Consorci de la Costa
Brava, si bé hi ha novetats que es tractaran posteriorment.

TERCER. INFORMACIONS DE L’ENGINYER ASSESSOR
L’enginyer assessor de la Mancomunitat informa que aquest estiu, si no s’aconsegueix
un subministrament alternatiu, hi haurà manca d’aigua.
Està previst disposar de l’acer per l’encamisat del pou E la segona setmana de juny.
Per tal de formar el tub (“troquelar” i soldar) es precisa una setmana. Disponible la
tercera setmana de juny. Si això es compleix, el pou estarà fet la primera setmana de
juliol i el 15 de juliol es podrà posar en servei.
Ara, només es disposa del pou 4 (D) i del pou 2 (B), que només funciona al 50%.
Els pous profunds de Torrent, aquest any estan baixos, per a l’època que estem.
Els consums s’esperen similars als de l’any 2019, pel que s’ha vist en les dues últimes
setmanes.
QUART. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA MANCOMUNITAT
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2020
L’interventor accidental llegeix la proposta.
La Comissió Especial de Comptes, duta a terme el dia 21 d’abril de 2021, va informar
favorablement el Compte General de la Mancomunitat de l'any 2020.

Posteriorment es varen exposar al públic per un termini de quinze dies i vuit més,
mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província, número 82, de 30 d’abril de
2021 (Ref. 3356), sense que es presentés cap reclamació ni observació.
Per tot això, i de conformitat amb el que disposen els articles 212 del RD legislatiu
2/2004, de 5 de març, d’aprovació del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals i 460-4 del RD legislatiu 781/86, de 18 d'abril, es proposa a la Comissió Gestora
d’aquesta Mancomunitat, l'adopció dels acords següents:
PRIMER. Aprovar el Compte General del Pressupost de la Mancomunitat de 2020.
SEGON. Trametre l'esmentat Compte degudament aprovat a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, al Tribunal de Comptes i a la Delegació d’Hisenda, d’acord
amb el que estableixen l’article 9 de la Llei 15/91, de la Sindicatura de Comptes i
l’article 212.5 del RDL 2/2004, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
Seguidament es dona compte del resultat pressupostari, del romanent líquid de
tresoreria, de la suficiència de recursos corrents, del càlcul d’estabilitat pressupostària i
la regla de despesa amb el contingut següent:
RESULTAT PRESSUPOSTARI

2020

Conceptes
Drets rec. nets Oblig. 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

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

pagaments pendents d'aplicació
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL
Saldos de dubtós cobrament
Excés de finançament afectat
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESP. GRALS.

0,00
5.489.967,89
0,00
0,00
5.489.967,89

NIVELL DE COMPLIMENT DE L'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA

0,00
5.115.612,47
0,00
0,00
5.115.612,47

2020

Despeses pressupostàries
1.- Despeses de personal
2.- Desp. en béns corrents i
serveis
3.- Despeses financeres
4.- Transferències corrents
6.- Inversions reals
7.- Transf. de capital
8.- Actius financers
9.- Passius financers
TOTALS

Crèd. def.
20.000,00

ORN
19.578,16

Percentatge
97,89

1.570.060,00
1.000,00
54.000,00
1.593.509,67
0,00
0,00
319.450,53
3.558.020,20

1.180.572,87
0,00
0,00
47.385,77
0,00
0,00
208.901,15
1.456.437,95

75,19
0,00
0,00
2,97
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
65,39
40,93

Ingressos pressupostaris
1.- Impostos directes
2.- Impostos indirectes
3.- Taxes i altres impostos
4.- Transf. corrents
5.- Ingressos patrimonials
6.- Alienació d'inversions reals
7.- Transf. de capital
8.- Actius financers
9.- Passius financers
TOTALS

Prev. def.
0,00
0,00
1.850.001,00
0,00
24.100,00
0,00
256.644,41
1.427.274,79
0,00
3.558.020,20

DRN
0,00
0,00
1.806.136,63
0,00
24.656,74
0,00
0,00
0,00
0,00
1.830.793,37

Percentatge
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
97,63
#¡DIV/0!
102,31
#¡DIV/0!
0,00
0,00
#¡DIV/0!
51,46

CÀLCUL DEL NIVELL D'ENDEUTAMENT
CONCEPTE
+ Ingressos corrents
- Despeses corrents excepte despeses financeres
+ Modificació de despeses corrents finançades amb romanent de tresoreria
ESTALVI BRUT
- Anualitat teòrica (incloses les operacions amb garantia hipotecària)
ESTALVI NET (incloses les operacions amb garantia hipotecària)
+ Anualitat teòrica de les operacions amb garantia hipotecària
ESTALVI NET LEGAL
Capital viu de les operacions de deute en vigor
Ingressos corrents o d'activitats consolidades
NIVEL D'ENDEUTAMENT

2020
Import
1.830.793,37
-1.200.151,03
104.450,53
735.092,87
0,00
735.092,87
0,00
735.092,87
0,00
1.830.793,37
0,00

SUFICIÈNCIA DE RECURSOS CORRENTS PEL FINANÇAMENT DE DESPESES CORRENTS
Ingressos corrents
1.- Impostos directes
2.- Impostos indirectes
3.- Taxes i altres impostos
4.- Transf. corrents
5.- Ingressos patrimonials
TOTALS
Suficiència de recursos

DRN Despeses corrents
0,00 1.- Despeses de personal
2.- Desp. en bens corrents i
0,00 serveis
1.806.136,63 3.- Despeses financeres
0,00 4.- Transferències corrents
24.656,74
1.830.793,37 TOTALS
630.642,34

CÀLCUL DE L'ESTALVI NET
Drets Reconeguts Nets (Cap. 1 a 5)
- Ingressos no corrents
- Obligacions reconegudes netes (Cap. 1, 2 i 4)
- Anualitat teòrica d'amortització
+ Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria
Estalvi net
% respecte als ingressos corrents liquidats

2020
O.R.N.
19.578,16
1.180.572,87
0,00
0,00
1.200.151,03

2020
1.830.793,37
0,00
1.200.151,03
0,00
104.450,53
735.092,87
40,15

En compliment del que disposà el Consell de Ministres en data 6 d’octubre de 2020 en
els exercicis 2020 i 2021 no seran d’aplicació els objectius d’estabilitat i deute públic ni
tampoc la regla de despesa.
El senyor president presenta el dictamen i, sotmès a votació, s’aprova per unanimitat
dels assistents.
CINQUÈ. APROVACIÓ DE PROPOSTA DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB
EL CONSORCI DE LA COSTA BRAVA PER LA SUCCESSIÓ EN LA GESTIÓ DEL
SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE I PER A LA SUCCESSIÓ EN EL
CONVENI PER AL FINANÇAMENT I EXECUCIÓ DE L’ACTUACIÓ DE
REFORÇAMENT DE L’ABASTAMENT DE LA COSTA BRAVA CENTRE.
Per part del secretari i del president, s’informa de l’escrit tramès per l’Agència Catalana
de l’Aigua, en data de 20 de maig, en el qual, dins el marc del conveni de col·laboració
per al finançament i l’exercici de l’actuació de reforçament de l’abastament de la Costa
Brava Centre, comunica que el 13 de setembre de 2017, va donar compte de l’import
total dels costos incorreguts en l’execució de la infraestructura, dels imports repercutits
fins a la data a cadascun dels beneficiaris de l’actuació, així com els imports pendents
de liquidació, d’acord amb el detall que es mostra a continuació:

Total
Cost total de les actuacions
Distribució dels costos
Fons de cohesió

50.106.526 (IVA no inclòs)
Total
35.459.281

ACA: Interessos acord transaccionals

446.969

ACA: Disminució finançament 2% UE

723.659

ACA: Participació segons conveni

464.711

A càrrec dels beneficiaris

13.011.907

Total distribució de costos

50.106.526 (IVA no inclòs)

Beneficiari

Total (a)

Facturat (b)

Pendent (a-b)

Ajuntament de Girona

1.858.844

1.359.692

499.152

Consorci Costa Brava

8.422.249

6.175.647

2.266.602

Mancomunitat Palafrugell

2.710.814

1.982.869

727.945

13.011.907

9.518.208

3.493.699

Total a repercutir (IVA no inclòs)

Després d’un debat en el qual intervenen tots els presents, es decideix continuar les
converses amb l’Agència Catalana de l’Aigua i amb el Consorci de la Costa Brava per
tal d’intentar resoldre, d’una manera o altra, la successió en la gestió del servei
d’abastament d’aigua potable i en el conveni per al finançament i exercici de l’actuació
de reforçament de l’abastament de la Costa Brava Centre.

SISÈ. APROVACIÓ DE DESPESES
L’interventor de Fons informa que no hi ha despeses pendents d’aprovació.
SETÈ. ASSUMPTES DE TRÀMIT
No hi ha assumptes a tractar.
VUITÈ. PRECS I PREGUNTES
La senyora Pagès informa sobre la possible reclamació que farà el veí del seu poble,
afectat per les aigües sobrants de la depuradora de Begur, a qui se li ha denegat la
possibilitat de connectar-se a la xarxa de subministrament en alta perquè la normativa
vigent no ho permet, reclamació que fonamentarà en el fet que altres finques, en el
seu moment, se les va permetre fer-ho.

El senyor president informa que es va mantenir una reunió amb aquest veí i se li va fer
saber que la gestió de la depuradora de Begur la porta el Consorci de la Costa Brava i
és a aquest ens a qui s’ha d’adreçar.

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 esborrany d’acta, el contingut
del qual, com a secretari, certifico i dono fe.

