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MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE 

PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS i TORRENT 

 

 

 

 

Lluís ROS COLLS, President de la Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments de 
Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent, amb NIF P1700023C, 
 
 
C E R T I F I C O : Que la Comissió Gestora de la Mancomunitat Intermunicipal dels 
Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent, reunida en sessió duta a 
terme el dia 11 d’agost de 2021, va acordar: 
 
6.- Aprovació de convenis de col·laboració amb el Consorci de la Costa Brava: 

1. Per la successió en la gestió del servei d’abastament en alta dels cinc 
municipis. 

2. Per 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 dels serveis tècnics i jurídics del Consorci d’Aigua de la Costa Brava i de la 
Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i 
Torrent, s’han elaborat els següents convenis de col·laboració: 
 

1. 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. 

 
2. 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. 

 
El Secretari de la Mancomunitat, en data de 9 d’agost de 2021, emet informe 
favorable. 
 
Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
l’article 6 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, els articles 21, 22 i 57 de 
la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, els articles 108 i ss. 
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment administratiu de les 
administracions públiques de Catalunya, els articles 303 i ss. del Reglament de 
Patrimoni dels Ens Locals aprovat per Decret 179/95, del 13 de juny, regulen els 
convenis administratius i el tràmit per a la seva aprovació. 
 
Atesos aquests antecedents, es proposa a la Comissió Gestora, l’adopció dels 
següents acords: 
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PRIMER.- Aprovar els convenis administratius de col·laboració entre el Consorci 
d’Aigües Costa Brava Girona i la Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments de 
Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent : 

1. 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. 

2. Per a la successió en la gestió del servei d’abastament en alta dels cinc 
municipis. 

I que s’annexen al present acord. 
 
SEGON.- Publicar aquest acord amb una còpia íntegra dels convenis aprovats al 
Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’anuncis de la pàgina web de la 
Mancomunitat, per tal que s’hi puguin presentar les al·legacions i observacions que es 
considerin convenients. Cas de no presentar-se’n, aquest acord esdevindrà 
automàticament definitiu i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província. 
 
TERCER.- Facultar el Sr. President de la Mancomunitat per a signar aquests dos 
convenis i per dictar les resolucions que calguin per al seu desplegament i efectivitat. 
 
QUART.- Traslladar aquest acord al Consorci d’Aigües Costa Brava Girona i que es 
comuniqui a l’Agència Catalana de l’Aigua i als cinc municipis que integren la 
Mancomunitat per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 

ANNEX CONVENIS:  

 
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. 
 
Es reuneixen el senyor Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, 
exercint la Presidència del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, assistit pel secretari 
general, senyor Jordi Batllori Nouvilas i el senyor Lluís Ros Colls, president de la 
Mancomunitat intermunicipal dels Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i 
Torrent assistit pel secretari senyor Jordi Barcons Pujol. 
 

ACTUEN 
 
El primer en nom i representació del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona (en 
endavant, Consorci d’Aigües i anteriorment anomenat Consorci de la Costa Brava), en 
virtut del què disposa els seus Estatuts (BOP de Girona núm. 237 de 10/12/2020) per 
adscripció a la Diputació de Girona; i el segon, en nom i representació de la 
Mancomunitat intermunicipal dels Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i 
Torrent (en endavant, Mancomunitat) en virtut de l’acord de la Comissió Gestora de 14 
d’abril de 2021. 
 

MANIFESTEN 
 
1. El Consorci d’Aigües és una entitat local supramunicipal de caràcter institucional 

creat l’any 1971 i constituït com a Entitat Local de l’Aigua per a l’exercici de les 
competències, responsabilitats i obligacions que la legislació de règim local 
atribueix als ens locals en matèria del cicle de l’aigua, en especial la dotació i 
ampliació de les xarxes d’abastament d’aigua potable, així com la prestació del 
servei de subministrament i manteniment del servei d’abastament d’aigua potable 
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en alta als ens consorciats i als municipis no consorciats que s’acordi, en la mesura 
necessària per a satisfer les seves exigències actuals i futures. 

 
2. La Mancomunitat es va constituir l’any 1965 integrada pels municipis de Palafrugell, 

Begur i Regencós per prestar uns serveis als Ajuntaments que la conformaven i que 
no els podien assumir de forma individual. Les competències i/o objectius de la 
Mancomunitat, en la seva creació, eren el bombeig i elevació d’aigües fins al puig 
Cremany en execució del Projecte d’abastament i distribució d’aigua a les 
poblacions. Posteriorment s’hi varen adherir els municipis de Pals i de Torrent i 
també es va prestar, durant un temps, el serveis d’escombraries dels domicilis 
particulars i vies públiques i nuclis urbans radicats en els municipis integrats en la 
Mancomunitat. 

  
3. D’acord amb l’article 5è dels seus Estatuts el Consorci d’Aigües té, entre les seves 

finalitats: acceptar i exercir les competències, responsabilitats i obligacions que la 
legislació de règim local atribueix als ens locals en matèria del cicle de l’aigua, en 
especial: dotació i ampliació de les xarxes d’abastament d’aigua potable, així com la 
prestació del servei de subministrament i manteniment del servei d’abastament 
d’aigua  potable, en alta, als ens consorciats en la mesura necessària per a satisfer 
les seves exigències actuals i futures. 

 
4. Tots els ajuntaments integrants de la Mancomunitat són a l’hora membres del 

Consorci d’Aigües. D’acord amb l’article 15 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de 
Catalunya, els municipis venen obligats a atribuir al Consorci d’Aigües com a ELA 
totes les seves competències sobre el cicle hidràulic, i també sobre els serveis i les 
instal•lacions que hi estan vinculats. En conseqüència i segons es reconeix en els 
mateixos Estatuts del Consorci d’Aigües ha d’acceptar que els municipis 
consorciats li deleguin la competència en abastament el alta. Tot i això, per les 
circumstàncies històriques l’exercici de la competència en gestió és actualment de 
la Mancomunitat. Aquesta actual  dualitat no impedeix, tot al contrari facilita, el canvi 
formal de la gestió de la competència. 

 
5. La finalitat inicial de la Mancomunitat era fer de proveïdor d’aigua potable en alta als 

seus ajuntaments mancomunats a través de les captacions, inicialment dels pous 
de Torrent i posteriorment dels pous de Gualta, per això disposa d’una 
infraestructura relacionada a l’Annex I, on el punt neuràlgic és l’Estació de 
Tractament d’Aigües Potables de Torrent (en endavant, ETAP de Torrent). 

 
6. Per Resolució de 31 d’agost de 2012 l’ACA va atorgar al Consorci d’Aigües una 

concessió d’aigües superficials de l’embassament de Pasteral II, amb el punt de 
captació al municipi de Cellera de Ter, per a l’abastament de diversos municipis 
mitjançant la xarxa de la Costa Brava centre. Es resolgué atorgar un cabal màxim 
instantani de 720 L/s, amb un màxim anual de 16 Hm3. Aquesta concessió està 
inscrita al Registre d’Aigües amb el número A-0012210. Posteriorment i per 
Resolució del dia 21 de març de 2014 es va modificar per incloure nous municipis 
sense modificar la resta de paràmetres, de forma que els 720 L/s són per a 
l’abastament de Caldes de Malavella, Calonge, Campllong, Casà de la Selva, 
Castell-Platja d’Aro, Llagostera, Llambilles, Mont-ras, Palamós, Riudellots de la 
Selva, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro, Vall-llobrega, Vidreres 
Mancomunitat intermunicipal de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent, 
l’Escala, Viladamat, Albons, Bellcaire d’Empordà, Torroella de Montgrí i Ullà. 
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7. Les infraestructures de la Mancomunitat varen ser revisades tècnicament pel 
Consorci d’Aigües, i aquest conjuntament amb una Enginyeria varen fer una conjunt 
de propostes per a la seva actualització i posada al dia, tant tècnicament com 
normativament. 

 
8. La Mancomunitat considera haver complert la seva finalitat fins a la data i les 

actuals circumstàncies de l’abastament i altres circumstàncies concurrents 
assenyalen la seva dissolució segons allò previst a la normativa vigent. Prèviament 
a la seva dissolució la Mancomunitat té previst transmetre els seus drets i 
obligacions al Consorci d’Aigües per tal que aquest la succeeixi en tot allò que es 
convingui en interès d’ambdues parts. 

 
En conseqüència, i per tot l’exposat, es creu convenient subscriure el present 
conveni d'acord amb les següents, 

 
ESTIPULACIONS 

 
PRIMERA. L’objecte d’aquest acord consisteix en establir les condicions i termes de la 
col•laboració interadministrativa per a la successió administrativa de la Mancomunitat 
intermunicipal dels ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent en 
favor del  Consorci d’Aigües Costa Brava Girona prèvia al procediment de dissolució i 
liquidació de la primera. 
 
SEGONA. La Mancomunitat transmetrà al Consorci d’Aigües la titularitat dels béns i 
drets demanials necessaris per al compliment de les finalitats del Consorci d’Aigües, 
és a dir els serveis, els immobles i les instal•lacions que hi estan vinculats 
referenciades a l’Annex I sense càrregues i gravàmens de cap mena i sense 
contraprestació econòmica per successió administrativa mitjançant el procediment de 
mutació demanial de l’art. 216 bis 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 i 27 del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens 
locals. 
La Mancomunitat transmetrà al Consorci d’Aigües qualsevol dret que tingui sobre la 
prestació del servei d’abastament en alta als municipis de Palafrugell, Begur, Pals, 
Regencós i Torrent. 
 
TERCERA. La Mancomunitat transmetrà al Consorci d’Aigües els quatre pous de 
Gualta i els quatre pous de Torrent amb la seva corresponent concessió referenciats 
en l’Annex I sense carregues i gravàmens de cap mena i sense contraprestació 
econòmica per successió administrativa mitjançant el procediment de mutació 
demanial de l’art. 216 bis del Decret legislatiu 2/2003. El Consorci d’Aigües farà els 
tràmits davant l’ACA per al canvi de titularitat de la seva concessió a nom del Consorci 
d’Aigües. 
  
QUARTA. El Consorci d’Aigües actualitzarà i posarà al dia de les instal•lacions 
rebudes d’acord amb el Pla director d’inversions de manteniment, millora i noves 
infraestructures dels sistemes d’abastament en alta, període 2021-2025 i segons les 
altres necessitats que consideri. 
 
CINQUENA. El Consorci d’Aigües prestarà el servei d’abastament en alta als municipis 
de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent en substitució de la Mancomunitat i 
facturarà a aquests al preu que el Consorci d’Aigües tingui vigent en el moment i 
aprovat per l’ACA. La Mancomunitat renunciarà tota gestió sobre el dit servei. 
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SISENA. El Consorci d’Aigües succeirà a la Mancomunitat com a òrgan de 
contractació en 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, subscrit en data de 15 de novembre de 2017, actualment en situació de 
continuïtat del servei  en compliment dels acords adoptats en la sessió ordinària de la 
Comissió Gestora de la Mancomunitat celebrada el dia 18 de novembre de 2020. En 
aquest sentit, el contracte continua vigent amb el Consorci d’Aigües, que queda 
subrogada en tots els drets i les obligacions que en dimanen i la Companyia General 
d’Aigües de Catalunya, SA haurà de prestar amb la continuïtat i la regularitat 
establertes, de conformitat amb el Plec de clàusules, fins que el nou contractista es 
faci càrrec de la prestació del servei de subministrament d’aigua en alta als municipis 
mancomunats en compliment del mateix acord de la Comissió Gestora de la 
Mancomunitat celebrada el dia 18 de novembre de 2020 i de conformitat amb el què 
disposa l’article 235 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament 
d'obres,    activitats i serveis dels ens locals.  
La Mancomunitat manifesta que ha comunicat formalment a l’esmentada empresa 
contractista dita obligació. 
 
SETENA. La Mancomunitat es compromet a notificar i informar de tots els acords que 
adopti pels seus òrgans de govern, en especial els que puguin interessar al Consorci 
d’Aigües a partir de la signatura d’aquest conveni de col•laboració i per a facilitar el 
compliment de les estipulacions d’aquest. 
 
VUITENA. Aquest conveni de col•laboració tindrà validesa i començarà a regir des de 
la data de la seva signatura per les parts, i amb vigència fins la finalització dels 
corresponents procediments de dissolució i liquidació de la Mancomunitat. La 
successió administrativa d’aquesta en favor del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona 
es preveu sigui plenament eficaç a partir de l’1 de gener de 2022. El control i 
seguiment de les estipulacions el durà a terme una Comissió mixta formada per un 
membre designat per cadascun dels signataris d’aquest document, la qual tindrà per 
objecte revisar, interpretar i garantir la correcta execució del mateix. 
 
La successió administrativa de la Mancomunitat intermunicipal dels ajuntaments de 
Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent en favor del Consorci d’Aigües Costa 
Brava Girona objecte d’aquest conveni de col•laboració no comporta assumir les 
obligacions ni les responsabilitats derivades o originades per l’activitat de la 
Mancomunitat anterior a la signatura d’aquest conveni de col•laboració atès que no és 
una successió universal sinó el resultat d’una mutació demanial que transmet la 
titularitat de l’explotació del servei públic i de les seves instal•lacions tècniques. 
 
NOVENA. El present Conveni de col•laboració interadministratiu es regirà pel que 
disposen els article 47 i següents de la Llei 40/2015, en tot allò que no s’hi oposi els 
articles del Capítol II del Títol IX de la Llei 26/2010 de 3 d'agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya i article 57 de la Llei 
7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 303 i següents del ROAS 
(Decret 179/1995). 
 
DESENA. Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de 3 d’agost, el 
Conveni de col•laboració Interadministratiu s’haurà de publicar en el diari oficial 
corresponent i al Portal de Transparència. A aquest efecte, el Consorci d’Aigües Costa 
Brava Girona publicarà el text íntegre del conveni al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, a la web del Registre de convenis de col•laboració i de cooperació de la 
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Generalitat de Catalunya i una referència d’aquest al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
ONZENA. El present conveni s’extingirà per les següents causes: 
a. Per l’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part de 

qualsevol de les parts que l’hagin subscrit. 
b. Per finalització de la seva vigència sense que se n’hagi acordat la pròrroga 

expressa pels òrgans competents. 
c. Pel compliment del contingut d’aquest conveni o perquè s’ha incorregut en una 

causa de resolució. 
d. L’acord unànime de totes les parts signants, aprovat per consens en la Comissió 

Mixta definida en la clàusula corresponent. 
e. Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni, en la Llei 

40/2015 o en altres lleis. 
 
DOTZENA. Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord 
de naturalesa administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa 
administrativa, un cop s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió Mixta 
paritària. Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular 
requeriment previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
  
TRETZENA. Aquest conveni serà aprovat pels òrgans de Govern competents per raó 
de la matèria del Consorci d'Aigües i de la Mancomunitat. En el cas que s’hagi de 
procedir a realitzar, a posteriori, correccions d’errades materials, aritmètiques i 
modificacions no substancials, si l’òrgan competent és col•legiat, es podran resoldre 
per acords del president del Consorci d'Aigües i el president de la Mancomunitat 
d’ambdós ens, a efectes de celeritat i simplificació del procediment administratiu. 
 
 
I, en prova de conformitat, totes les parts signen electrònicament el present conveni de 
col•laboració interadministrativa a la data o dates indicades. 
 

 
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. 
 
Es reuneixen el senyor Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, 
exercint la Presidència del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, assistit pel secretari 
general, senyor Jordi Batllori Nouvilas i el senyor Lluís Ros Colls, president de la 
Mancomunitat intermunicipal dels Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i 
Torrent assistit pel secretari senyor Jordi Barcons Pujol. 
 

ACTUEN 
 
El primer en nom i representació del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona (en 
endavant, Consorci d’Aigües i anteriorment anomenat Consorci de la Costa Brava), en 
virtut del què disposa els seus Estatuts (BOP de Girona núm. 237 de 10/12/2020) per 
adscripció a la Diputació de Girona; i el segon, en nom i representació de la 
Mancomunitat intermunicipal dels Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i 
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Torrent (en endavant, Mancomunitat) en virtut de l’acord de la Comissió Gestora de 14 
d’abril de 2021. 
 

MANIFESTEN 
 
1. El Consorci d’Aigües és una entitat local supramunicipal de caràcter institucional 

creat l’any 1971 i constituït com a Entitat Local de l’Aigua per a l’exercici de les 
competències, responsabilitats i obligacions que la legislació de règim local 
atribueix als ens locals en matèria del cicle de l’aigua, en especial la dotació i 
ampliació de les xarxes d’abastament d’aigua potable, així com la prestació del 
servei de subministrament i manteniment del servei d’abastament d’aigua potable 
en alta als ens consorciats i als municipis no consorciats que s’acordi, en la mesura 
necessària per a satisfer les seves exigències actuals i futures. 

 
2. La Mancomunitat es va constituir l’any 1965 integrada pels municipis de Palafrugell, 

Begur i Regencós per prestar uns serveis als Ajuntaments que la conformaven i que 
no els podien assumir de forma individual. Les competències i/o objectius de la 
Mancomunitat, en la seva creació, eren el bombeig i elevació d’aigües fins al puig 
Cremany en execució del Projecte d’abastament i distribució d’aigua a les 
poblacions. Posteriorment s’hi varen adherir els municipis de Pals i de Torrent i 
també es va prestar, durant un temps, el serveis d’escombraries dels domicilis 
particulars i vies públiques i nuclis urbans radicats en els municipis integrats en la 
Mancomunitat. 

  
3. La Mancomunitat considera haver complert la seva finalitat fins a la data i les 

actuals circumstàncies de l’abastament i altres circumstàncies concurrents 
assenyalen la seva dissolució segons allò previst a la normativa vigent. Prèviament 
a la seva dissolució la Mancomunitat té previst transmetre els seus drets i 
obligacions al Consorci d’Aigües per tal que aquest la succeeixi en tot allò que es 
convingui en interès d’ambdues parts. 

 
4. Mitjançant conveni de col•laboració aprovat en data d’11 d’agost de 2021, la 

Mancomunitat ha acordat transmetre al Consorci d’Aigües la titularitat dels béns i 
drets demanials necessaris per al compliment de les finalitats del Consorci 
d’Aigües, és a dir els serveis, els immobles i les instal•lacions que hi estan vinculats 
sense càrregues i gravàmens de cap mena i sense contraprestació econòmica per 
successió administrativa mitjançant el procediment de mutació demanial de l’art. 
216 bis 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 i 27 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals. A la vegada, 
la Mancomunitat ha acordat transmetre al Consorci d’Aigües qualsevol dret que 
tingui sobre la prestació del servei d’abastament en alta als municipis de Palafrugell, 
Begur, Pals, Regencós i Torrent. 

 
5. A l’any 2007 l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant ACA) va preparar un estudi 

de reforçament de l’abastament d’aigua a la Costa Brava Centre i es va acollir a 
l’aportació de Fons de Cohesió de la UE. Un cop obtingut l’ajut, l’ACA va proposar a 
l’Ajuntament de Girona, el Consorci de la Costa Brava, a la Mancomunitat de 
Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent i a l’Ajuntament de La Bisbal 
d’Empordà la formalització d’un conveni per executar aquesta obra. L’Ajuntament 
de la Bisbal d’Empordà va declinar participar. 
El conveni comportava una participació econòmica en l’execució de l’obra i una 
concessió de cabals que en el cas de la Mancomunitat es van xifrar en un 20,11% 
de participació i una concessió de 175 litres/seg. dels cabals procedents del 
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Pasteral. Això es va concretar en el conveni signat el 15 d’abril de 2008 entre l’ACA, 
la Mancomunitat, el Consorci (amb l’anterior denominació) i l’Ajuntament de Girona, 
anomenat “Conveni de col•laboració entre l’Agència Catalana de l’Aigua, 
l’Ajuntament de Girona, el Consorci de la Costa Brava i la Mancomunitat 
intermunicipal dels Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent, per 
al finançament i l’execució de l’actuació Reforçament de l’abastament de la Costa 
Brava Centre” (en endavant, Conveni 2008). 

 
L’Agència va executar les obres corresponents a “Substitució de la canonada 
diàmetre 700 entre el Pasteral i l’ETAP de Montfullà. (LAB.0006)”, “Desdoblament 
de l’ETAP de Montfullà (A-AA-00731)”, i “Substitució d’un tram de canonada de 
diàmetre 500 entre Platja d’Aro i Calonge i continuació fins a l’ETAP de Torrent de 
la canonada d’abastament de la Costa Brava Centre (A-AA-00732)”. 

  
6. Aquella darrera part de les obres (canonada D500) de la qual encara és titular 

l’ACA, subministra actualment els municipis de Vall-llobrega, Mont-ras i el dipòsit de 
la Mancomunitat situat dins del recinte de l’ETAP de Torrent. 

 
7. Un cop executada la canonada D500 del Conveni 2008 i encara no cedida per 

l’ACA, es va veure la necessitat de posar-la en funcionament per resoldre la 
problemàtica abans indicada. Així, la Mancomunitat va sol•licitar l’any 2012 al 
Consorci de la Costa Brava que aquest la gestiones per tal de fer arribar aigua de la 
xarxa Costa Brava Centre a l’ETAP de Torrent, per la qual cosa el Consorci va 
sol•licitar i obtenir de l’ACA una autorització temporal i provisional d’us per l’estiu 
2012. Posteriorment i a partir de 2014, cada any el Consorci, a petició de la 
Mancomunitat, ha sol•licitat i obtingut la renovació de les autoritzacions per 
diferents períodes, que ara ja són anuals, atès que la demana és creixent, tant en 
volum com en període d’abastament. El Consorci factura a la Mancomunitat l’aigua 
lliurada al preu aprovat per l’ACA. El volum facturat des de 2012 fins a 2020 ha 
estat de 33.294 m3, 0 m3, 9.261m3, 0 m3, 6.790 m3, 188.738 m3, 286.437 m3 , 
1.532.154 m3 i 203.402 m3 respectivament. Aquesta evolució indica una tendència 
creixent de consum de la Mancomunitat de l’aigua del Consorci motivada tant per la 
limitació de l’aprofitament dels aqüífers per part de l’ACA com pels darreres 
episodis de concentració en excés de trihalometans en l’aigua produïda per la 
pròpia Mancomunitat. 

 
8. L’esmentat Conveni 2008 resolia també les garanties de l’abastament de la zona 

centre del Consorci d’Aigües, alhora que servia per iniciar el tràmits, actualment 
conclosos, de la concessió definitiva de l’aprofitament les aigües del Pasteral II del 
Ter per l’abastament dels municipis connectats en alta al Gironès, del Baix 
Empordà i de l’Alt Empordà. 

 
9. El Conveni 2008 preveia les aportacions de tots els ens integrants per finançar les 

obres a executar en base al Pressupost previst, aportacions que s’havien d’abonar 
a l’ACA. Pel que fa a la Mancomunitat establia una participació del 20,11% amb un 
import previst de 3.126.211 € (sense IVA). En aquest moments la Mancomunitat ha 
abonat a l’ACA l’import d’1.982.869 €. 

 
10. Per acord de la Comissió Gestora de la Mancomunitat adoptat en sessió de data 

22 de febrer de 2017 es va acordar, entre d’altres, oferir al Consorci de la Costa 
Brava la cessió dels drets derivats del Conveni de 2008 finançats per la 
Mancomunitat. En l’esmentat acord es va establir que aquesta proposta de cessió 
es formula, en tant en quan, el Consorci de la Costa Brava garantirà els cabals 
d’aigua suficients per tal de poder subministrar aigua a tots els municipis que 
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integren la Mancomunitat i que, en cas d’acceptar-se aquesta cessió, la 
Mancomunitat restarà exempta de qualsevol responsabilitat passada, actual o 
futura, provinent de l’actuació de “Reforçament de l’abastament de la Costa Brava 
Centre” 

  
En el mateix acte, es recomanava elaborar una proposta de conveni 
interadministratiu per tal de formalitzar aquesta cessió que s’haurà de sotmetre a 
l’aprovació de la Comissió Gestora de la Mancomunitat. 

 
11. El Consorci de la Costa Brava ha modificat la seva denominació per Consorci 

d’Aigües Costa Brava Girona (en endavant Consorci d’Aigües) mitjançant acord del 
l’òrgan de govern plenari reunit en sessió ordinària el 9 de setembre de 2020 en 
aprovar definitivament la modificació dels seus Estatuts publicant el text íntegre en 
el BOP de Girona núm. 237, de 10 de desembre de 2020. 

 
En conseqüència, i per tot l’exposat, es creu convenient subscriure el present conveni 
amb les següents, 
 

ESTIPULACIONS 
 
PRIMERA. L’objecte d’aquest conveni consisteix en definir les condicions de la 
transmissió de la posició jurídica de la Mancomunitat intermunicipal dels ajuntaments 
de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent en el Conveni signat en data 15 d’abril 
de 2008 entre l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), l’Ajuntament de Girona, el 
Consorci de la Costa Brava i la mateixa Mancomunitat per al finançament i execució 
de les actuacions que integren el projecte “Reforçament de l’abastament de la Costa 
Brava Centre” (en endavant Conveni 2008) a favor del Consorci d’Aigües Costa Brava 
Girona com a conseqüència de la dissolució d’aquella. 
 
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 UN 
MILIÓ QUARANTA-NOU MIL TRES-CENTS DISSET EUROS (1.049.317€) (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 de l’aigua. 
A aquest import, s’hi ha d’afegir la quantitat de CINC-CENTS SEIXANTA-DOS MIL 
VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (562.028,73€) (sense IVA) 
corresponent a la liquidació provisional del Conveni entre l’ACA, el Consorci de la 
Costa Brava, la Mancomunitat per a l’execució de l’obra i Reforçament de l’abastament 
de Costa Brava Centre i que tampoc s’ha repercutit a la tarifa d’aigua. 
En conseqüència, l’import final que el Consorci de la Costa Brava abona a la 
Mancomunitat, durant el mes de gener de 2022, puja a l’import d’UN MILIÓ SIS-
CENTS ONZE MIL TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES 
CÈNTIMS (1.611.345,73€) (sense IVA). 
S’adjunta com annex I certificat d’Intervenció de la Mancomunitat acreditant els 
ingressos a l’ACA pel mateix import i a on consta la no repercussió d’aquests a la tarifa 
de l’aigua.  
 
El Consorci d’Aigües haurà de fer-se càrrec de la liquidació final del Conveni esmentat 
del 2008, així com de totes les demes despeses addicionals o extraordinàries que es 
puguin derivar directament o indirectament del Conveni 2008 (impostos, liquidacions 
contractuals, redimensions, indemnitzacions etc.) i sense que es pugui reclamar cap 
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quantitat per cap concepte a la Mancomunitat per aquestes actuacions meritades amb 
posterioritat a la signatura del present conveni. 
 
TERCERA. Aquest conveni de col•laboració tindrà validesa i començarà a regir des de 
la data de la seva signatura per les parts, i amb vigència fins la finalització dels 
corresponents procediments de dissolució i liquidació de la Mancomunitat tenint en 
compte que la successió administrativa d’aquella en favor del Consorci d’Aigües es 
preveu sigui plenament eficaç a partir de l’1 de gener de 2022. El control i seguiment 
de les estipulacions el durà a terme una Comissió mixta formada per un membre 
designat per cadascun dels signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte 
revisar, interpretar i garantir la correcta execució del mateix. 
 
QUARTA. El present Conveni de col•laboració interadministratiu es regirà pel que 
disposen els article 47 i següents de la Llei 40/2015, en tot allò que no s’hi oposi els 
articles del Capítol II del Títol IX de la Llei 26/2010 de 3 d'agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya i article 57 de la Llei 
7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 303 i següents del ROAS 
(Decret 179/1995). 
 
CINQUENA. Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de 3 d’agost, 
el Conveni de col•laboració Interadministratiu s’haurà de publicar en el diari oficial 
corresponent i al Portal de Transparència. A aquest efecte, el Consorci d’Aigües Costa 
Brava Girona publicarà el text íntegre del conveni al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, a la web del Registre de convenis de col•laboració i de cooperació de la 
Generalitat de Catalunya i una referència d’aquest al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
SISENA. El present conveni s’extingirà per les següents causes: 
a. Per l’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part de 

qualsevol de les parts que l’hagin subscrit. 
b. Per finalització de la seva vigència sense que se n’hagi acordat la pròrroga 

expressa pels òrgans competents. 
c. Pel compliment del contingut d’aquest conveni o perquè s’ha incorregut en una 

causa de resolució. 
d. L’acord unànime de totes les parts signants, aprovat per consens en la Comissió 

Mixta definida en la clàusula corresponent. 
e. Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni, en la Llei 

40/2015 o en altres lleis. 
 
SETENA. Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de 
naturalesa administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa 
administrativa, un cop s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió Mixta 
paritària. Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular 
requeriment previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
 
VUITENA. Aquest conveni serà aprovat pels òrgans de Govern competents per raó de 
la matèria del Consorci d'Aigües i de la Mancomunitat. En el cas que s’hagi de procedir 
a realitzar, a posteriori, correccions d’errades materials, aritmètiques i modificacions no 
substancials, si l’òrgan competent és col•legiat, es podran resoldre per acords del 
president del Consorci d'Aigües i el president de la Mancomunitat d’ambdós ens, a 
efectes de celeritat i simplificació del procediment administratiu. 
 



C/ Cervantes, 16 – 17200 PALAFRUGELL (Girona) – Tel. 972 61 31 10 

 

I, en prova de conformitat, totes les parts signen electrònicament el present conveni de 
col•laboració interadministrativa a la data o dates indicades. 
 

 
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat de tots els vocals 
assistents. 
El seu vot té la següent proporció, segons l’article vuitè dels Estatuts de la 
Mancomunitat. 
- Palafrugell:  6 vots. 
- Begur:   3 vots. 
- Pals:   2 vots. 
- Torrent:   1 vot. 
Total                     12 vots sobre 13. 
En conseqüència, l’acord s’ha adoptat amb el quòrum de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres que integren la Corporació, de conformitat amb el que 
estableix l’article 114.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
També han votat a favor de la proposta les Alcaldesses de Begur i de Regencós. 
 
 
I perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, expedeixo el present, d’ordre 
i amb el vistiplau del Sr. President, a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de 
l’acta, de conformitat amb el que determina l’art. 206 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre. 
 
PALAFRUGELL, Document signat electrònicament. 
EL PRESIDENT,        EL SECRETARI,  
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