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

President – Palafrugell
Alcaldessa - Begur
Alcalde - Pals
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. Josep M. ROS MARULL
Sr. Pere ESTEVE COLL
Sra. Alícia CARRASCOSA VEGA

Alcalde – Palafrugell
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 sessió ordinària de la mateixa a dos quarts de vuit del vespre del dia 10 de
novembre de 2021.
Oberta la sessió per part del 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 11 d’agost
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:
• La setmana passada es va fer la neteja de tots els dipòsits de la Mancomunitat
(obligatòria cada 2 anys).
Són els 2 dipòsits de Quermany, el dipòsit de l’ETAP i el dipòsit “piscina”.
• Avui s’està fent la revisió periòdica de l’Estació Transformadora de MT.
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 relació següent de despeses:
Proveïdor
Companyia General
d’aigües de Catalunya
Companyia General
d’aigües de Catalunya
Consorci d’Aigües
Costa Brava Girona
Consorci d’Aigües
Costa Brava Girona
Junta Central d’Usuaris
d‘Aigua Baix Ter

Factura
O2021FC0103660
O2021GAI000076
2021/268
2021/291
2021/28

Concepte
Gestió servei en alta
3r TRIM 2021
Abonament renovació
carbó actiu ETAP Torre
Subm. aigua potable
08/2021
Subm. aigua potable
09/2021
Quota segon semestre
2021

Aplicació
pressupostària
21.00.452.22799
21.19.452.63303
21.00.452.22799
21.00.452.22799
21.00.452.22799

Import Euros
(IVA Inclòs)
349.300,17
(422.653,21)
-113.189,38
(-136.959,15)
16.518,26
(20.370,09)
1.821,28
(2.003,41)
5.378,00
(5.378,00)

SEGON. A conseqüència de l’aprovació de la factura de gestió del servei de
subministrament d’aigua en alta del tercer 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
9.523,19 €.
TERCER. Trametre el present acord a l’Àrea d’Intervenció i de Tresoreria pel seu
coneixement i efectes.
CINQUÈ. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE LA MANCOMUNITAT PER
A L’ANY 2022.
Vist el projecte de Pressupost General d'aquesta Mancomunitat per a l'exercici de
2022 i l'expedient instruït a l'efecte que resta acompanyat de les corresponents Bases
d'execució.
Vista la plantilla de personal d'aquesta Mancomunitat formada per la relació de llocs de
treball.
Vista l’ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, del Ministerio de Economía y
Hacienda.
Vist l'informe d'Intervenció i de conformitat amb el que disposa l’article 168 del RDL
2/2004, de 5 de març, 291 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim local de
Catalunya i 26 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
personal al servei de les entitats locals i disposicions concordants, es proposa a la
Comissió Gestora d’aquesta Mancomunitat l'adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General de la Mancomunitat Intermunicipal
dels Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent per a l'any 2020, que
puja l'import d’UN MILIÓ VUIT-CENTS QUARANTA-NOU MIL UN EUROS
(1.849.001,00 €), amb la distribució següent:
CAPÍTOL
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DESPESES
DESCRIPCIÓ
Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL

IMPORT
20.100,00
1.648.901,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
1.849.001,00

CAPÍTOL
1
2
3
4
5
6
7
8
9

INGRESSOS
DESCRIPCIÓ
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d’inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL

IMPORT
0,00
0,00
1.825.001,00
0,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.849.001,00

SEGON. Aprovar les Bases d'execució del referit pressupost.
TERCER. Aprovar com a document annex al Pressupost la plantilla de personal
integrada per la relació detallada de les places.
QUART. Exposar al públic el present acord per un termini de quinze dies mitjançant
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, d’acord amb el que estableix
l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.
A continuació l’interventor explica amb detall el desglossament de les aplicacions
pressupostàries de despeses i ingressos del pressupost per a l’any 2022 i les
modificacions amb relació a l’exercici anterior.
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat.
SISÈ. ASSUMPTES DE TRÀMIT
El secretari informa dels tràmits que s’han dut a terme davant el Consorci de la Costa
Brava en relació amb els convenis de col·laboració per a la cessió de les instal·lacions
i que són els següents:
1. Tramesa de l’acord d’aprovació dels convenis al Consorci de la Costa Brava.
2. Exposició al Butlletí Oficial de la Província de l’acord d’aprovació dels convenis.
3. Tramesa al Consorci de l’Estudi de Tarifes del servei d’aigua de la
Mancomunitat.
4. Properament, es remetrà l’Inventari de les instal·lacions i s’aprofitarà per
demanar com està la tramitació del procediment en el si del Consorci.
SETÈ. PRECS I PREGUNTES
No se’n formulen.
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.

