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 11 D’AGOST DE
2021
ASSISTENTS
Representants:
Sr. Lluís ROS COLLS
Sra. Maite SELVA HUERTAS
Sra. M. Pilar PAGÉS ANDRÉS
Sr. Carles PI RENART
Sr. Jordi CARRERAS SERRANO
Sr. Marc GARCÍA GARRIDO

President – Palafrugell
Alcaldessa - Begur
Alcaldessa – Regencós
Alcalde - Pals
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
la sessió ordinària de la mateixa a dos quarts de vuit del vespre del dia 11 d’agost de
2021.
El senyor Carles Pi Renart s’ha incorporat a la sessió al punt cinquè de l’ordre del dia.
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 2 de juny 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 el següent:
-

El pou E (5) es va aconseguir acabar el 23/06/21 i posar en marxa el 29/06/21.
Faltava l’autorització de Sanitat (que va estar informada de tot el procés) perquè
no es disposava de l’analítica completa (és un tipus d’anàlisi que triga 3
setmanes. Són uns 50 paràmetres). Els paràmetres que es poden analitzar al
laboratori de l’ETAP donaven resultats similars als dels pous 3 i 4 (el 5 està situat
al mig dels dos). Davant d’aquesta situació i la necessitat de subministrament,
es va autoritzar la posada en servei del pou.
Ara ja es disposa de l’analítica completa. Els valors són normals, però Sanitat
encara no ha donat l’autorització.

-

El dijous 29/07/21 es va espatllar una de les bombes Indar que subministra el
dipòsit de Quermany. N’hi havia una de recanvi i el mateix dia es va canviar.
Llavors es va detectar que també s’havia espatllat el variador, del qual també es
van canviar algunes peces. El divendres 30/07/21, a la tarda, tot funcionava amb
normalitat.

-

Durant el mes de juliol ha tingut converses amb Lluís Sala i Jordi Agustí del
Consorci Costa Brava (CCB) per tal de disposar aigua de Montfullà, a través de
la canonada de Platja d’Aro a l’ETAP, amb una pressió i cabal mínim, per no
perjudicar el pont de la Fanga, amb l’objectiu de poder garantir el
subministrament a la Mancomunitat i també poder donar aigua a Torroella de
Montgrí. El CCB va autoritzar la connexió el dia 29/07/21, a les 9 del vespre. El
CCB va obrir la vàlvula el dia 30/07/21, a les 8 del matí.

-

El carbó actiu dels filtres de l’ETAP ja s’ha renovat.

QUART. APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS DE LES OBRES DE MILLORA DELS
FILTRES DE L’ESTACIÓ DE TRACTAMENT D’AIGUA POTABLE (ETAP) DE
TORRENT
La Comissió Gestora de la Mancomunitat, en sessió duta a terme el passat 18 de
novembre de 2020, va adjudicar a la Companyia General d’Aigües de Catalunya, SA el
contracte de millora de la qualitat de l’aigua de l’ETAP de Torrent, per un import de
273.945 € (IVA inclòs).
En data de 9 d’agost de 2021, el tècnic director de les obres porta la certificació núm. 1,
única de les obres.
Els articles 240 i ss de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic,
regulen les certificacions d’obres, normativa que es complementa als articles 150 i ss
del Reglament general de contractació, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12
d’octubre.
Atesos aquests antecedents, s’acorda per unanimitat:
PRIMER. Aprovar la certificació núm. 1 i única de les obres consistents en la millora de
la qualitat de l’aigua de l’ETAP de Torrent, executades per la Companyia General
d’Aigües de Catalunya, SA, en data de 9 d’agost de 2021 que puja l’import de 273.918,31
€ (dos-cents setanta-tres mil nou-cents divuit euros amb trenta-un cèntims).
SEGON. Aprovar la despesa derivada d’aquesta certificació amb càrrec a la partida
pressupostària 21.19.452.63303.
TERCER. Aprovar l’informe i l’acta de preus contradictoris de l’esmentada obra de la
qual es conclou que, el preu contradictori imposa una variació d’1,76% i que no han
imposat cap increment sobre el preu d’adjudicació, sinó en decrement de 25,60 €.
QUART. Trametre aquest acord a l’empresa adjudicatària i que es comuniqui a l’Àrea
de Serveis Econòmics per al seu coneixement i efectes oportuns.
Per part del secretari s’informa que ja s’ha tramès tota la documentació a l’Agència
Catalana de l’Aigua justificant la subvenció concedida en el seu dia.
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

Factura

Consorci d’Aigües Costa
Brava Girona
Companyia General
d’Aigües de Catalunya
Companyia General
d’Aigües de Catalunya
Agència Catalana de
l’Aigua
Junta Central d’Usuaris
d‘Aigua Baix Ter
Perforacions Sacot S.L.

Subm. aigua potable Juliol
2021
Certif. 1 Millores filtres
O2021GCH000002 ETAP de Torrent
Gestió servei en alta
O2021FC0070592 2 TRIM. 2021
Liq.pProvisional conveni
2500000061
CB.Centre
Quota primer semestre
2021/06
2021
Construcció de nou pou
10/221012
n. 5 a Gualta
Honoraris ass. tècnic
36/2021
1 sem. 2021
Assist. tècnica obra canvi
44/2021
filtres ETAP
Renov. certif. digital
9210452444
Mancomunitat
Renov. llicència programa
2021-3787
B2B Router

Ingenieria, Gestión y
Urbanismo, SA
Ingenieria, Gestión y
Urbanismo, SA
Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre
Invinet Sistemes 2003,
SL

2021/248

Concepte

Aplicació
pressupostària
21.00.452.22799
21.19.452.63303
21.00.452.22799
21.18.452.62702
21.00.452.22799
21.00.452.63300
21.00.452.22706
21.00.452.63300
21.00.452.22699
21.00.452.22699

Import Euros
(IVA Inclòs)
3.048,88
(3.353,77)
226.378,77
(273.918,31)
246.781,91
(298.606,11)
562.028,73
(680.054,76)
19.154,00
(19.154,00)
39.450,00
(47.734,50)
3.500,00
(4.235,00)
13.582,73
(16.435,10)
14,00
(16,94)
100,00
(121,00)

SEGON. A conseqüència de l’aprovació de la factura de gestió del servei de
subministrament d’aigua en alta del segon 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
6.594,92 €.
TERCER. Trametre el present acord a l’Àrea d’Intervenció i de Tresoreria pel seu
coneixement i efectes.
SISÈ. 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 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 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:
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 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 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.
En cas de no presentar-se’n, aquest acord esdevindrà automàticament definitiu i es
publicarà al Butlletí Oficial de la Província.
TERCER. Facultar al senyor president de la Mancomunitat per 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.
ANNEXOS 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 del 21
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 servei 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 alhora 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 en 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, CastellPlatja 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.
7. Les infraestructures de la Mancomunitat varen ser revisades tècnicament pel
Consorci d’Aigües, i aquest conjuntament amb una Enginyeria varen fer un 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 el que preveu 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
qual 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 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. 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.
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 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 a 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
que 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 articles 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
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 contenciosa 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
Torrent (en endavant, Mancomunitat) en virtut de l’acord de la Comissió Gestora de 21
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 servei 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 el que preveu 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
qual 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. 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 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 mateixa 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 els 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 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 de
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 a 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
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 a 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 articles 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 se 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 contenciosa 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.
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.
SETÈ. INCOACIÓ DE PROCEDIMENT PER A LA MUTACIÓ DEMANIAL
SUBJECTIVA PER CANVI D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Aquesta Mancomunitat ha aprovat el conveni de col·laboració entre el Consorci d’Aigües
de la 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 d’aigua en alta dels cinc municipis.
Les estipulacions SEGONA i TERCERA de la part dispositiva d’aquest conveni de
col·laboració estableixen el següent:
SEGONA. La Mancomunitat transmetrà al Consorci d’Aigües la titularitat dels
béns i dretsdemanials 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 municipali de règim local de
Catalunya i 27 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 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 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.
El Consorci d’Aigües farà els tràmits davant l’ACA per al canvide titularitat de la
seva concessió a nom del Consorci d’Aigües.
Tal com s’ha conveniat, la transmissió de la titularitat dels béns i drets demanials sense
càrregues ni gravàmens i sense contraprestació econòmica es realitzaran per successió
administrativa, mitjançant el procediment de mutació demanial.
L’article 216 bis del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix el següent:
Article 216 bis.
Mutació demanial entre administracions públiques:
1. Les mutacions demanials, enteses com a canvis de subjecte o de destinació dels
béns de domini públic sense que perdin la naturalesa jurídica, es poden produir:
a) Per raó de nous fins públics presos en consideració.
b) Pel canvi del subjecte titular del bé en les alteracions de termes municipals o
en l’atribució de competències a un altre ens local o a una altra administració.
c) Per la imposició d’afectacions secundàries, en ésser compatible el bé amb
dos fins o més.

2. També es produeix una mutació demanial si els béns de domini públic dels ens
locals i llurs organismes públics es poden afectar a serveis d’altres
administracions públiques per a destinar-los a un ús públic o servei públic de llur
competència. La mutació demanial entre administracions públiques no altera el
caràcter demanial dels béns.
3. Les mutacions demanials requereixen l’acord de l’ens local en el qual s’acrediti
l’oportunitat del canvi.
4. El procediment per a fer la mutació demanial ha de complir els requisits
establerts per reglament.
L’article 27 del Reglament de Patrimoni dels ens Locals aprovat per Decret 336/88, de
17 d’octubre, determina el següent:
1. Les mutacions de domini públic enteses com a canvi de subjecte o de destinació
dels béns de domini públic sense que perdin la seva naturalesa jurídica
requereixen l’acord de l’ens local en el qual s’acrediti l’oportunitat del canvi.
2. Les mutacions de domini públic poden produir-se:
a) Per raó de nous fins públics presos en consideració.
b) Pel canvi del subjecte titular del bé en les alteracions de termes municipals o
en l’atribució de competències a un altre ens local o a una altra administració.
c) Per la imposició d’afectacions secundàries, en ser compatible el bé amb dos
o més fins.
S’ha incorporat a l’expedient l’informe del secretari i el Pla Econòmic Financer per
incompliment de regles fiscals que justifiquen la legalitat, l’oportunitat i els nous fins
públics que es prenen en consideració per tal de produir-se la mutació demanial.
Atesos aquests antecedents, es proposa a la Comissió Gestora, l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Incoar el procediment de mutació demanial subjectiva per canvi de
l’Administració Pública de la Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments de
Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent al Consorci d’Aigües de la Costa Brava
Girona, en relació amb tots els béns i drets demanials necessaris per al compliment de
les finalitats del Consorci, és a dir, els immobles i les instal·lacions que hi estan vinculats,
així com els pous situats als municipis de Gualta i de Torrent, sense càrregues ni
gravàmens ni contraprestació econòmica.
SEGON. Ordenar als serveis jurídics tècnics, i econòmics de la Mancomunitat que
preparin la següent documentació necessària, tenint en compte que l’esmentada
mutació demanial haurà de formalitzar-se mitjançant un conveni administratiu i
inscriure’s al Registre de la Propietat, pel que fa als béns immobles:
1. Relació de béns immobles (terrenys i edificis).
2. Relació d’instal·lacions, incloent-hi els pous de Gualta i de Torrent.
3. Relació de béns mobles.
4. Títols concessionals a favor de la Mancomunitat.
5. Altres drets i obligacions (contractes d’arrendament, autoritzacions, subvencions
atorgades).
6. Documentació administrativa en relació amb la gestió del servei d’abastament
d’aigua potable en alta.
7. Proposta de conveni per a la transmissió de béns i drets demanials des de la
Mancomunitat al Consorci, en virtut de la mutació demanial.
TERCER. Traslladar aquest acord al Consorci de la Costa Brava i a l’Agència Catalana
de l’Aigua per al seu coneixement i efectes oportuns.

Per part del secretari, ha explicat el contingut de la proposta i ha informat sobre els
tràmits administratius que caldrà anar seguint fins a la dissolució de la Mancomunitat.
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.
VUITÈ. ASSUMPTES DE TRÀMIT
A) Contracte d’assegurança de responsabilitat Civil
A proposta del secretari, i de conformitat amb el que estableix la Llei del contracte
d’assegurances, s’acorda denunciar el contracte d’assegurança de responsabilitat
civil que la Mancomunitat té subscrit amb la companyia asseguradora Plus Ultra,
mitjançant la intermediària Ferrer Ojeda, tenint en compte que la Mancomunitat,
previsiblement a 1 de gener de 2022, deixarà de prestar el servei de subministrament
d’aigua potable en alta.
B) Subministrament d’aigua potable a la Mancomunitat per part de l’Ajuntament de
Torroella de Montgrí
Per part del secretari, s’informa que en data de 30 de juliol, es notifica el Decret de
Presidència núm. 2021/336, del Consorci d’Aigües de la Costa Brava que conté la
següent part dispositiva:
PRIMER. DEIXAR TEMPORALMENT SENSE EFECTE el Decret de Presidència
número 2021/19 de 28 de gener pel qual es suspèn el subministrament d’aigua en
alta i la facturació a la Mancomunitat.
SEGON. REPRENDRE el subministrament d’aigua en alta a la Mancomunitat amb
un volum diari de l’ordre dels 2.500 m3/dia, amb les següents CONDICIONS:
a) El volum inicial s’incrementarà en cas de necessitat únicament sota petició
de la Mancomunitat adreçada per escrit al Consorci d’Aigües a través dels mitjans
de notificació administrativa corresponents.
b) El subministrament es realitzarà repartit al llarg de les 24 hores del dia. En
cas que es produïssin queixes dels veïns per sorolls, el servei es faria tan sols

entre les 8 i 22 h, i amb l’increment de cabal que permetés assolir el volum diari
requerit.
c) Els volums que es subministrin durant el període d’emergència es facturaran
d’acord amb les tarifes vigents per a la Mancomunitat, que són les següents:
 Quota fixa: 7.984,05 €/mes
 Quota variable: 0,1080 €/m3 subministrat
d) Es realitzaran inspeccions visuals a la canonada amb una freqüència mínima
de dues vegades al dia, amb especial èmfasi a la situació del pont de la Fanga, i
s’elaborarà un reportatge gràfic si és possible amb aforaments, que mostrarà
l’evolució que pugui tenir aquesta infraestructura. Aquestes inspeccions el
Consorci d’Aigües les realitzarà per mitjà de l’empresa explotadora del servei, la
UTE Abastament Consorci Costa Brava. En cas que es detectin afectacions greus
a la canonada i/o a l’estructura del pont i/o en cas d’indicacions que es puguin
rebre de l’ACA, el subministrament s’interromprà immediatament.
TERCER. ADVERTIR que aquesta és una mesura excepcional d’auxili, per tant el
Consorci d’Aigües no es fa responsable de les conseqüències de l’agreujament dels
danys en les infraestructures afectades que es puguin produir.
QUART. ADVERTIR que una vegada finalitzi la situació de necessitat indicada per
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, que com a màxim es mantindrà fins el 15 de
setembre d’enguany sense perjudici que la Mancomunitat indiqui una data anterior,
es restituirà la vigència del Decret de Presidència 2021/19, i se suspendrà de nou el
subministrament d’aigua en alta i la facturació a la Mancomunitat fins a la reparació
de la fuita de la canonada en el pont de la Fanga.
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució a la Mancomunitat Intermunicipal municipal
dels Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent, a l’Ajuntament de
Torroella de Montgrí i a l’Agència Catalana de l’Aigua.
SISÈ. COMUNICAR aquesta resolució a l’empresa explotadora, la UTE Abastament
Consorci Costa Brava per al seu compliment.
El president vol deixar constància de les nombroses gestions dutes a terme per la
Mancomunitat, des de finals de juny, per atendre les demandes d’aigua del municipi de
Torroella de Montgrí.
C) Requeriment urgent per al restabliment del subministrament d’aigua per part de la
Mancomunitat al municipi de Torroella de Montgrí.
Per part del secretari s’informa que, en data de 27 de juliol de 2021, l’alcalde de
Torroella de Montgrí va dictar el Decret 2021/3554 que conté la següent part
dispositiva:
1r. Requerir a la Mancomunitat Intermunicipal dels ajuntaments de Palafrugell, Begur,
Pals, Regencós i Torrent el restabliment immediat de l’abastament d’aigua a través
de la canonada de la Costa Brava-Centre i el conseqüent compliment de les
obligacions del conveni vigent per al subministrament d’aigua potable del municipi de
Torroella de Montgrí i l’Estartit.
2n. Posar-ho en coneixement del Consorci de la Costa Brava per tal que faciliti les
actuacions necessàries per al manteniment del servei d’abastament d’aigua en
condicions adequades mitjançant la connexió a la canonada de la Costa BravaCentre.

Tot aixó sense perjudici de les accions legals que es puguin emprendre.
La Comissió Gestora no s’està conforme amb aquest requeriment pels següents motius:
PRIMER. La Mancomunitat, des del mes de juny, ha fet nombroses gestions davant el
Consorci de la Costa Brava per tal que li subministrés aigua la xarxa de l’artèria de la
Costa Brava-Centre, amb destí al municipi de Torroella de Montgrí.
Tant és així, que abans de Sant Joan ja se subministrava aigua, però el Consorci la va
tallar.
SEGON. La Mancomunitat ha d’atendre, en primer lloc, les demandes d’aigua dels cinc
pobles mancomunats.
No pot subministrar a altres ajuntaments recursos hídrics que no disposa, i a més sense
haver-hi cap conveni de col·laboració vigent.
TERCER. El Consorci de la Costa Brava és el gestor de l’ús provisional de la xarxa de
l’artèria de la Costa Brava Centre i per tant, correspon íntegrament a aquesta entitat,
subministrar aigua al municipi de Torroella de Montgrí, a través de les instal·lacions de
la Mancomunitat.
QUART. La Mancomunitat sempre ha posat les seves instal·lacions al servei del
municipi de Torroella per subministrar-li aigua, un cop el Consorci de la Costa Brava ha
subministrat aigua a la Mancomunitat a través de la xarxa de l’artèria de la Costa Brava
Centre. Sense aquesta cessió temporal de cabals, la Mancomunitat no té suficients
recursos hídrics per satisfer les demandes del municipi de Torroella de Montgrí.
Per tot això, es considera que el Decret dictat per l’alcalde de l’Ajuntament de Torroella
de Montgrí s’hauria d’esmenar en el sentit que el requeriment de recursos hídrics
s’hauria d’haver efectuat al Consorci d’Aigües de la Costa Brava, que és l’entitat amb
competències sobre el subministrament als pobles de la Costa Brava, i qui és el que té
la gestió de l’ús provisional de l’artèria de la Costa Brava Centre i, comunicar-ho a la
Mancomunitat que sempre ha posat en disposició de l’Ajuntament les seves
instal·lacions per atendre les seves demandes d’aigua, que el Consorci està obligat a
subministrar, tal com ha succeït amb el Decret de Presidència, de 30 de juliol de 2021,
com no podia ser d’altra manera.
NOVÈ. PRECS I PREGUNTES
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.

