
 
 
 
 
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 5 DE MAIG DE  2022 
 
 
ASSISTENTS 
 
Representants: 
Sr. Lluís ROS COLLS  President – Palafrugell 
Sra. M. Pilar PAGÈS ANDRÉS Alcaldessa – Regencós 
Sr. Jordi CARRERAS SERRANO Vocal – Begur 
  

Secretari: 
Sr. Jordi BARCONS PUJOL 

 
Interventor: 
Sr. Josep COROMINAS CANER 

 
Enginyer assessor: 
Sr. Jesús CRESPO ANTÓN  

 
Excusen la seva assistència: 
Sr. Josep PIFERRER PUIG 
Sra. Maite SELVA HUERTAS 
Sr. Carles PI RENART 

Alcalde – Palafrugell  
Alcaldessa – Begur 
Alcalde - Pals 

Sr. Josep M. ROS MARULL Alcalde – Torrent 
Sr. Pere ESTEVE COLL 
Sr. Marc GARCÍA GARRIDO 

Vocal – Regencós 
Vocal - Torrent 

Sra. Alicia CARRASCOSA VEGA 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 5 de maig de 2022. 
 
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. 
 
Així mateix, 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 aquesta, de donar-se les circumstàncies establertes en els articles 
esmentats. 
 
 
PRIMER. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aprova per unanimitat de l’acta de la sessió de la Comissió Gestora del dia 23 de 
febrer de 2022, 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 
 
No hi ha cap informació a donar. 
 
 
QUART.  APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE DISSOLUCIÓ I DE DETERMINACIÓ 
DE LA FORMA DE LIQUIDACIÓ DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS 
AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT. 
 
Per part del secretari, amb relació al procediment de dissolució i liquidació de la 
Mancomunitat, informa el següent: 
1. Que durant el tràmit d’informació al públic de 30 dies hàbils al BOP, al DOGC i al 

tauler d’anuncis de la seu electrònica municipal de l’acord de l’Assemblea de la 
Mancomunitat de 10 de març de 2022, aprovant la proposta de dissolució i de 
liquidació de la Mancomunitat no s’ha presentat cap al·legació ni reclamació. 

2. Que la Direcció General d’Administració Local, en data de 24 de març de 2022, va 
emetre informe favorable el procediment de dissolució de la Mancomunitat amb les 
següents conclusions; 
“ De conformitat amb el que s’ha exposat en els apartats anteriors i examinada la 
documentació que integra l’expedient de dissolució de la Mancomunitat dels Municipis de 
Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent, es considera que els tràmits d’iniciació de 
l’expedient han estat realitzats de forma adequada, només mancarà la ratificació de l’acord 
de dissolució de la Mancomunitat pels plens dels cinc ajuntaments que en formen part, tal 
com preveu l’apartat c) de l’article 121 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.” 
 

3. Que la Junta de Govern Local de la Diputació de Girona, en virtut d’acord de 5 d’abril 
de 2022, va informar favorablement la proposta de dissolució i liquidació de la 
Mancomunitat. 

4. Que s’enviarà aquesta documentació als Ajuntaments amb el prec que els seus 
respectius plenaris ratifiquin l’acord de dissolució i de liquidació i adoptin l’acord de 
mutació demanial subjectiva a favor del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona per 
tal de transmetre la titularitat dels immobles i instal·lacions, així com la resta de béns 
i drets necessaris per al compliment del servei d’abastament d’aigua potable en alta. 

 
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 Concepte Aplicació 
pressupostària 

Import Euros 
 (IVA Inclòs) 

Consorci Administració 
Oberta de Catalunya 40895 

Taxes renovació certif. 
digital J. Barcons 22.00.452.22699 

26,20 
(31,70) 

Companyia General 
d’Aigües de Catalunya, SA O2022FC0038346 

Gestió del servei 
d’aigua en alta 1-TRIM 22.00.452.22799 

164.748,48 
(199.345,66) 

 
SEGON. A conseqüència de l’aprovació de la factura de gestió del servei de 
subministrament d’aigua en alta del primer trimestre de 2022, també s’acorda donar 
conformitat al cànon que l’empresa Companyia General d’Aigües de Catalunya, SA ha 
de liquidar a favor de la Mancomunitat pel mateix període i que puja a l’import de 
4.402,69 €. Fer constar que aquest import es detraurà en el moment d’efectuar el 
pagament de la factura O2022FC0038346. 
 
TERCER. Trametre el present acord a l’Àrea d’Intervenció i de Tresoreria pel seu 
coneixement i efectes. 
 
 
SISÈ. SOL·LICITUDS DE LA COMPANYIA GENERAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, 
SA DE REVISIÓ DE LA RETRIBUCIÓ PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
D’ABASTAMENT D’AIGUA EN ALTA PER ALS EXERCICIS 2021 i 2022 
 
En data de 19 d’abril de 2022 (RGE -001 i 002) el Sr. Marc Pifarré Estrada, actuant en 
nom i representació de la Companyia General d’Aigües de Catalunya SA demana; 
 
RGE 001. Que els hi sigui abonat el sobrecost del servei mancomunat d’abastament 
d’aigua potable en alta, corresponent a l’any 2021, a causa de l’increment del preu de 
l’energia elèctrica, que puja a l’import de 93.407,25 €. 
 
RGE 002. Que es procedeixi al restabliment de l’equilibri econòmic financer de la 
concessió del servei d’abastament d’aigua potable en alta corresponent a l’any 2022 i 
s’aprovi la nova tarifa per a la prestació del servei tramitant el corresponent Estudi de 
Tarifes o mitjançant l’aplicació de la fórmula polinòmica establerta a la clàusula vuitena 
del Plec de Condicions. 
 
La clàusula vuitena del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix el 
contracte, aprovat per la Comissió Gestora de la Mancomunitat, en sessió duta a terme 
el 22 de febrer de 2017, estableix el següent; 



  

 
“Clàusula 8.- REVISIÓ DE PREUS 
La  retribució  del  Concessionari podrà ser  renovada anualment  mitjançant la tramitació 
del corresponent Estudi  de Tarifes, redactat per la  Mancomunitat PBPRT,  a aprovar  per 
la Comissió de Preus. 
 
Aquest estudi contemplarà, a més de la retribució del Concessionari, les partides relatives a 
amortitzacions, despeses financeres, despeses de la Mancomunitat, fons de reposició de les 
instal·lacions i d'altres conceptes a rebre per la  Mancomunitat amb càrrec a la tarifa de venda 
d'aigua en alta. 
La revisió  de les tarifes haurà de produir-se per qualsevol  dels motius següents: 
 
a) Per  augment  o disminució  dels  costos del  servei.  Els  costos del  servei  poden variar si 

s'alteren  els elements  que els integren,  o si augmenten les partides  que els  formen,  però   
sempre  seguint  els  criteris i  els  costos   previstos en  l’oferta presentada pel 
Concessionari. 

b) Per  augment o disminució de les obligacions financeres de la  Mancomunitat o del 
Concessionari, com a conseqüència de noves  inversions  o aportacions per ampliació o 
millora del Servei. 

c) Per augment o disminució de  les amortitzacions dels  actius immobilitzats  amb motiu de la 
posada  en servei de noves instal·lacions i /o  equips. 

d) Per variació  dels cabals facturats. 
 
 
Si la Mancomunitat opta  per no redactar l'Estudi de Tarifes, el Concessionari  podrà demanar 
l'increment de la seva retribució en base a la fórmula polinòmica següent: 
 

	 	0,40	 0,22	 0,38	 .  

 
En la que: 
 Ro=  Retribució inicial 

 Ei i Eo= Preus Kw/h. Tarifa 4.0 vigent l’1 de gener de l’exercici que es revisa i 
de l’origen. 

 J i Jo= Salari corresponent a un oficial de 1a segons el conveni col·lectiu en el 
moment de la revisió i a l’origen. 

 I i Io= Índex general de preus al consum del conjunt nacional publicat per 
l’Institut Nacional d’Estadística. 

 Q i Qo= Cabals facturats. L’anualitat de la revisió i la inicial 
 

La primera aplicació de la fórmula podrà fer-se a partir de l’1 de gener del 2019 i tindrà com a 
base les dades següents: 

a) Per l’energia, la tarifa de gener del 2017 i la de gener del 2018. 
b) Per la mà d’obra i l’IPC, les dades de setembre del 2017 i de setembre del 2018. 
c) I així successivament als exercicis següents, sempre que no es redacti un nou Estudi de 

Tarifes.” 
   
En data de 25 d’abril i 3 de maig de 2022, l’Enginyer Assessor de la Mancomunitat emet 
els preceptius informes concloent el següent: 
 
1. Any 2021.- La Clàusula desena del Plec de Condicions Administratives Particulars 

que fa referència a l’equilibri econòmic financer de la concessió, només preveu el 
seu restabliment per causes de força major detallades en la mateixa clàusula, en la 
qual no hi figura la pujada dels preus d’electricitat. 
 

2. Any 2022.- La Clàusula vuitena del Plec de Condicions Administratives Particulars, 
estableix que en el cas que la Mancomunitat no opti per redactar l’Estudi de Tarifes, 



 
 

el concessionari podrà demanar l’increment de la seva retribució, aplicant la fórmula 
polinòmica que figura en la mateixa clàusula. 

 
En aquest sentit, prenent, com a base, la retribució de l’adjudicatari vigent al mes de 
gener de 2018 i aplicant els coeficients corresponents a energia, mà d’obra, Índex de 
preus al consum (IPC) i cabals resulta una retribució per a l’any 2022 de 0,3011 €/m3 
pels cabals procedents de Gualta i Torrent i de 0,2289 €/m3 pels cabals procedents del 
Consorci de la Costa Brava Girona. 
 
La Comissió Gestora de la Mancomunitat, en sessió de 23 de febrer de 2022, va acordar 
la dissolució de la Mancomunitat i la determinació de la forma de liquidació, acords que 
varen ser ratificats per l’Assemblea de Regidors i Regidores, en sessió duta a terme el 
10 de març de 2022. En aquests acords, es preveu que, a partir de l’1 d’octubre de 2022, 
el servei d’abastament d’aigua potable en alta serà prestat pel Consorci de la Costa 
Brava Girona i en conseqüència no procedeix tramitar i aprovar un nou Estudi de Tarifes 
per determinar la retribució del contractista, al trobar-se en procés de dissolució i, en 
canvi, sí la seva revisió, aplicant la forma polinòmica establerta a la clàusula vuitena del 
PCAP. 
 
Atesos aquests antecedents, s’acorda per unanimitat; 
 
PRIMER. Desestimar la sol·licitud d’abonament a favor d’Aigües de Catalunya del 
sobrecost en la prestació del servei mancomunat d’abastament d’aigua potable en alta, 
corresponent a l’any 2021, a causa de l’increment del preu de l’energia elèctrica, per 
quant la clàusula desena del PCAP que regeix el contracte només contempla el 
restabliment de l’equilibri econòmic financer de la concessió per causes de força major, 
entre les quals no hi consta la pujada del preu de l’electricitat. 
 
SEGON. Estimar la sol·licitud de revisió de la retribució a favor d’Aigües de Catalunya 
per a la prestació del servei, per l’augment dels costos i per aquest motiu, actualitzar, 
per a l’exercici 2022, la retribució econòmica que percep la Companyia General d’Aigües 
de Catalunya, en la forma que s’indica a continuació: 
 

- Cabals de Gualta i Torrent     0,3011 €/m3 
- Cabals procedents del Consorci de la Costa Brava Girona 0,22889 €/m3 

 
TERCER. Determinar que aquesta retribució tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 
2022. 
 
QUART. Notificar aquest acord a l’empresa concessionària i que es comuniqui al 
Consorci d’Aigües Costa Brava Girona per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
 
SETÈ. ASSUMPTES DE TRÀMIT 
 
El secretari dona compte de l’informe tècnic de l’Agència Catalana de l’Aigua, amb 
relació al procediment de modificació de les característiques de la concessió d’aigües 
de Gualta, valorant favorablement els resultats del nou pou “E” i la seva incorporació 
(juntament amb el pou “B”) a l’aprofitament de l’ETAP de Torrent, en substitució del pou 
“C”.  



  

L’enginyer assessor comunica que emetrà un informe que caldrà trametre a l’ACA 
demanant la incorporació d’unes esmenes de correcció. 
 
 
VUITÈ. PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n formulen. 
 
 
 
A continuació, la Comissió Gestora es constitueix com Comissió Especial de Comptes 
als efectes d’informar el compte general de la Mancomunitat del 2021. 
 
 
INFORME DEL COMPTE GENERAL D’AQUESTA MANCOMUNITAT 
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2021 
 
Pel president es proposa l’estudi i informe dels comptes presentats a aquesta Comissió 
Gestora, juntament amb els seus justificants i que són els que fa referència l’article 209 
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, integrats pels de la mateixa Corporació. 
 
Seguidament, es reparteix fotocòpia als assistents de diversa documentació 
demostrativa de la Liquidació del Pressupost i del Compte General de 2021, així com 
altres dades d’interès. Es comprova l’exactitud de les mateixes amb els originals 
presentats. 
 
Per l’interventor, es fa una explicació dels resultats de l’exercici 2021, fent-se un estudi 
acurat de l’evolució dels conceptes d’ingrés i de les aplicacions pressupostàries de 
despeses de l’exercici (inclosos d’exercicis tancats). 
Un cop estudiats tots els comptes anteriorment assenyalats, corresponents a l’exercici 
2021, la Comissió Especial de Comptes, per unanimitat, acorda: 
  
PRIMER. Informar favorablement els comptes presentats i que són els que fa referència 
l’article 209 del Reial decret legislatiu  2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, corresponents a la mateixa entitat, referits 
tots ells a l’exercici 2021. 
 
SEGON. Exposar al públic un termini de quinze dies, previ anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província, durant els quals i vuit més, els interessats podran presentar 
reclamacions, objeccions i/o observacions. 
 
TERCER. Considerar definitivament informats els comptes esmentats en el punt primer, 
si en el període d’exposició pública no es produeixen reclamacions, objeccions i/o 
observacions; cas contrari aquesta Comissió es reunirà per al seu estudi i emetrà nou 
informe.  
 
 
 
I no havent-hi cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió a un quart de nou 
del vespre del dia d’avui i se n’estén aquest esborrany d’acta, el contingut del qual 
com a secretari, certifico i dono fe. 


