
 

 

 

 
 

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ I MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, 
REGENCÓS I TORRENT, PER A LA CESSIÓ TEMPORAL DE CABALS D’AIGUA. 

 
 

REUNITS 
 
D’una part, el Sr. Jordi Colomí i Massanas, amb DNI núm. 40513933P, alcalde de l’Ajuntament 
de Torroella de Montgrí, assistit pel secretari de la corporació, Sr. Pere Serrano i Martín. 

 
D’una altra part, el Sr. Lluís Ros i Colls, amb DNI 40505989E, president de la Mancomunitat 
Intermunicipal dels Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent, assistit pel 
secretari de l’entitat, Jordi Barcons i Pujol. 

 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal suficient per contractar i obligar-se 
en nom de les seves institucions. 

 
 

MANIFESTEN 
 
1. Que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí necessita l’obtenció urgent i temporal de més 
cabals d’aigua, amb la finalitat de seguir prestant de forma normal i continuada el servei 
d’abastament d’aigua potable al municipi. 

 

2. Que la Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, 
Regencós i Torrent gestiona el servei d’abastament d’aigua potable en alta als municipis 
mancomunats. 

 

3. Que la Mancomunitat disposa d’unes instal·lacions a Gualta que, per la seva proximitat a 
Torroella de Montgrí, són idònies per subministrar aigua a la població d’aquest municipi. 

 

4. Que els articles 343 i següents del Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el 
Reglament del domini públic hidràulic, preveuen la cessió de drets a l’ús privatiu de les aigües 
públiques. 

 

5. L’Ajuntament de Torroella de Montgrí ostenta competències de caràcter essencial en quant 
a abastament d’aigua potable d’acord amb l’art. 26.1 LBRL. 

 

Per tot això, 
 
ACORDEN 

 
1. La Mancomunitat autoritza la cessió temporal de cabals d’aigua de les seves instal·lacions 

de Gualta a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí. 



 
 
 

 
El títol jurídic en virtut del qual la Mancomunitat té el dret a utilitzar privativament les aigües 
objecte del present conveni és la “concessió d’aigües en general, en règim d’us privatiu” 
autoritzada per l’Agència Catalana de l’Aigua amb número A-0011535 (Expedient: 
CC2009000306). 

 

2. El volum màxim a extreure serà de 40.580m3, durant el període comprès entre l’1 de juliol 
al 30 de setembre de 2022. 

 
La Mancomunitat només cedirà aquest volum màxim diari en el supòsit que tingui excedent 
d’aigua. Sempre serà prioritari l’abastament a la Mancomunitat. 

 
Si la Mancomunitat es veiés obligada a deixar de subministrar a Torroella de Montgrí, ho farà 
amb un preavís de 48 hores, llevat que causes de força major així ho impedeixin. 

 
La Mancomunitat cedirà els cabals previstos en el paràgraf primer sense tractar ni depurar, és 
a dir, tal com surt l’aigua dels pous. 

 
3. Els cabals demanats per Torroella i subministrats per la Mancomunitat ho seran de forma 
“constant” amb el cabal que es demani (amb les limitacions del punt 2) però amb un màxim de 
dues operacions (obrir i tancar) per setmana. 

 

4. El preu per l’aigua subministrada al municipi de Torroella de Montgrí durant aquest  període 
i que prové de les instal·lacions de la Mancomunitat serà de 0,5889€ per m3 subministrat que 
és el mateix preu que liquiden els demés municipis mancomunats. A aquest preu de 

0,5889€/m3 caldrà incorporar-hi l’IVA. Aquest cost s’imputarà a la partida 17.32.16100.22101, 
del pressupost vigent de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí. 

 
5. Aquest volum total i aquest cabal per hora seran considerats com a límits del 

subministrament a realitzar, sense perjudicis de les eventuals dificultats tècniques que no facin 
possible els subministrament habitual, supòsit en el qual la Mancomunitat restarà 
completament eximida de responsabilitat de qualsevol mena i sense que pugui donar lloc a 
la reclamació de cap indemnització per part de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí. 

 

6. Les factures que giri la Mancomunitat a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, es liquidaran 

en el termini previst a la legislació vigent. 
 

7. L’ús al qual l’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha de destinar l’aigua és per al 
subministrament d’aigua potable per ús domèstic a la població. 

 

8. La cessió de cabals no ha de suposar cap cost afegit a la Mancomunitat, pel cas que hagués 
de posar en funcionament la canonada de l’artèria del Pasteral de la Costa Brava Centre. 

 

9. Aquest conveni tindrà durada fins al 30 de setembre del 2022. A partir d’aquesta data, si 

l’Ajuntament de Torroella de Montgrí té alguna necessitat, s’haurà de dirigir directament al 
Consorci Costa Brava, ja que a partir de l’1 d’octubre serà el titular de les instal·lacions 

10. Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix per la legislació administrativa en 
matèria de patrimoni de les administracions locals que sigui aplicable. Qualsevol discrepància 
en l’aplicació o interpretació d’aquest conveni es resoldrà davant la jurisdicció contenciosa 
administrativa, sense perjudici de la potestat d’interpretació del conveni per part de les entitats 
convenients. 



 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per duplicat i a un sol 
efecte, davant dels secretaris de les entitats signants, que en donen fe. 
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