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 17 DE JUNY DE
2022
ASSISTENTS
Representants:
Sr. Lluís ROS COLLS
Sr. Jordi CARRERAS SERRANO
Sr. Marc GARCÍA GARRIDO
Sr. Joan VIGAS BONANY
Sr. Carles PI RENART
Sra. M. Pilar PAGÈS ANDRÉS

President – Palafrugell
Vocal – Begur
Vocal – Torrent
Alcalde
Palafrugell

–

Alcalde - Pals
Alcaldessa – Regencós

Secretari:
Sr. Jordi BARCONS PUJOL
Interventor:
Sr. Josep COROMINAS CANER
Enginyer assessor:
Sr. Jesús CRESPO ANTÓN
Excusen la seva assistència:
Sr. Pere ESTEVE COLL
Sra. Maite SELVA HUERTAS
Sr. Josep M. ROS MARULL
Sra. Alícia CARRASCOSA VEGA

Vocal – Regencós
Alcaldessa - Begur
Alcalde – Torrent
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 d’aquesta a la una del migdia del dia 17 de juny de 2022.
El senyor Carles Pi Renart s’ha incorporat 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.

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 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 5 de maig de
2022, prèviament lliurada als integrants d’aquesta, segons la redacció donada pel
secretari.
SEGON. INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA
El senyor president informa sobre la puja de 20 cèntims d’euro del metre cúbic d’aigua,
a causa de l’increment dels costos d’energia elèctrica, augment que serà assumit per la
Mancomunitat sense repercutir-la als Ajuntaments, per la manca de temps per tramitar
i aprovar un nou estudi de tarifes, per quant la Mancomunitat quedarà dissolta l’1
d’octubre d’enguany, essent assumit el servei de subministrament d’aigua potable en
alta pel Consorci d’Aigües Costa Brava Girona.
TERCER. INFORMACIONS DE L’ENGINYER ASSESSOR
L’enginyer assessor de la Mancomunitat informa del següent:
- Des de l’última sessió, el funcionament de l’ETAP Gualta ha estat normal.
- S’han fet part de les millores previstes pel 2022 ja pressupostades i aprovades.
- Hi ha hagut petites avaries de reduït import (total 4 avaries per import de 5.114,06
€).
- S’ha espatllat una bomba Indar (bombament a Quermany). No s’ha tret la bomba
a l’espera de tenir el variador reparat per llavors instal·lar la bomba de recanvi.
- El 31/05/2022 va rebentar la canonada de polietilè DN630 mm de l’ETAP a
Piscina. Es va reparar l’endemà.
QUART. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2021
L’interventor accidental llegeix la proposta.
La Comissió Especial de Comptes, duta a terme el dia 5 de maig de 2022, va informar
favorablement el Compte General de la Mancomunitat de l'any 2021.
Posteriorment, es varen exposar al públic per un termini de quinze dies i vuit més,
mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província número 90 d’11 de maig de 2022
(Ref. 3929), sense que es presentés cap reclamació ni observació.
Per tot això, i de conformitat amb el que disposen els articles 212 del R.D. legislatiu
2/2004 de 5 de març d’aprovació del text refós de la Llei reguladora de les hisendes

locals i 460-4 del R.D. legislatiu 781/86 de 18 d'abril, es proposa a la Comissió Gestora
d’aquesta Mancomunitat, l'adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar el Compte General del Pressupost de la Mancomunitat de 2021.
SEGON. Trametre l'esmentat Compte degudament aprovat a la Sindicatura de Comptes
de Catalunya, al Tribunal de Comptes i a la Delegació d’Hisenda d’acord amb el que
estableixen l’article 9 de la Llei 15/91, de la Sindicatura de Comptes i l’article 212.5 del
RDL 2/2004, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Seguidament, es dona compte del resultat pressupostari, del romanent líquid de
Tresoreria, de la suficiència de recursos corrents, del càlcul d’estabilitat pressupostària
i la regla de despesa amb el següent contingut:
RESULTAT PRESSUPOSTARI

2021

Conceptes
Drets rec. nets
Oblig. reconegudes Ajustaments Resultat press.
a. Operacions corrents
1.806.873,42
1.143.009,45
0,00
663.863,97
b. Altres no financeres
119.980,75
818.978,16
0,00
‐698.997,41
1. Operacions no financeres
1.926.854,17
1.961.987,61
0,00
‐35.133,44
2. Actius financers
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Passius financers
0,00
0,00
0,00
0,00
RESULTAT PRESS. DE L'EXERCICI
1.926.854,17
1.961.987,61
0,00
‐35.133,44
4. Despeses finançades amb romanent de Tresoreria
256.949,43
5. Desviacions negatives de finançament
0,00
6. Desviacions positives de finançament
0,00
256.949,43
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
221.815,99
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

1. Fons líquid a la Tresoreria
2. Deutors pendents de cobrament
del pressupost corrent
de pressupostos tancats
d'operacions no pressupostàries
ingressos pendents d'aplicació
3. Creditors pendents de pagament
del pressupost corrent
de pressupostos tancats
d'operacions no pressupostàries
pagaments pendents d'aplicació
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL
Saldos de dubtós cobrament
Excés de finançament afectat
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESP. GENERALS

2021
Exercici actual Exercici anterior
5.227.956,76
5.075.982,06
228.223,36
455.245,71
20.323,49
372.382,78
0,00
0,00
207.899,87
82.862,93
0,00
0,00
‐1.345,67
‐41.259,88
0,00
‐33.982,26
0,00
0,00
‐1.345,67
‐7.277,62
0,00
0,00
5.454.834,45
5.489.967,89
0,00
0,00
0,00
0,00
5.454.834,45
5.489.967,89

NIVELL DE COMPLIMENT DE L'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA

2021

Despeses pressupostàries
1.‐ Despeses de personal
2.‐ Desp. en béns corrents i serveis
3.‐ Despeses financeres
4.‐ Transferències corrents
6.‐ Inversions reals
7.‐ Transferències de capital
8.‐ Actius financers
9.‐ Passius financers
TOTALS

Crèd. def.
20.100,00
1.684.360,00
0,00
0,00
1.726.123,90
0,00
0,00
0,00
3.430.583,90

ORN
19.754,28
1.123.255,17
0,00
0,00
818.978,16
0,00
0,00
0,00
1.961.987,61

Percentatge
98,28
66,69
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
47,45
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
57,19

Ingressos pressupostaris
1.‐ Impostos directes
2.‐ Impostos indirectes
3.‐ Taxes i altres impostos
4.‐ Transferències corrents
5.‐ Ingressos patrimonials
6.‐ Alienació d'inversions reals
7.‐ Transferències de capital
8.‐ Actius financers
9.‐ Passius financers
TOTALS

Prev. def.
0,00
0,00
1.825.001,00
0,00
24.000,00
0,00
256.644,41
1.324.938,49
0,00
3.430.583,90

DRN
0,00
0,00
1.782.148,81
0,00
24.724,61
0,00
119.980,75
0,00
0,00
1.926.854,17

Percentatge
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
97,65
#¡DIV/0!
103,02
#¡DIV/0!
46,75
0,00
#¡DIV/0!
56,17

CÀLCUL DEL NIVELL D'ENDEUTAMENT

2021

CONCEPTE
+ Ingressos corrents
‐ Despeses corrents excepte despeses financeres
+ Modificació de despeses corrents finançades amb romanent de Tresoreria
ESTALVI BRUT
‐ Anualitat teòrica (incloses les operacions amb garantia hipotecària)
ESTALVI NET (incloses les operacions amb garantia hipotecària)
+ Anualitat teòrica de les operacions amb garantia hipotecària
ESTALVI NET LEGAL
Capital viu de les operacions de deute en vigor
Ingressos corrents o d'activitats consolidades
NIVELL D'ENDEUTAMENT

Import
1.806.873,42
‐1.143.009,45
256.949,43
920.813,40
0,00
920.813,40
0,00
920.813,40
0,00
1.806.873,42
0,00

En compliment del que disposà el Consell de Ministres en data 6 d’octubre de 2020 en
els exercicis 2020 i 2021 no seran d’aplicació els objectius d’estabilitat i deute públic ni
tampoc la regla de despesa.
SUFICIÈNCIA DE RECURSOS CORRENTS PEL FINANÇAMENT DE DESPESES CORRENTS
Ingressos corrents
1.‐ Impostos directes
2.‐ Impostos indirectes
3.‐ Taxes i altres impostos
4.‐ Transferències corrents
5.‐ Ingressos patrimonials
TOTALS
Suficiència de recursos

DRN
0,00
0,00
1.782.148,81
0,00
24.724,61
1.806.873,42
663.863,97

2021

Despeses corrents
1.‐ Despeses de personal
2.‐ Desp. en béns corrents i serveis
3.‐ Despeses financeres
4.‐ Transferències corrents

O.R.N.
19.754,28
1.123.255,17
0,00
0,00

TOTALS

1.143.009,45

CÀLCUL DE L'ESTALVI NET

2021

Drets Reconeguts Nets (Cap. 1 a 5)
‐ Ingressos no corrents
‐ Obligacions reconegudes netes (Cap. 1, 2 i 4)
‐ Anualitat teòrica d'amortització
+ Despeses finançades amb romanent líquid de Tresoreria
Estalvi net
% respecte als ingressos corrents liquidats

1.806.873,42
0,00
1.143.009,45
0,00
256.949,43
920.813,40
50,96

El senyor president presenta la proposta.
Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat dels assistents.
CINQUÈ. APROVACIÓ DE BESTRETA DEL FONS LÍQUID DE LA MANCOMUNITAT
ALS AJUNTAMENTS MANCOMUNATS
Vistos els acords de la Comissió Gestora del 23/02/2022, de l’Assemblea de regidors
dels Ajuntaments mancomunats de data 10/03/2022 i dels cinc Ajuntaments de la
Mancomunitat, amb relació a la dissolució i a la determinació de la seva forma de
liquidació.
Vist que la participació dels Ajuntaments per aplicació dels consums d’aigua de l’any
2021 és la següent:
Municipi
PALAFRUGELL
BEGUR
PALS
REGENCÓS
TORRENT
Totals

Consums 2021
2.648.514
1.416.032
787.599
36.407
76.815
4.965.367

Percentatge
53,34
28,52
15,86
0,73
1,55
100,00

Vist que, de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021, se’n desprenen uns fons
líquids de 5.227.956,76 EUR.
Vist que el saldo de comptes corrents a la vista a data 01/06/2022 és de 5.658.082,15
EUR.
Atesos aquests antecedents, s’acorda per unanimitat:
PRIMER. Ordenar una bestreta del 80 per 100 dels fons líquids de la Mancomunitat a
31/12/2021 que ascendeix a l’import de 4.182.365,41 EUR, amb el següent repartiment:

Població
PALAFRUGELL
BEGUR
PALS
REGENCÓS
TORRENT
TOTAL

Entrega a compte 80%
2.230.862,96
1.192.734,24
663.400,47
30.665,89
64.701,84
4.182.365,41

SEGON. Aprovar l’expedient 01/2022 de modificació de crèdits amb càrrec al romanent
líquid de Tresoreria per fer front al pagament de la present bestreta.
TERCER. Comunicar el present acord als Ajuntaments mancomunats, a les Àrees
d’Intervenció i de Tresoreria de la Mancomunitat per al seu coneixement i efectes
oportuns.
SISÈ. 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
Ingenieria, Gestión y
Urbanismo, S.A.
Ingenieria, Gestión y
Urbanismo, S.A.
Companyia General d’Aigües
de Catalunya, SA
Companyia General d’Aigües
de Catalunya, SA
Companyia General d’Aigües
de Catalunya, SA
Companyia General d’Aigües
de Catalunya, SA
Companyia General d’Aigües
de Catalunya, SA
Companyia General d’Aigües
de Catalunya, SA
Companyia General d’Aigües
de Catalunya, SA
Companyia General d’Aigües
de Catalunya, SA
Companyia General d’Aigües
de Catalunya, SA

Factura

34/2022
39/2022
O2022GCF000062
O2022GCF000063
O2022GCF000064
O2022GCF000065
O2022GCF000066
O2022GCF000067
O2022GCF000068
O2022GCF000069
O2022GCF000070

Concepte
Direcció d’obres canonada
aspiració bomba DINA
Honoraris assessorament
1‐SEM‐2022
Subm. bomba recanvi dipòsit
de recuperació ETAP
Revisió bianual dipòsit
d’hidròxid sòdic
Manteniment instal∙lacions de
clor‐gas
Bomba de recanvi
recirculadora de sosa
Reparació bomba INDAR 1
Quermany
Reparació quadre de potència
entrada ETAP
Subm. nova bomba dosificació
de PAX nº 1
Subst. vàlvula motoritzada
clor‐gas (post‐planta)
Reparació torre d’absorció

Aplicació
pressupostària
22.00.452.63300
22.00.452.22706
22.21.452.63300
22.00.452.21300
22.21.452.63300
22.21.452.63300
22.00.452.21300
22.00.452.21300
22.21.452.63300
22.21.452.63300
22.00.452.21300

Import Euros
(IVA Inclòs)
538,00
(650,98)
3.500,00
(4.235,00)
1.867,91
(2.260,17)
3.326,90
(4.025,55)
8.860,99
(10.721,80)
4.102,49
(4.964,01)
12.137,52
(14.686,40)
1.441,30
(1.743,97)
1.402,28
(1.696,76)
512,34
(619,93)
1.292,51
(1.563,94)

SEGON. Trametre el present acord a l’Àrea d’Intervenció i de Tresoreria pel seu
coneixement i efectes.
SETÈ. ASSUMPTES DE TRÀMIT
A) COMUNICACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL
Per part de l’Ajuntament de Palafrugell, es comunica que, en data de 28 de maig de
2022, es va dur a terme el Ple de relleu de l’Alcaldia, motiu pel qual es van modificar
els nomenaments de representants de la Corporació en òrgans col·legiats informant
que el nou representant de l’Ajuntament en la Mancomunitat serà el senyor Joan
Vigas Bonany, alcalde.
B) SOL·LICITUD DE CABALS AL CONSORCI D’AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA
S’ha sol·licitat al Consorci d’Aigües Costa Brava Girona la cessió de 320.000 m3
d’aigua de la canonada de l’artèria Costa Brava Centre per atendre les demandes
d’aigua de la mateixa Mancomunitat i de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí durant
el període estival.
C) REVOCACIÓ D’EXCÉS DE SUBVENCIÓ.
L’Agència Catalana de l’Aigua comunica que revoca parcialment la subvenció
atorgada a la Mancomunitat per l’actuació de millora de la qualitat de l’aigua de
l’ETAP de Torrent, en haver-hi un excés de 14.168,58 €, essent finalment l’import
concedit de 119.980,75 €, que es correspon amb el 50% del cost de l’actuació
esmentada.
D) APROVACIÓ DE CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ
PER A LA CESSIÓ TEMPORAL DE CABALS.
L’Ajuntament de Torroella de Montgrí sol·licita a la Mancomunitat la cessió de cabals
d’aigua de les seves instal·lacions a Gualta, en concret 40.580 m3, durant el període
comprès entre l’1 de juliol al 30 de setembre de 2020, que necessita de forma
temporal i urgent, per tal de poder continuar prestant de forma normal i continuada el
servei d’abastament d’aigua potable al municipi.
Com antecedents, cal tenir present els convenis subscrits i prorrogats amb
l’Ajuntament en data de 21 de juliol de 2011 i 12 de maig de 2017 per a la mateixa
finalitat.
Per part de la Mancomunitat no hi ha inconvenient en accedir a la petició formulada
per l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, per tal que pugui garantir aquest servei
bàsic i essencial als seus habitants durant la temporada d’estiu.
Per part de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí s’ha elaborat una proposta de
conveni de cooperació interadministrativa que estableix les obligacions de cadascuna
de les parts i que aquesta Mancomunitat no té cap inconvenient en aprovar, un cop
ha estat informat favorablement per l’enginyer assessor i després que el secretari i
l’interventor de la Mancomunitat hi donessin la seva conformitat.

Els articles 343 i ss. del Reial decret 894/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el
Reglament del domini públic hidràulic, preveuen la cessió de drets per l’ús privatiu de
les aigües públiques.
Els articles 47 i ss. de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic
regulen els convenis adoptats per les administracions públiques, normativa que ve
complementada pels articles 303 i ss. del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny.
Atesos aquests antecedents, la Comissió Gestora acorda per unanimitat:
PRIMER. Aprovar l’esborrany de conveni entre l’Ajuntament de Torroella de Montgrí
i la Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals,
Regencós i Torrent, per a la cessió temporal de cabals d’aigua, durant el període
comprés entre l’1 de juliol al 30 de setembre de 2022, i que es transcriu a l’annex.
SEGON. Facultar el senyor president per a la seva signatura.
TERCER. Comunicar aquest acord al Consorci de la Costa Brava i a l’Agència
Catalana de l’Aigua.
QUART. Traslladar-lo a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí.
ANNEX
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ I LA
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
Serranoi 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’ús
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.
Aaquest 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 ala 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 solefecte, davant dels secretaris de les entitats signants, que en donen fe.
VUITÈ. PRECS I PREGUNTES
No se’n formulen.

I no havent-hi cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió a tres quarts de dues
del migdia del dia d’avui i se n’estén aquest esborrany d’acta, el contingut del
qual, com a secretari, certifico i dono fe.

