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’ABRIL DE
2018
ASSISTENTS
Representants:
Sr. Lluís ROS COLLS
Sr. Marià RENART CARRERAS
Sr. Josep FONTANILLAS PICAMAL

President – Palafrugell
Vicepresident - Begur
Vocal – Regencós

Secretari:
Sr. Jordi BARCONS PUJOL
Interventor:
Sr. Josep COROMINAS CANER
Tresorera:
Sra. Maribel AGUILAR MACHO
Enginyer Assessor:
Sr. Jesús CRESPO ANTÓN
Excusen la seva assistència:
Sra. Silvia MONAR AYNIER
Sr. Marc GARCÍA GARRIDO
Sr. Joan Manel LOUREIRO VALL
Sr, Sergi BRULL COSTA
Sr. Josep PIFERRER PUIG
Sr. Josep M. ROS MARULL
Sra. M. Pilar PAGÈS ANDRÈS

Vocal – Pals
Vocal – Torrent
Alcalde – Begur
Alcalde – Pals
Alcalde - Palafrugell
Alcalde – Torrent
Alcaldessa – Regencós

En la Sala de sessions de l’Ajuntament de Palafrugell es reuneix la Comissió Gestora de la
Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i
Torrent, sota la Presidència del Sr. Lluís ROS COLLS, per dur a terme sessió ordinària de la
mateixa a dos quarts de vuit del vespre del dia 11 d’abril de 2018.
Oberta la sessió per part del Sr. President i una vegada comprovada, per part del Secretari,
l’existència del quòrum legal necessari perquè pugui ésser 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, 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 de l’acta de la sessió de la Comissió Gestora del dia 15 de febrer de
de 2018, prèviament lliurada als integrants de la mateixa, segons la redacció donada pel
Secretari,

SEGON.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA.
El Sr. President informa que fa uns dies, juntament amb el Sr. Loureiro, Alcalde de Begur, es
varen desplaçar a Calonge per reunir-se amb el Sr. Jordi Soler, Alcalde de Calonge i President
del Consorci de la Costa Brava, per tal de parlar sobre la cessió de les instal·lacions de la
mancomunitat a aquesta entitat. Explica que el preu que va oferir va ser mínim amb l’argument
de que calia fer moltes inversions a les instal·lacions, fet que el Sr. Crespo, Enginyer Assessor,
desmenteix rotundament, doncs de moment, no cal fer-ne cap, per quant funcionen
correctament, i per altra banda anualment sempre s’hi estan fent millores.
El Sr. President diu que, de moment, s’estarà a l’espera del que digui o ofereixi el Consorci però
tenint en compte que defensarà al màxim a la Mancomunitat per considerar que té uns actius,
com són els aqüífers, que són molt importants.
TERCER.- INFORMACIONS DE L’ENGINYER ASSESSOR.
1.- L’entitat TüV Rheinland va fer el control de la instalꞏlació elèctrica de Baixa, Tensió de
l’ETAP. Va trobar quatre deficiències. S’ha demanat oferta a AMITEC per solucionar-ho.
2.- Thihalometans (THM). Els controls de THM a la sortida de l’ETAP estan dins dels límits
permesos, però al municipi de Begur, atès que hi ha successives elevacions i cloracions, al
final, el valor dels THM arriben a ultrapassar el límit permès. (No sempre, però ja s’ha
donat algun cop).
Cal estudiar quines actuacions prendre per reduir els THM a sortida de l’ETAP.

QUART.- APROVACIÓ DE DESPESES.
L’Interventor de Fons manifesta que existeix consignació pressupostària suficient per fer front a
les despeses que es detallen i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries corresponents.
Els articles 184 i ss del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova el text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 54 i ss del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril,
regulen l’autorització i disposició de despeses i el reconeixement i liquidació de les obligacions.
Atesos aquests antecedents, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar la següent relació de despeses:
Proveïdor
Planas Soler, Magda
(Magda Flors)
La Ciboulette S.L.
(Restaurant Casamar)

Factura

18-21
A-20

Concepte
Ram comiat per
jubilació Dolors Massó
Obsequi àpat jubilació
Dolors Massó

Aplicació
Pressupostària
17.00.452.22601
17.00.452.22601

Import Euros
(IVA Inclòs)
43,64
(48,00)
177,27
(195,00)

SEGON.- Trametre el present acord a l’àrea d’Intervenció per al seu coneixement i efectes.
CINQUÈ.- DEVOLUCIÓ D’AVAL (MILLORA ETAP 2a FASE).
Havent transcorregut pràcticament un any des de la liquidació de les obres de millora de l’ETAP
de Torrent 2a Fase i atès que les obres i instal·lacions han funcionat correctament, tal com

informa l’Enginyer Assessor, la Junta Gestora autoritza a retornar l’aval bancari núm.
0075/0487/00706 del Banc Popular dipositat per SEITEC per garantir l’exacte compliment de
les obres de Millora de l’ETAP 2a Fase.

SISÈ.- SELECIÓ DE PERSONAL PER TASQUES ADMINISTRATIVES.
Arran de la jubilació de la Sra. Dolors Massó, empleada de l’Ajuntament de Palafrugell, que
duia a terme les tasques administratives i de col·laboració en la Mancomunitat i atesa la
necessitat de continuar tenint una persona per realitzar les mateixes tasques, s’acorda per
unanimitat fer una convocatòria pública per a la seva selecció a través de l’intranet de
l’Ajuntament de Palafrugell, amb les següents condicions i requisits:
Ôrgan convocat.

Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments de Palafrugell,
Begur, Pals, Regencós i Torrent.
Funcions de la Plaça.
Tasques administratives i de col·laboració. Despatx de
correspondència, arxiu de documents i altres similars.
Requisits dels aspirants.
Personal dels Grups C2 o Superior de l’Ajuntament de
Palafrugell, (tant personal funcionari com personal laboral).
Característiques de la Plaça. Horari: Aproximadament, 20 hores mensuals, distribuïdes
segons necessitats del servei (normalment durant la tarda)
Retribució bruta mensual: 275,00 €.
Forma
i
termini
de Sol·licitud adreçada al Sr. President de la Mancomunitat, en el
presentació de sol·licituds
termini de 10 dies naturals a comptar de la publicació d’aquesta
convocatòria a la web interna de l’Ajuntament de Palafrugell.
Documents a adjuntar
- Fotocòpia DNI
- Currículum de la persona interessada.
- Fotocòpia compulsada de mèrits que la persona desitgi fer
constar (Experiència i estudis o cursos relacionats amb les
tasques a desenvolupar).
Procediment de selecció
- Valoració del currículum i dels mèrits acreditats.
- Entrevista personal.
Òrgan qualificador
Secretari, Interventor i Tresorer de la Mancomunitat.
Per part de la Comissió Gestora, s’autoritza al Sr. President a fer el seu nomenament a proposta
de l’òrgan qualificador, per tal que pugui exercir les seves funcions de formar immediata,
havent de donar-ne compte en la primera sessió de la Comissió Gestora que es porti a terme.

SETÈ.- ASSUMPTES DE TRÀMIT.
Per part del Secretari, s’informa que en data 20 de febrer de 2018, el Sr. President com ha
succeït en anys anteriors, ha demanat al Consorci de la Costa Brava, un subministrament
d’aigua de l’ordre de 100.000 m3 durant el mes de juliol i de 150.000 m3 durant el mes d’agost,
per quant l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, previsiblement, demanarà la cessió de cabals a
la Mancomunitat, que necessita durant l’estiu, de forma urgent i temporal, amb la finalitat de
seguir prestant de manera continuada el servei d’abastament d’aigua potable per ús domèstic de
la població.

VUITÈ.- PRECS I PREGUNTES.
No se’n formulen
I no havent-hi cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió a les vuit i cinc minuts 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.

A continuació, la Comissió Gestora es constitueix com a Comissió Especial de Comptes als
efectes d’informar el compte general de la Mancomunitat del 2017.
INFORME
DEL
COMPTE
GENERAL
CORRESPONENT A L'EXERCICI 2017.

D'AQUESTA

MANCOMUNITAT

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 pròpia Corporació.
Seguidament es reparteix fotocòpia als assistents de diversa documentació demostrativa de la
Liquidació del Pressupost i del Compte General de 2017, 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 2017, 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 2017, 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 pròpia entitat, referits tots ells a l'exercici
2017.
SEGON.- Exposar al públic per 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 pel seu estudi i emetrà nou informe.
I no havent-hi cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió a tres quarts 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.

