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 15 DE FEBRER DE
2018
ASSISTENTS
Representants:
Sr. Lluís ROS COLLS
Sr. Marià RENART CARRERAS
Sr. Josep FONTANILLAS PICAMAL
Sr. Marc GARCÍA GARRIDO
Sr. Joan Manel LOUREIRO VALL
Sr, Sergi BRULL COSTA

President – Palafrugell
Vicepresident - Begur
Vocal – Regencós
Vocal – Torrent
Alcalde – Begur
Alcalde – Pals

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:
Sr. Silvia MONAR AYNIER
Sr. Josep PIFERRER PUIG
Sr. Josep M. ROS MARULL
Sra. M. Pilar PAGÈS ANDRÈS

Vocal – 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 15 de febrer 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.
El Sr. Fontanillas s’ha incorporat en el punt segon de 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 1 de desembre de
2017, prèviament lliurada als integrants de la mateixa, segons la redacció donada pel Secretari,

SEGON.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA.
El Sr. president informa que des del mes d’octubre no hi ha hagut més contactes amb el
Consorci de la Costa Brava, en relació al tema de la cessió d’instal·lacions. El Sr. Loureiro
després d’una reunió que varen mantenir tècnics del Consorci i de la Mancomunitat sobre
aquesta qüestió, pensa que l’estratègia primera del Consorci és obtenir aquestes instal·lacions a
cost zero, al·legant que cal efectuar-hi moltes millores.
El Sr. Crespo, Enginyer Assessor, creu que la planta en aquests moments, funciona
correctament i que de millores, sempre se n´hi poden fer, i això no vol dir que siguin
estrictament necessàries.
Per al Sr. President, el que se ofereix al Consorci és un aqüífer amb un a ETAP que funciona
molt bé i això no té preu.
Al final, es decideix fer una reunió amb el President del Consorci, Sr. Jordi Soler, Alcalde de
Calonge, per tal de tractar aquesta qüestió, entenent que, en primer lloc, qui s’hauria de posar
d’acord és la vessant pública.
A continuació per part de l’Interventor, es dóna compte de la Liquidació del Pressupost 2017.
L’interventor, en relació a la liquidació del pressupost de 2017, aprovada per decret de
presidència de data 31 de gener de 2018, fa una explicació dels resultats de la mateixa, en la
forma que s’indica a continuació:
RESULTAT PRESSUPOSTARI

Conceptes
Drets Rec. Nets Oblg. reconeg Ajustaments
Resultat Press.
a. Operacions corrents
1.856.815,13 1.297.654,73
0,00
559.160,40
b. Altres no financeres
0,00
30.369,13
0,00
-30.369,13
1. Operacions no financeres
1.856.815,13 1.328.023,86
0,00
528.791,27
2. Actius financers
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Passius financers
0,00
208.901,24
0,00
-208.901,24
RESULTAT PRESS. DE L'EXERCICI
1.856.815,13 1.536.925,10
0,00
319.890,03
4. Despeses finançades amb romanent de tresoreria
19.884,61
5. Desviacions negatives de finançament
0,00
6. Desviacions positives de finançament
0,00
19.884,61
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
339.774,64
ROMANENT LIQUID 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. GRALS.

Exercici actual Exercici anterior
4.424.928,01
4.228.200,37
234.004,58
110.799,61
150.577,68
21.381,74
0,00
0,00
83.426,90
89.417,87
0,00
0,00
-1.563,66
-1.521,08
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.563,66
-1.521,08
0,00
0,00
4.657.368,93
4.337.478,90
0,00
0,00
0,00
0,00
4.657.368,93
4.337.478,90

La Comissió Gestora es dóna per assabentada.
TERCER.- INFORMACIONS DE L’ENGINYER ASSESSOR.
Per part de l’Enginyer Assessor, Sr. Crespo, s’informa del següent:
- Cal encarregar un aixecament topogràfic d’un tram de terreny situat entre el camí del
cementiri fins al camí que puja a Quermany, al municipi de Regencós, previ a la redacció del
Projecte de substitució de la canonada d’alta de transport d’aigua al dipòsit de Quermany.
Presenta pressupost del Sr. Andreu Xicoira del Despatx d’Arquitectura i Topografia, que
puja a l’import de 1.185,80 € IVA inclòs.
- Per tal de donar compliment al Reial Decret 842/2002, cal efectuar la inspecció periòdica de
la instal·lació de baixa tensió de l’ETAP de Torrent, a través d’una entitat d’inspecció i
control homologada.

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
Ingeniería, Gestión
Urbanismo S.A.
Ingeniería, Gestión
Urbanismo S.A.
Ingeniería, Gestión
Urbanismo S.A.
Cia. Gral. d’Aigües
Catalunya S.A.

Factura
y
11/2018
y
12/2018
y
09/2018
de
O2018FC0005697

Plus Ultra Seguros

2018000000076

Plus Ultra Seguros

2018000000525

Concepte
Honoraris memòria
Canonada Quermany
Honoraris memòria
millores ETAP
Hnoraris dedicació
extraordinària 2017
Servei d’aigua en alta
4-TRIM-2017
Assegurança RC
01/01/2018-01/01/2019
Regularització
assegurança RC 2018

Aplicació
Pressupostària
18.01.452.22799
18.01.452.22799
18.00.452.22706
18.00.452.22799
18.00.452.22400
18.00.452.22400

Import Euros
(IVA Inclòs)
2.680,00
(3.242,80)
1.960,00
(2.371,60)
4.283,00
(5.182,43)
187.288,65
(226.619,27)
2.296,00
(2.296,00)
1.776,05
(1.776,05)

SEGON.- A conseqüència de l’aprovació de la factura de gestió del servei de subministrament
d’aigua en alta del quart trimestre de 2017, també s’acorda donar conformitat al cànon que
l’empresa Aigües de Catalunya ha de liquidar a favor de la Mancomunitat pel mateix període i
que puja a l’import de 4.560,23 €.
TERCER.- Donar-se per assabentat de l’aprovació, per Decret de Presidència de 17/01/2018, de
la despesa pel lloguer de la finca del dipòsit de Quermany a favor de Victòria PIJAUME
BOFILL amb un import de 790,08 EUR (IVA inclòs).
QUART.- Trametre el present acord a l’àrea d’Intervenció per al seu coneixement i efectes.

CINQUÈ.- ASSUMPTES DE TRÀMIT.
- CERTIFICATS DE NETEJA I DESINFECCIÓ.- En data de 9 de gener de 2018, l’empresa
concessionària de la gestió del servei d’abastament d’aigua en alta, lliura els certificats de
neteja i desinfecció de la planta de Torrent, de Quermany Nou, Quermany Vell, Dipòsit nou
d’impulsió i piscina de captació realitzats al final de l’any passat.
- SUBVENCIONS A L’ACA.- Es varen presentar les dues sol·licituds de subvenció a
l’Agència Catalana de l’Aigua, acompanyades de la corresponent documentació, tal com es
va acordar en la darrera reunió de la Comissió Gestora.
- APROVACIÓ DE CONTRACTES MENORS DE SERVEIS.- A proposta de l’Enginyer i
Assessor i de conformitat amb el que estableixen els articles 111 i 138.3 del Text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre , s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar els següents expedients de contractes menors de serveis:
- Inspecció periòdica instal·lació de baixa tensió de l’ETAP de Torrent.
- Confecció de plànol topogràfic d’un tram de camí a Regencós previ a la redacció del
projecte de substitució de la canonada d’alta de transport d’aigua al dipòsit de
Quermany.
SEGON.- Adjudicar les contractacions indicades a les següents empreses:
- Plànol topogràfic – Andreu Xicoira – Despatx d’Arquitectura i Topografia - 1.185,80 €.
- Inspecció periòdica de Baixa Tensió –
Tüv Rheinland Ibèrica Inspection, Certification & Testing, SA
- 872,60 €.
TERCER.- Els contractes s’executaran abans del 27 de març de 2018, sense possibilitat de
pròrroga ni revisió de preus.
QUART.- Els contractes podran extingir-se per qualsevol de les causes de resolució
anunciades en els articles 223 i 308 del text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
CINQUÈ.- En tot allò no previst expressament en aquests contractes, s’estarà al que es
disposa al Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, al Reial Decret Legislatiu
2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, al Reglament de Contractes de l’Estat, en tot allò que no estigui
derogat, i altra legislació correlativa complementària i concordant que sigui d’aplicació.
SISÈ.- Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i
efectes dels contractes seran resoltes pel òrgans de contractació, quines resolucions esgotaran
la via administrativa i obriran la via contenciosa administrativa, d’acord amb la llei de dita
jurisdicció.
SETÈ.- L’acceptació i execució del present acord per part del contractista porta implícita la
declaració sota la seva responsabilitat de que reuneix totes i cadascuna de les condicions
exigides per contractar amb l’administració i no està sotmès en cap de les prohibicions per
contractar, de conformitat amb allò que es disposa en l’article 60 del text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
VUITÈ.- Traslladar el present acord a l’empresa adjudicatària i a l’àrea de Serveis
Econòmics per al seu coneixement i efectes oportuns.
- SOL·LICITUD DE CABAL D’AIGUA AL CONSORCI DE LA COSTA BRAVA
CENTRE.- Tal com ha succeït els darrers anys, s’acorda sol·licitar els següents cabals
d’aigua de la canonada Costa Brava Centre per abastir durant l’estiu a Torroella de Montgrí:
Juliol 100.000 m3
Agost 150.000 m3

SISÈ.- PRECS I PREGUNTES.
El Sr. Fontanillas demana si s’ha fet alguna gestió prop del Consorci de la Costa Brava, en
relació a la cessió de les instal·lacions de la Mancomunitat, informant-li el Sr. President que, a
l’inici del punt número 2 de l’ordre del dia, abans d’arribar ell, s’ha decidit mantenir una reunió
amb l’actual President del Consorci, Sr. Jordi Soler, per tal de tractar aquest qüestió i del seu
resultat se’n donarà compte en la primera sessió que es convoqui de la Junta Gestora.
I no havent-hi cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió a les 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.

