
    ESBORRANY ACTA 31/2014 

 

    SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA  

    I URGENT DE LA   

                                JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

                                DIA: 14 D’AGOST DE 2014 

 

 

 

A Caldes de Malavella, el catorze d’agost de dos mil catorze, sota la Presidència del Sr. 

Alcalde, Salvador Balliu i Torroella, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local, 

per tal de celebrar sessió extraordinària i urgent, amb assistència dels Srs. Pere Oliveras 

Farrerós, Gemma Alsina i Mir  i Àngela Ma. Frigolé i Bagudanch i  Ma. Mercè Rossell i Rius. 

Hi assisteix també el Sr. José Fernández Celada.  

 

Actua com a Secretari en absència per vacances de la titular, el sr Francesc Armengol 

Aymerich funcionari d’administració local amb habilitació estatal i adscrit al servei 

d’assistència tècnica del Consell Comarcal de la Selva. 

 

Comprovat que el número d’assistents constitueix el quòrum establert per l’article 40 del 

Reglament Orgànic Municipal, el President declara oberta la sessió a les dues de la tarda. 

 

Posa en consideració dels assistents l’únic punt de l’ordre del dia, el qual ha estat posat en 

coneixement i explicat abastament a la Junta de Portaveus amb caràcter previ a la present 

sessió. 

 

PUNT ÚNIC. - ABASTAMENT D’AIGUA A L’ AJUNTAMENT DE VIDRERES 

 

“Conveni de col.laboració  entre l´Ajuntament de Vidreres i l´Ajuntament de Caldes de 

Malavella   per al subministrament d'aigua potable en cas de situació d'emergència per 

dèficit d'abastament 
 

A Caldes de Malavella , el dia XXXX 

 

REUNITS 
 

El senyor XXXX , alcalde de l'Ajuntament de Vidreres, en virtut de les facultats que li atorga 

l'article 53 del TRLMRL i autoritzat per l'acord de la junta de govern local del dia ......  

 

El senyor Salvador Balliu i Torroella, alcalde de l'Ajuntament de Caldes de Malavella, en 

virtut de les facultats que li atorga l'article 53 del TRLMRL i autoritzat per l'acord de la junta 

de govern local del dia ...... 

 

EXPOSEN 
 

I.- L' Ajuntament de Vidreres ha exposat les dificultats per garantir el subministrament d'aigua 

domiciliària a tots els usuaris de les urbanitzacions d' Aiguaviva Park, Terrafortuna i la Goba, 



situades al seu terme  municipal durant els propers 6 mesos degut a què les fonts d'abastament 

de què disposen no poden obtenir el cabal de consum previst per aquest període. 

 

Aquesta situació s'ha posat de manifest a través d´un informe tècnic elaborat pel Consell 

Comarcal de la Selva , i que posa de relleu la necessitat de buscar alternatives per pal.liar 

l´escassetat d´aigua del nucli urbà i les urbanitzacions  d´aquest  municipi , i obtenir un millor 

abastament en termes quantitatius. 

 

II.- Atenent aquesta situació i als sols efectes de pal·liar la situació d'emergència, 

l'Ajuntament de Caldes de Malavella pot subministrar aigua de la seva xarxa municipal, a 

l'Ajuntament de Vidreres a raó d'un cabal màxim de 800 m3 al dia en alta a  partir de la 

canonada general que transporta aigua de l’artèria Costa Brava Centre  a Caldes de Malavella.  

 

La realització d'aquest subministrament , que suposa el trasvassament d´aigua de la canonada 

general que transporta aigua de l’artèria Costa Brava Centre  a Caldes de Malavella,  al punt 

 de recepció que determini l´Ajuntament de  Vidreres per a remissió a la xarxa del seu 

municipi,  suposa l'execució de les inversions  següents: 

 

A) Obres que incideixen directament o sobre la canonada  general que transporta aigua de 

l’artèria Costa Brava Centre  a Caldes de Malavella:  

 

A.1- Programació del buidatge de la canonada general que transporta aigua des de l’artèria 

Costa Brava Centre fins Caldes de Malavella i instal.lació de peça en T per a derivació 

connexió. 

A.2- Instal·lació d’equips de control, amb quadre elèctric d’alimentació i comptabilitzador 

d’aigua consistent en: cabalímetre volumètric (comptador)  per a quantificar l’aigua 

subministrada; filtre; vàlvula de retenció; vàlvula motoritzada per al control i manipulació a 

distància del cabal a subministrar; quadre elèctric d’alimentació. 

A.3- Obra civil per a connectar a la canonada general que transporta aigua des de l’artèria 

Costa Brava Centre fins Caldes de Malavella mitjançant construcció caseta d’obra per a 

instal·lació d’equips de control. 

 

B) Resta d´obres a efectuar 

 B.1- Connexió al punt  de recepció que determini l´Ajuntament de  Vidreres 

 B.2- Estesa de línia elèctrica per part de companyia subministradora fins a caixa de 

connexió de caseta d´obra per instal.lació  d´equips de control. 

 

L´Ajuntament de Caldes de Malavella es limita en aquest conveni a autoritzar la connexió a la 

canonada general que transporta aigua de l’artèria Costa Brava Centre  a Caldes de Malavella. 

  

 

El desenvolupament de les condicions, els detalls dels subministraments i altres aspectes 

d'aquesta col·laboració administrativa   han de ser  concretats en el present conveni de 

subministrament. 

 

En conseqüència, 

 

ACORDEN 



 

PRIMER.-  1. L´Ajuntament de Caldes de Malavella autoritza mitjançant aquest conveni,  de 

forma temporal i provisional  el subministrament  d´aigua en alta  a l´Ajuntament de Vidreres, 

 amb un  trasvassament d´aigua de la canonada general que porta aigua de l’artèria Costa 

Brava Centre  a Caldes de Malavella,  al punt  de recepció que determini l´Ajuntament de 

 Vidreres per a remissió a la xarxa del seu municipi.  Aquest subministrament ha d´ajudar a 

pal.liar l´escassetat d´aigua del nucli urbà i les urbanitzacions  del   municipi de Vidreres , i 

obtenir un millor abastament en termes quantitatius. 

 

2. Cabals.- El cabal d'aigua potable màxim que l'Ajuntament de Caldes de Malavella  pot 

subministrar a  l'Ajuntament de Vidreres és d'un total de 800 m3/ dia, els quals es 

subministraran en alta a través d´una connexió a la canonada general que transporta aigua des 

de l’artèria Costa Brava Centre fins a Caldes de Malavella. 

 

L'esmentada xifra tindrà la consideració de cabal diari màxim a subministrar, sens perjudici 

de les eventuals dificultats tècniques que no facin possible el subministrament habitual, 

supòsit en el qual l'Ajuntament de Caldes de Malavella  restarà completament eximit de 

responsabilitats de qualsevol mena i sense que pugui donar lloc a la reclamació de cap 

indemnització.  

 

Així mateix, l'Ajuntament resta igualment eximit de qualsevol responsabilitat per danys o 

perjudicis que es pugui generar com a conseqüència de pèrdues, avaries o altres incidències 

que es puguin produir durant les  obres de connexió  i en la prestació del servei d'abastament i 

subministrament d'aigua potable per part de l'Ajuntament de Vidreres, o d'empreses que 

prestin el servei dins el terme municipal de Vidreres 

 

3. Condicions.- L'aigua subministrada complirà els requisits establerts per la normativa vigent 

per ser apte pel consum humà, i concretament les disposicions de Directiva 98/83/CE, de 3 de 

novembre, relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum humà (DOCE sèrie L, 

núm. 330, de 5.12.1998) i el Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els 

criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà (BOE núm. 45, de 21.2.2003; 

correcció errors BOE núm. 54, de 4.3.2003). En qualsevol cas la subministrarà en les 

mateixes condicions que la rep del Consorci Costa Brava.   

 

Els cabals d'aigua que es subministraran queden adscrits a l'ús d'abastament d'aigua potable a 

la població, restant prohibida la seva venda, cessió o arrendament amb independència de 

l'esmentat ús. Els cabals d'aigua que es subministrin al terme municipal de Vidreres 

s'obtindran a partir de les lectures del nou cabalímetre volumètric (comptador) a instal·lar en 

la connexió a la canonada general que transporta aigua des de l’artèria Costa Brava Centre 

fins Caldes de Malavella. 

 

SEGON.- Inversions i vigència del conveni 

 

1.- Inversions. Aquest  subministrament suposa l'execució de les inversions  següents: 

 

A) Obres que incideixen directament o sobre la canonada  general que transporta aigua de 

l’artèria Costa Brava Centre  a Caldes de Malavella:  

 



A.1- Programació del buidatge de la canonada general que transporta aigua des de l’artèria 

Costa Brava Centre fins Caldes de Malavella. 

A.2- Instal.lació de peça en T per a derivació connexió. 

A.3- Instal·lació d’equips de control, amb quadre elèctric d’alimentació i comptabilitzador 

d’aigua consistent en: cabalímetre volumètric (comptador)  per a quantificar l’aigua 

subministrada; filtre; vàlvula de retenció; vàlvula motoritzada per al control i manipulació a 

distància del cabal a subministrar; quadre elèctric d’alimentació. 

A.4- Obra civil per a connectar a la canonada general que transporta aigua des de l’artèria 

Costa Brava Centre fins Caldes de Malavella mitjançant construcció caseta d’obra per a 

instal·lació d’equips de control. 

 

B) Resta d´obres: 

 

B.1-  Connexió al punt  de recepció que determini l´Ajuntament de  Vidreres. 

B. 2- Connexió subministrament elèctric 

 

2.-  Execució de les obres. La totalitat de les obres i inversions  que hauran de   fer efectiva la 

finalitat del present conveni (punts A , B)  dependran de  l´Ajuntament  de Vidreres  que 

també s’encarregarà de dur-les a terme i aniran  al  seu  càrrec. 

 

L’  actuació   de  la programació del buidatge (A1),  preparació de la canonada general que 

transporta aigua des de l’artèria Costa Brava Centre fins Caldes de Malavella  les efectuarà  l´ 

empresa que gestiona el servei d´aigua del municipi de Caldes de Malavella, en tant que 

responsable del subministrament a la població de Caldes. 

 

3.- L’Ajuntament de Vidreres es compromet a informar a l’Ajuntament de Caldes de 

Malavella l´inici  de les actuacions  i de l’estat d’execució dels treballs, a fi que directament o 

a través de l´empresa gestora  pugui fer-ne el seguiment i el control de les instal.lacions  que 

afecten al servei d´abastament d´aigua de Caldes de Malavella. Així mateix es compromet a 

 observar les  indicacions  que aquest últim  puguin efectuar-se-li.  

 

4.-  Llicències i autoritzacions. Per a l´execució de la totalitat de les obres d’aquest conveni, 

 l´Ajuntament de Vidreres es compromet a obtenir prèviament les llicències i  autoritzacions 

 preceptives a les diferents administracions i, si escau , als  particulars. En particular: 

 

- A l´Ajuntament de Llagostera  

- A   l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 

- Al  Consorci de la Costa Brava.  

 

5.- Un cop finalitzades les obres l'Ajuntament de Vidreres  notificarà aquesta circumstància a 

l'Ajuntament de Caldes de Malavella, per tal que en verifiqui les obres i, si s'escau, doni el 

vist-i-plau tècnic per a procedir a la connexió.  

 

Així mateix es formalitzarà acta de cessió  de les instal.lacions, béns o drets que en resultin 

 de les actuacions descrites  als punts (A2, A3, A4,), a l´Ajuntament de Caldes de Malavella, 

que a partir d´aquest moment seran incorporades al patrimoni municipal i al servei d’ 

abastament d´aigua en particular. 

 



6.- L'inici del subministrament d'aigua potable es troba condicionat a la realització de les 

obres  que s´han definit en els apartats anteriors. L´acta de cessió de les instal.lacions i la data 

de la connexió assenyalarà la data d'inici de la vigència del present conveni i de la prestació 

del servei de subministrament. 

 

7.- Extinció.- L'Ajuntament de Caldes de Malavella es compromet a dur a terme el 

subministrament acordat fins el dia 31/12/2014, sens perjudici que es pugui prorrogar de mutu 

acord fins a un màxim de 3 mesos més.  

 

No obstant, si en algun moment durant la durada pactada es constata, per part del serveis 

tècnics municipals de l'Ajuntament de Caldes de Malavella, que  el subministrament objecte 

d'aquest conveni pot posar en risc el subministrament als usuaris de Caldes de Malavella, 

l'Ajuntament de Caldes de Malavella  podrà resoldre unilateralment el conveni, sense que això 

generi cap dret a indemnització a l'Ajuntament de Vidreres ni a tercers. 

 

TERCER.-  L'Ajuntament de Vidreres es compromet a abonar íntegrament el cost del 

subministrament d'aigua al seu terme municipal a l'Ajuntament de Caldes de Malavella , en la 

forma i en els termes que s'indiquin a les corresponents liquidacions  que aquest últim aprovi, 

d´acord amb el càlcul següent: 

 

Criteri de càlcul de la tarifa.- La tarifa a abonar per l´Ajuntament de Caldes de Malavella es 

determina per l´aplicació  de les quotes següents: 

 

Quota fixa de 4.092€/ mes 

Tarifa de 0,25€/m3 

 

En cas que a data de finalització del conveni (31/12/2014) els cabals subministrats per 

l’Ajuntament de Caldes de Malavella fossin superiors al promig de 230 m3/dia, la tarifa a 

abonar per aquest excés de cabals serà l’aprovada per al Bloc industrial a Caldes de Malavella 

a raó de 0,83 €/m3 

 

Aquesta tarifa  podrà ser modificada en qualsevol moment si les circumstàncies de 

subministrament varien. En tot cas, la modificació serà comunicada a l’Ajuntament de 

Vidreres.  

 

El pagament del preu es farà a través d’una liquidació provisional que emetrà l’Ajuntament de 

Caldes de Malavella  (a través de l´empresa gestora del servei ), per avançat i a principi de 

cada mes a raó del cabal màxim estimat que es preveu subministrar durant la mensualitat que 

correspongui.  

 

L’Ajuntament de Vidreres abonarà el preu públic resultant de la liquidació provisional en el 

termini de 10 dies de la seva notificació. 

 

Posteriorment, es regularitzaran les liquidacions provisionals amb una liquidació definitiva 

que tindrà en compte els cabals realment subministrats. 

 

QUART.-  Interpretació i furs 

 



1.- Interpretació del conveni.- Les parts pacten que, en cas de desacords en la interpretació del 

conveni,  es constituirà una comissió mixta de seguiment, composta per 3 membres de cada 

ajuntament, i la mediació del Consell Comarcal de la Selva. 

 

2.-  L’eficàcia del conveni queda condicionada a que des de l’ACA es pugui emetre qualsevol 

resolució deixant-lo sense efecte o instant a les parts a deixar-lo sense efecte.  

 

3.- Furs.- El present conveni té naturalesa administrativa per la qual cosa ambdues parts 

acorden sotmetre les controvèrsies sobre la seva aplicació als òrgans de l'ordre jurisdiccional 

contenciós administratiu de Girona amb renuncia d'altres furs si n'hi haguessin. 

Signat per duplicat en el lloc i data amunt esmentats.” 

 

 

La Junta de Govern per unanimitat dels seus membres ACORDA : 

 

Primer.- Aprovar el Conveni de col.laboració  entre l´Ajuntament de Vidreres i l´Ajuntament 

de Caldes de Malavella   per al subministrament d'aigua potable en cas de situació 

d'emergència per dèficit d'abastament, d’acord al contingut literal que s’adjunta. 

 

Segon.- Facultar al sr Alcalde-President per al seu desenvolupament, formalització i signatura 

així com per a la seva elevació a escriptura pública davant Notari si s’escau. 

 

Tercer.- Comunicar-ho a l’Ajuntament de Vidreres pel seu coneixement, formalització i 

signatura als efectes legals que en siguin d’aplicació. 

 

Quart.- Donar-ne compte al Ple de la corporació municipal pel seu coneixement. 

 

I no havent-hi més assumptes de què tractar s’aixeca la sessió quan són les dues hores i quinze 

minuts i d’ella la present acta del contingut de la qual jo, el Secretari, en dono fe.      

 

L’Alcalde                                                                    El Secretari 

                                            

 

 

 

Salvador Balliu Torroella                                           Francesc Armengol Aymerich 

 


