
 
 
 
ANÀLISI DE LA GESTIÓ D’ABASTAMENT D’AIGUA EN ALTA ECOMANADA A 
AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DEL TER, SA. 
 

 

I.- En data 14 de juliol de 2015, l’Ajuntament de Girona i el Consorci de la Costa Brava 

varen signar un conveni de col·laboració en base als següents  

 

ANTECEDENTS  

 

L’Ajuntament de Girona és l’administració actuant del servei d’abastament i distribució 

d’aigua potable i de les seves instal·lacions, entre les quals s’hi troben les 

corresponents a la planta potabilitzadora de Montfullà. 

 

Les indicades instal·lacions, en la part que correspon a l’Ajuntament són gestionades 

de manera unificada des de l’any 1992 per la societat de capital mixt Aigües de Girona, 

Salt i Sarrià de Ter, SA, constituïda per a la gestió indirecte del servei d’abastament 

d’aigua potable dels municipis de Girona, Salt I Sarrià de Ter i el servei municipal de 

sanejament de Girona. 

 

En data 15 de setembre de 1994 es va signar un conveni de cooperació entre els 

Ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA i el Consorci de la Costa Brava, en 

virtut del qual les aigües d’abastament públic de la Costa Brava Centre s’havien de 

tractar per a la seva potabilització a la planta de Montfullà, de manera conjunta amb 

les aigües del sistema, amb destinació al subministrament dels municipis d’abastament 

de Girona i que el subministrament d’aigua seria mesurat a través d’un comptador a la 

sortida de la planta. 

 

La gestió d’aquest servei de tractament de les aigües, elevació al dipòsit regulador i el 

subministrament  fins a la xarxa de conducció a través de comptador es realitza per 

l’empresa Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA, però no fou objecte de l’esmentat 

conveni de 15 de setembre de 1994, el manteniment, conservació i explotació de la 

xarxa de conducció i transport des de la planta de Montfullà fins a les instal·lacions 

receptores de la Costa Brava. 

 

La coexistència d’aquest conjunt d’activitats, i d’altres que la societat presta, fan 

necessari disposar d’un estudi que permeti conèixer amb precisió els costos directes i 

indirectes de cada una de les branques d’activitat de la societat, per poder prendre les 

decisions societàries adequades, per fixar les taxes i tarifes corresponents al servei i 

poder determinar la retribució adequada a la societat. 

 

 

 

 

 

 



 

 

II.- L’esmentat conveni té com a  

 

OBJECTE 

 

Establir un marc de cooperació i col·laboració entre l’Ajuntament de Girona i el 

Consorci de la Costa Brava, amb l’objecte d’estudiar i instrumentar el funcionament i 

l’estat de situació del cost real del tractament d’aigua i de les diverses propietats de les 

instal·lacions i de les seves funcions, per determinar la raonabilitat dels costos de 

cadascuna de les branques d’activitat per tal d’efectuar els recàlculs necessaris per 

poder optimitzar els recursos i prendre les decisions que corresponguin, en virtut de 

les diferents incidències que es puguin observar. 

 

III.- El referit conveni, estableix, al seu Pacte Quart que : 

 

Les parts constituiran una comissió de seguiment i estudi com a instrument de 

coordinació dels treballs, que es realitzaran sota les ordres, supervisió i control dels 

Interventors dels Ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter, Roses ( avui Sots- 

Interventor de la Diputació de Girona ), Calonge-Sant Antoni i la Interventora del 

Consorci de la Costa Brava ( Interventora de la Diputació de Girona ). 

A aquesta comissió li correspondrà informar i estudiar el resultat de l’informe 

d’auditoria. 

 

IV.- Per donar compliment a les previsions contingudes al conveni, es preveia 

l’encàrrec d’un anàlisi d’auditoria ( Pacte segon ), amb un cost màxim de 16.900 € més 

IVA, a portar a terme per la firma d’auditoria Global & Local Audit SL. ( Pacte tercer ) 

 

Per part de la firma d’auditoria Global&Local Audit SL, s’ha portat a terme l’encàrrec 

efectuat i en data 29 de juny de 2016 s’ha emès el corresponent Informe, el qual conté, 

a més un Annex Informe Tècnic. 

 

De conformitat amb les atribucions contingudes al Pacte Quart del Conveni, els 

Interventors abans esmentat hem exercit les tasques de supervisió i control dels 

treballs efectuats per la firma Global & Local Audit SL el qual, entenem que: 

 

1.- Respon correctament a l’objecte de l’encàrrec efectuat, sense perjudici d’informes 

específics complementaris addicionals. 

 

2.- Els treballs s’han portat a terme d’acord amb la fonamentació legal següent : 

 

- Els articles 1 i 4 del RD 1174/1987, de 18 de setembre, de Règim Jurídic dels 

Funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- Els articles 220 i 221 del RDL 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals ( TRLHL ), que estableixen l’exercici del 

control financer, amb l’objecte de comprovar el funcionament en l’aspecte 

econòmic-financer dels serveis que presten les entitats locals, amb l’objecte de 

comprovar el funcionament i informar respecte de l’adequada presentació de la 

informació financera, del compliment de les normes i directrius que siguin 

d’aplicació i del grau d’eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius 

previstos. 

 

- La Societat objecte dels treballs ho és com a forma indirecte de prestació dels 

serveis públics, de conformitat amb l’article 85 de la Llei 7/85 Reguladora de les 

Bases de Règim Local. 

 

- La metodologia dels treballs efectuats s’ha ajustat al que preveu l’article 220.3 

del TRLHL, atès que en la realització del mateix s’han utilitzat procediments 

d’auditoria. 

 

 

3.- S’ha portat a terme amb la diligència i competència professional deguda. El signant 

de l’Informe, és un professional de reconeguda solvència i inscrit al ROAC amb el 

núm. 22786. 

 

4.- L’Informe, que llevat d’errors u omissions, assumim íntegrament, permet disposar 

de manera suficientment clara d’informació sobre el cost real del servei  i de les 

diverses propietats de les instal·lacions i les seves funcions, tot això, sense perjudici 

de posteriors anàlisis de caire més sectorial i, si s’escau, de major profunditat i 

especialitat. A la vegada, s’hi reflexes de manera també clara les diferents activitats 

que porta a terme la Societat. 

 

Recomanem que per part de l’Ajuntament de Girona i del Consorci de la Costa Brava 

es tinguin en compte les observacions i recomanacions de l’Informe esmentat i que es 

procedeixi a actuar en conseqüència. 

Tot això, sense perjudici de les actuacions que puguin portar-se terme per part de les 

respectives Intervencions, en exercici de les seves funcions i en defensa de l’interès 

públic, la legalitat, l’eficiència i l’economia en la prestació dels serveis públics, cadascú 

dins del limiti de la seva competència. 

 

Girona, 9 de febrer de 2017. 

Carlos Merino Pons      Glòria Rigau Solé 
Interventor de l’ Ajuntament de    Viceinterventora Ajuntament  
Girona        Girona 
 



 
 
 
 
Núria Josa Arbonès      Ernest Ruiz Garcia 
Interventora Consorci de la      Viceinterventor Diputació  
Costa Brava       de Girona 
 
 
 
 
 
Anna Costejà Cros                 Josep Teixidor Massanas 
Interventora Ajuntament      Interventor Ajuntament  
de Salt        de Calonge-Sant Antoni 
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