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MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE 

PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS i TORRENT 

 

 

 

Lluís ROS COLLS, President de la Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments de 
Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent, amb NIF P1700023C, 
 
 
C E R T I F I C O : Que la Comissió Gestora de la Mancomunitat Intermunicipal dels 
Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent, reunida en sessió duta a 
terme el dia 11 d’agost de 2021, va acordar: 
 
7.- Incoació de procediment per a la mutació demanial subjectiva per canvi 
d’administració pública. 
 
Aquesta Mancomunitat ha aprovat el conveni de col·laboració entre el Consorci 
d’Aigües de la Costa Brava Girona i la Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments 
de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent, per a la successió en la gestió del 
servei d’abastament d’aigua en alta dels cinc municipis. 
 
Les estipulacions SEGONA i TERCERA de la part dispositiva d’aquest conveni de 
col·laboració estableixen el següent: 
 

SEGONA. La Mancomunitat transmetrà al Consorci d’Aigües la titularitat dels 

béns i drets demanials necessaris per al compliment de les finalitats del 

Consorci d’Aigües, és a dir els serveis, els immobles i les instal·lacions que hi 

estan vinculats referenciades a l’Annex I sense càrregues i gravàmens de cap 

mena i sense contraprestació econòmica per successió administrativa 

mitjançant el procediment de mutació demanial de l’art. 216 bis 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 i 27 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que 

s’aprova el     Reglament del patrimoni dels ens locals 

La Mancomunitat transmetrà al Consorci d’Aigües qualsevol dret que tingui 

sobre la prestació del servei d’abastament en alta als municipis de Palafrugell, 

Begur, Pals, Regencós i Torrent. 

 
TERCERA. La Mancomunitat transmetrà al Consorci d’Aigües els quatre pous 

de Gualta i els quatre pous de Torrent amb la seva corresponent concessió 

referenciats en l’Annex I sense carregues i gravàmens de cap mena i sense 

contraprestació econòmica per successió administrativa mitjançant el 

procediment de mutació demanial de l’art. 216 bis del Decret legislatiu 2/2003. 

El Consorci d’Aigües farà els tràmits davant l’ACA per al canvi de titularitat de la 

seva concessió a nom del Consorci d’Aigües. 

 
Tal com s’ha conveniat, la transmissió de la titularitat dels béns i drets demanials 
sense càrregues ni gravàmens i sense contraprestació econòmica es realitzaran per 
successió administrativa, mitjançant el procediment de mutació demanial. 
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L’article 216 bis del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix el següent: 
Article 216 bis. 
Mutació demanial entre administracions públiques: 

1. Les mutacions demanials, enteses com a canvis de subjecte o de destinació 
dels béns de domini públic sense que perdin la naturalesa jurídica, es poden 
produir: 
a) Per raó de nous fins públics presos en consideració. 
b) Pel canvi del subjecte titular del bé en les alteracions de termes municipals 

o en l’atribució de  competències a un altre ens local o a una altra 
administració. 

c) Per la imposició d’afectacions secundàries, en ésser compatible el bé amb 
dos fins o més. 

2. També es produeix una mutació demanial si els béns de domini públic dels ens 
locals i llurs organismes públics es poden afectar a serveis d’altres 
administracions públiques per a destinar-los a un ús públic o servei públic de 
llur competència. La mutació demanial entre administracions públiques no 
altera el caràcter demanial dels béns. 

3. Les mutacions demanials requereixen l’acord de l’ens local en el qual s’acrediti 
l’oportunitat del canvi. 

4. El procediment per a fer la mutació demanial ha de complir els requisits 
establerts per reglament. 

 
L’article 27 del Reglament de Patrimoni dels ens Locals aprovat per Decret 336/88, de 
17 d’octubre, determina el següent: 

1. Les mutacions de domini públic enteses com a canvi de subjecte o de 
destinació dels béns de domini públic sense que perdin la seva naturalesa 
jurídica requereixen l’acord de l’ens local en el qual s’acrediti l’oportunitat del 
canvi. 

2. Les mutacions de domini públic poden produir-se: 
a) Per raó de nous fins públics presos en consideració. 
b) Pel canvi del subjecte titular del bé en les alteracions de termes municipals 

o en l’atribució de competències a un altre ens local o a una altra 
administració. 

c) Per la imposició d’afectacions secundàries, en ser compatible el bé amb 
dos o més fins. 

 
S’ha incorporat a l’expedient l’informe del Secretari i el Pla Econòmic Financer per 
incompliment de regles fiscals que justifiquen la legalitat, l’oportunitat i els nous fins 
públics que es prenen en consideració per tal de produir-se la mutació demanial. 
 
Atesos aquests antecedents, es proposa a la Comissió Gestora, l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER.- Incoar el procediment de mutació demanial subjectiva per canvi de 
l’Administració Pública de la Mancomunitat dels Ajuntaments de Palafrugell, Begur, 
Pals, Regencós i Torrent al Consorci d’Aigües de la Costa Brava Girona, en relació a 
tots els béns i drets demanials necessaris per al compliment de les finalitats del 
Consorci, és a dir, els immobles i les instal·lacions que hi estan vinculats, així com els 
pous situats als municipis de Gualta i de Torrent, sense càrregues ni gravàmens ni 
contraprestació econòmica. 
 
SEGON.- Ordenar als serveis jurídics tècnics, i econòmics de la Mancomunitat que 
preparin la següent documentació necessària, tenint en compte que l’esmentada 
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mutació demanial haurà de formalitzar-se mitjançant un conveni administratiu i 
inscriure’s al Registre de la Propietat, pel que fa als béns immobles: 

1. Relació de béns immobles (terrenys i edificis). 
2. Relació d’instal·lacions, incloent-hi els pous de Gualta i de Torrent. 
3. Relació de béns mobles. 
4. Títols concessionals a favor de la Mancomunitat. 
5. Altres drets i obligacions (contractes d’arrendament, autoritzacions, 

subvencions atorgades). 
6. Documentació administrativa en relació a la gestió del servei d’abastament 

d’aigua potable en alta. 
7. Proposta de conveni per a la transmissió de béns i drets demanials des de la 

Mancomunitat al Consorci, en virtut de la mutació demanial. 
 
TERCER.- Traslladar aquest acord al Consorci de la Costa Brava i a l’Agència 
Catalana de l’Aigua per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat de tots els vocals 
assistents. 
El seu vot té la següent proporció, segons l’article vuitè dels Estatuts de la 
Mancomunitat. 
- Palafrugell:  6 vots. 
- Begur:   3 vots. 
- Pals:   2 vots. 
- Torrent:   1 vot. 
Total                     12 vots sobre 13. 
En conseqüència, l’acord s’ha adoptat amb el quòrum de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres que integren la Corporació, de conformitat amb el que 
estableix l’article 114.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
També han votat a favor de la proposta les Alcaldesses de Begur i de Regencós. 
 
 
I perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, expedeixo el present, d’ordre 
i amb el vistiplau del Sr. President, a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de 
l’acta, de conformitat amb el que determina l’art. 206 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre. 
 
PALAFRUGELL, Document signat electrònicament. 
EL PRESIDENT,        EL SECRETARI,  
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