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Certificat 
 
Identificació 
Òrgan: Ple 
Títol: Ratificació de l’acord adoptat per l’Assemblea de regidors de la Mancomunitat  
Núm. exp.: 7/2021 de Cartipàs 
Ref.: s/dg 
 
Josep Rovira i Jofre, secretari de l’Ajuntament de Palafrugell, sense perjudici dels termes en què 
s’aprovi l’acta de la sessió, 
 
Certifico 
 
Que el/la Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 31/05/2022 ha adoptat l’acord que es transcriu 
literalment, en la seva part necessària: 

 
 
Relació de fets 
 
L’Assemblea de regidors de la Mancomunitat Intermunicipal de regidors dels Ajuntaments de 
Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent, en sessió duta a terme el passat 10 de març de 
2022, a l’Auditori del  Museu del Suro de Palafrugell, va adoptar rel següent acord que es 
transcriu íntegrament: 

 
“La Comissió Gestora de la Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments de Palafrugell, Begur, 
Pals, Regencós i Torrent, en sessió duta a terme el passat 23 de febrer de 2022, va adoptar, 
entre d’altres, el següent acord en la part que interessa: 

 
 “QUART.- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE DISSOLUCIÓ I DE DETERMINACIÓ DE LA 
FORMA DE LIQUIDACIÓ DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS 
AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT. 

 

A/ ANTECEDENTS 
 

PRIMER.- La Mancomunitat es va constituir l’any 1965, integrada pels municipis de Palafrugell, 
Begur i Regencós per prestar els serveis als Ajuntaments que la integren i de forma 
mancomunada, i que no els podien assumir de manera individual. Posteriorment, s’hi varen 
adherir els municipis de Pals i Torrent. Les competències i/o objectius de la Mancomunitat en la 
seva creació eren: 

 

a) Sostenir, conservar i millorar el sistema de bombeig, les captacions d’aigua, la 
xarxa d’impulsió i conducció fins al Puig Cremany situat al terme de Regencós i el dipòsit 
existent; establir noves instal·lacions d’elevació i xarxes d’impulsió i conducció; el seu 
manteniment, conservació i millora. 
b) Recollir de comú acord entre la Mancomunitat i els Ajuntaments mancomunats, les 
escombraries dels domicilis particulars i vies públiques i nuclis urbans radicats en els 
municipis integrats en la Mancomunitat. Les operacions de dipòsit, destrucció, tractament i 
industrialització podrà fer-se extensives a deixalles pertinents d’altres municipis, sempre 
que es consideri d’interès per a la Mancomunitat. 

 
El servei de recollida d’escombraries només es va portar durant un temps determinat i 
actualment només presta el servei d’abastament i de distribució d’aigua potable en alta als 
municipis mancomunats. 
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SEGON.- La Mancomunitat està inscrita al Registre d’Entitats Locals del Ministerio de Hacienda 
y de Función Pública de 22 de gener de 1987,amb el número 517089. 

 

En data de 16 de març de 2019, el Ministerio de Hacienda y de Función Publica comunica 
que la Mancomunitat i els seus estatuts estan adaptats a l’article 44 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local (en compliment de la disposició transitòria onzena de la 
LRSAL). 

 
TERCER.- Tots els ajuntaments integrats de la Mancomunitat són també membres del 
Consorci d’Aigües Costa Brava Girona. D’acord amb l’article 15 del Decret legislatiu 3/2003, de 
4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües, els municipis 
venen obligats a atribuir al Consorci d’Aigües com a ELA totes les competències sobre el cicle 
hidràulic, i també sobre els serveis i les instal·lacions que hi estan vinculats. En conseqüència i 
segons es reconeix en els mateixos Estatuts del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona ha 
d’acceptar que els municipis consorciats li deleguin la competència en abastament el alta. Tot i 
això, per les circumstàncies històriques l’exercici de la competència en gestió és actualment de 
la Mancomunitat. Aquesta actual dualitat no impedeix, tot el contrari facilita, el canvi formal de 
la gestió de la competència. 

 
QUART.- La finalitat inicial de la Mancomunitat era fer de proveïdor d’aigua potable en alta als 
seus ajuntaments mancomunats a través de les captacions, inicialment dels pous de Torrent i 
posteriorment dels pous de Gualta, per això disposa d’una infraestructura, on el punt neuràlgic 
és l’Estació de Tractament d’Aigües Potables de Torrent (en endavant, ETAP de Torrent). 

 
CINQUÈ.- Per Resolució de 31 d’agost de 2012 l’ACA va atorgar al Consorci d’Aigües Costa 
Brava Girona una concessió d’aigües superficials de l’embassament de Pasteral II, amb el punt 
de captació al municipi de Cellera de Ter, per a l’abastament de diversos municipis mitjançant 
la xarxa de la Costa Brava centre. Es resolgué atorgar un cabal màxim instantani de 720 L/s, 
amb un màxim anual de 16 Hm3. Aquesta concessió està inscrita al Registre d’Aigües amb el 
número A-0012210. Posteriorment i per Resolució del dia 21 de març de 2014 es va modificar 
per incloure nous municipis sense modificar la resta de paràmetres, de forma que els 720 L/s 
són per a l’abastament de Caldes de Malavella, Calonge, Campllong, Cassà de la Selva, Sant 
Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro, Vall-llobrega, Vidreres, Mancomunitat Intermunicipal de 
Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent, l’Escala, Viladamat, Albons, Bellcaire d’Empordà, 
Torroella de Montgrí i Ullà. 

 
SISÈ.- La Mancomunitat considera haver complert la seva finalitat fins a la data i les actuals 
circumstàncies de l’abastament i altres circumstàncies concurrents assenyalen la seva 
dissolució segons allò previst a la normativa vigent. 

 
B/ CAUSES PER A LA SEVA DISSOLUCIÓ 

 

PRIMER.- El Pla Econòmic i Financer per incompliment de regles fiscals aprovat per la 
Comissió Gestora de la Mancomunitat, en sessió duta a terme el passat 27 de maig de 2020, 
justifica la conveniència de procedir a la dissolució de la Mancomunitat. 

 

En l’esmentat Pla es conclou el següent: 
 

L’aplicació del Pla econòmic financer de la Mancomunitat Intermunicipal dels ajuntaments de 
Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent per a l’exercici 2020 i 2021 només pot contemplar 
l’escenari següent: 

 
- Mantenir converses amb el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona per tal d’activar el 
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procés de dissolució de la Mancomunitat, amb la cessió de les instal·lacions a l’esmentat 
Consorci a canvi d’un preu just, i repartiment dels actius existents entre els ajuntaments 
mancomunats en el moment de la seva dissolució tal com s’estableix en els estatuts. 

- Així mateix, la Comissió Gestora acorda trametre el present acord al Ministerio de 
Hacienda. 

 
En data de 22 de desembre de 2021, l’Interventor de la Mancomunitat emet informe en el qual 
es referma en les conclusions esmentades en el Pla Econòmic Financer, sense possibilitat de 
plantejar l’aplicació d’altres mesures que les allà plantejades. 
 
SEGON.- Altres fets que justifiquen aquesta dissolució són els següents: 

 
1. El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona és una Entitat Local de caràcter 
supramunicipal, constituïda com entitat local de l’aigua per a l’exercici de les 
competències, responsabilitats i obligacions que la legislació de règim local atribueixen 
als ens locals en matèria del cicle de l’aigua, especialment en la dotació i ampliació de les 
xarxes d’abastament d’aigua en alta. 
2. Els Ajuntaments que formen part de la Mancomunitat són alhora membres del 
Consorci d’Aigües Costa Brava Girona i l’article 15 del Decret legislatiu 3/2003 de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya, determina que els municipis estan obligats a atribuir al Consorci d’Aigües 
Costa Brava Girona com ELA totes les seves competències sobre el cicle hidràulic i 
també sobre el servei de les instal·lacions que hi estan vinculats. 

 

TERCER.- Des d’un punt de vista tècnic no és aconsellable mantenir aquesta dualitat de 
prestadors de servei, tenint en compte els mitjans materials i personals que disposa el 
Consorci, per prestar el servei d’una forma més eficient i eficaç, si es comparen amb els 
recursos que té la Mancomunitat. 

 
C/ NORMATIVA APLICABLE 

 

PRIMER.- Estatuts de la Mancomunitat, adaptats a l’article 44 de la Llei Reguladora de les 
Bases de Règim Local. 

 
Article dinovè. 

1) La dissolució de la Mancomunitat es produirà quan desapareguin els motius que 
han induït a la seva creació i que justifiquen el seu funcionament. 
2) La dissolució requerirà acord favorable de la Comissió Gestora i la seva ratificació 
pel Ple dels ajuntaments mancomunats, amb el quòrum exigit per l’article 47-3.b. de la 
Llei 7/85, reguladora de les Bases de Règim Local. 

 
Article vintè. 

1) L’acord de dissolució determinarà la forma amb que ha de procedir a la liquidació 
de béns pertanyents a la Mancomunitat; els quals s’atribuiran als ajuntaments 
mancomunats en la mateixa proporció amb que participen en els béns inventariats, 
segons es consigna en l’article dissetè d’aquests Estatuts. 

 

Aquesta referència a l’article dissetè és incorrecte i en realitat es refereix a l’article setzè que 
determina el següent: 

 
Article setzè. 

1) Els ajuntaments mancomunats participaran en els immobles béns immobilitzats que 
constitueixen l’inventari dels béns de servei públic i patrimonials de la Mancomunitat, en 
proporció a les respectives aportacions per a l’adquisició d’aquests béns. 
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2) Com a norma general de proporcionalitat d’aportació per a cada despesa concreta, 
es determinarà el volum d’aigua que, d’acord a les sortides del dipòsit de Cremany, 
s’atribueixi a cada municipi en l’any natural anterior al que aquella despesa es verifiqui. 
3) No obstant això, l’esmentada proporcionalitat d’aportació podrà alterar-se en 
aplicació de normes i mòduls distints a l’indicat quan concorrin circumstàncies especials 
en la producció d’una determinada despesa que provoqui una recepció de beneficis dels 
municipis, distint del mòdul de volum d’aigua consumida. 
4) En l’Inventari de béns de la Mancomunitat, s’expressarà per a cada bé, en xifres 
absolutes, la part amb que cada ajuntament ha participat en la seva adquisició. Tant la 
retaxació com el desmèrit dels béns, repercutiran en la participació de cada ajuntament 
en percentatge idèntic al que representen les esmentades retasacions o desmèrit 
respecte el valor total del bé. 

 
S’exigeix que l’article 10 d’aquests Estatuts determina que la Mancomunitat s’adaptarà als 
mateixos pel que fa al seu funcionament i li serà d’aplicació, com a dret supletori, la legislació 
vigent per al funcionament de les entitats municipals, o sigui la legislació de règim local. 
 
SEGON.- Articles 44.3 i 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 

3. El procediment d’aprovació dels estatuts de les mancomunitats, el determina la legislació de 
les comunitats autònomes i s’ha d’ajustar, en tot cas, a les regles següents: 

 
a) L’elaboració correspon als regidors de la totalitat dels municipis promotors de la 
mancomunitat, constituïts en assemblea. 
b) La diputació o diputacions provincials interessades han d’emetre informes sobre el 
projecte d’estatuts. 
c) Els plens de tots els ajuntaments aproven els estatuts. 

 
4. Es seguirà un procediment similar per a la modificació o supressió de mancomunitats. 

 
TERCER.- Article 121 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. 
 
Dissolució. 
Per a la dissolució de la mancomunitat cal seguir el procediment següent: 
 

a) L’acord de l’assemblea a què fa referència l’apartat 2 de l’article 118 d’aquesta Llei, 
adoptat per majoria simple dels assistents. 
b) L’informe preceptiu i no vinculant del departament competent en matèria 
d’Administració local. 
c) La ratificació de l’acord pel ple dels municipis mancomunats, adoptat per majoria 
absoluta. 

 
Article 118.2. 
 
El projecte d’estatuts ha de ser aprovat per una assemblea integrada per tots els membres 
corporatius dels municipis que integren la Mancomunitat. 
 
Article 114.3.- Adopció d’acord. 
 
És necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la 
Corporació per a adoptar acords sobre les següents matèries: 
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d) La creació, modificació i la dissolució de mancomunitats o altres organitzacions 
associatives així com també l’adhesió a aquestes, l’aprovació i la modificació dels 
Estatuts. 

 
QUART.- Article 50 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la 
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats a Catalunya. 
 
Inscripció i publicació. 
 
La constitució, la modificació i la dissolució de les mancomunitats s’ha d’anotar al Registre d’ens 
locals i publicar al Diari Oficial de la Generalitat i al BOE. 
 
CINQUÈ.- Articles 35 i 36 del Reial Decret legislatiu 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de les disposicions legals en matèria de règim local. 
 
SISÈ.- Articles 83.3 i 87.2 i 93 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 
6/2006, de 18 de juliol. 
 
SETÈ.- Article 154 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovada per Reial Decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
VUITÈ.- Articles 31 a 39 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de Població i Demarcació Territorial dels Ens Locals. 
 
Article 35.- 
 

1. El procediment d'aprovació dels Estatuts de les Mancomunitats es determinarà per 
la legislació de les Comunitats Autònomes i s'ajustarà, en tot cas, a les següents regles: 

 

a) L'elaboració correspondrà als Regidors de la totalitat dels municipis promotors de la 
Mancomunitat constituïts en assemblea. 

b) La Diputació o Diputacions Provincials interessades emetran un informe sobre el 
projecte d'estatuts. 
c) Els Plens de tots els ajuntaments aprovaran els Estatuts amb el vot favorable de la 
majoria del número legal dels seus membres. 

 

2. Se seguirà un procediment similar per a la modificació o supressió de 
Mancomunitats. 

 
D/ PROCEDIMENT PER A LA SEVA DISSOLUCIÓ 
 
De conformitat amb aquesta normativa, el procediment de dissolució serà el següent: 
 
En primer lloc, s’ha de tenir en compte que la dissolució d’una Mancomunitat esta sotmesa als 
mateixos tràmits que la seva constitució. En aquest sentit l’article 44 de la Llei Reguladora de les 
Bases de Règim Local, disposa als apartats 3 i 4 el següent: 
 
3. El procediment d’aprovació dels estatuts de les mancomunitats, el determina la legislació de 

les comunitats autònomes i s’ha d’ajustar, en tot cas, a les regles següents: 
 

a) L’elaboració correspon als regidors de la totalitat dels municipis promotors de la 
mancomunitat, constituïts en assemblea. 
b) La diputació o diputacions provincials interessades han d’emetre informes sobre el 
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projecte d’estatuts. 
c) Els plens de tots els ajuntaments aproven els estatuts. 

 
4. Es seguirà un procediment similar per a la modificació de supressió de mancomunitats. 
 
L’article 121 del TRLMRLC regula expressament el procediment de dissolució de les 
mancomunitats a Catalunya: 
 

“Per a la dissolució de la mancomunitat cal seguir el procediment següent: 
 

a) L’acord de l’assemblea a què fa referència l’apartat 2 de l’article 118 d’aquesta Llei, 
adoptat per majoria simple dels assistents. 
b) L’informe preceptiu i no vinculant del departament competent en matèria 
d’Administració local. 
c) La ratificació de l’acord pel ple dels municipis mancomunats, adoptat per majoria 
absoluta”. 

 
Per tant, la dissolució s’ajustarà als següents tràmits i acords: 
 

a) Acord de la Comissió Gestora de la Mancomunitat, d’aprovació de la proposta de 
dissolució i de determinació de la forma de liquidació de la Mancomunitat, que l’haurà 
d’adoptar amb el quòrum de la majoria absoluta legal dels seus membres que segons els 
Estatuts vigents la Mancomunitat és de set vots favorables, segons la següent proporció, 
que s’estableix el seu article 8: 
 

- Palafrugell: 6 vots. 
- Begur: 3 vots. 
- Pals: 2 vots. 
- Regencós: 1 vot. 
- Torrent: 1 vot. 

 
b) Aprovació de la dissolució i de la determinació de la forma de liquidació de la 
Mancomunitat per part de l’Assemblea, formada per tots els regidors dels cinc ajuntaments. 
L’assemblea es convoca i presideix per l’alcalde o alcaldessa del municipi de major 
població i actua de secretari/a qui ho sigui d’aquesta entitat. 

 
Per a la vàlida constitució de l’assemblea cal assistència de la meitat més u del total dels 
seus membres. 
 
L’aprovació de la dissolució i de la determinació de la forma de liquidació requereix el vot 
favorable de la majoria simple dels assistents. 
 
c) Es trametrà còpia de l’expedient a la Diputació de Girona i a la Direcció General 
d’Administració Local del departament competent en matèria d’administració Local, que 
en aquest cas és el de Presidència, per tal que emetin el seu informe. 
 
Simultàniament, es sotmetrà a informació pública l’acord de dissolució, pel termini de 30 
dies, que la Mancomunitat portarà a terme de manera conjunta pels cinc ajuntaments. 
 

d) Acord dels plens dels cinc ajuntaments que formen la Mancomunitat de ratificació de la 
dissolució i liquidació de la Mancomunitat. Aquest acord plenari, s’ha d’adoptar per majoria 
absoluta dels membres que integren la Corporació i comporta per a cadascun dels 
ajuntaments l’aprovació i assumpció dels drets i deures derivats de l’extinció de la 
Mancomunitat. 
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e) Aquest acord es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat, al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona i al Tauler d’Anuncis de la seu electrònica de la Mancomunitat, amb 
indicació dels recursos que s’hi poden interposar, (requeriment previ o recurs contenciós 
administratiu). 

 

f) Un cop dissolta la Mancomunitat, s’hauran de fer les tramitacions adients per donar-la de 
baixa als diferents registres (Registre d’Entitats Locals, Agència Tributària, Junta General 
d’Usuaris del Baix Ter, Agència Catalana de l’Aigua...). 

 

E/ LIQUIDACIÓ DE LA MANCOMUNITAT 
 

Cal tenir present que, com qualsevol altre persona jurídica, la dissolució de la Mancomunitat no 
és un acte únic en el temps sinó que es tracta d’un procediment que s’estén en el temps i que 
compren la liquidació de la Mancomunitat. 

 
La normativa vigent no regula cap procediment ni forma per a la liquidació de la Mancomunitat, 
si bé els Estatuts de la Mancomunitat, estableixen en el seu article vintè i setzè el següent: 

 
Article Vintè. 

 
L’acord de dissolució determinarà la forma amb què ha de procedir a la liquidació dels béns 
pertanyents a la Mancomunitat; els quals s’atribuiran als ajuntaments mancomunats en la 
mateixa proporció amb que participen en els béns inventariats, segons es consigna en l’article 
dissetè d’aquests estatuts. 

 
Article Setzè. 

1. Els ajuntaments mancomunats participaran en els immobles i béns immobilitzats 
que constitueixen l’inventari dels béns de servei públic i patrimonials de la Mancomunitat, 
en proporció a les respectives aportacions per a l’adquisició d’aquests béns. 
2. Com a norma general de proporcionalitat d’aportació per a cada despesa concreta, 
es determinarà el volum d’aigua que, d’acord a les sortides del dipòsit del Cremany, 
s’atribueixi a cada municipi en l’any natural anterior al que aquella despesa es verifiqui. 
3. No obstant això, l’esmentada proporcionalitat d’aportació podrà alterar-se en 
aplicació de normes i mòduls distints a l’indicat quan concorrin circumstàncies especials 
en la producció d’una determinada despesa que provoqui una recepció de beneficis dels 
municipis, distint del mòdul de volum d’aigua consumida. 
4. En l’inventari de béns de la Mancomunitat, s’expressarà, per a cada bé, en xifres 
absolutes, la part amb que cada ajuntament ha participat en la seva adquisició. Tant la 
retaxació com el desmèrit dels béns, repercutiran en la participació de cada ajuntament 
en percentatge idèntic al que representen les esmentades retasacions o desmèrit 
respecte al valor total del bé. 

 

Cal entendre, doncs, que en cas de dissolució de la Mancomunitat, aquesta mantindrà la seva 
capacitat jurídica fins que l’òrgan de govern col·legiat, en aquest cas la Comissió Gestora, 
aprovi la liquidació i la dissolució del seu patrimoni. 

 
En cap acte o acord, s’expressa per a cada per cadascun dels béns de titularitat de la 
Mancomunitat en xifres absolutes, la part en què cada ajuntament ha participat en la seva 
l’adquisició. Consta en canvi, que determinades despeses d’inversió efectuades per la 
Mancomunitat, al llarg del temps, s’han distribuït a cada ajuntament en base a la despesa 
d’aigua de l’any anterior. Per tant, es considera adequat que la liquidació a cada Ajuntament es 
faci segons el volum d’aigua que, d’acord amb les sortides del dipòsit de Quermany, s’atribueix 
a cada municipi en l’any natural anterior al què aquella despesa es verifiqui, tal com estableix 
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l’article 16-4 dels Estatuts de la Mancomunitat. 
 

Per tot això, la participació de cada ajuntament mancomunat en els béns immobles, béns 
immobilitzats i altres béns, es determinarà segons el volum d’aigua comptat de la sortida del 
dipòsit de Quermany. 

 
El volum d’aigua consumit pels ajuntaments mancomunats, durant els quatre trimestres de 
2021, amb els corresponents percentatges és el següent: 

 
 

Fons líquids de tresoreria: 5.227.956,76 €. 
 

POBLACIÓ CONSUMS PERCENTATGE IMPORT 
CORRESPONENT 

Palafrugell 2.648.514 53,34 2.788.578,70 € 

Begur 1.416.032 28,52 1.490.917,80 € 

Pals 787.599 15,86 829.250,59 € 

Regencós 36.407 0,73 38.332,36 € 

Torrent 76.815 1,55 80.877,30 € 

TOTAL 4.965.367 100,00 5.227.956,76 € 

 

Per tant, l’atribució de la totalitat del patrimoni de la Mancomunitat s’efectuarà als municipis 
de la Mancomunitat amb els percentatges determinats a partir dels volums d’aigua consumida al 
darrer any natural. 

 
Per part d’aquest Secretari, s’entén que un cop produïda la ratificació de la dissolució per els 
municipis, s’haurà de produir a: 

1. Obertura del procediment de liquidació en el qual es procedirà a realitzar els 
següents tràmits: 

 
a) Satisfer els deutes als creditors i cobrar els crèdits pendents. 
b) Distribuir el patrimoni entre els ens mancomunats tal com estableixen els Estatuts, 
segons el volum d’aigua. 

- Fons líquids de la Mancomunitat (a data 31/12/2021) (Annex II). 
- Béns, drets i instal·lacions de la Mancomunitat (Annex III). 

 

2. Finalitzada la liquidació, es produirà l’extinció de la Mancomunitat, procedint-se a la 
publicació al DOGC i comunicar-ho al Registre d’Entitats, tal com s’estableix 
reglamentàriament, a l’Agència Catalana de l’Aigua, a la Junta Central d’Usuaris del Baix 
Ter a l’Agència Tributària i a la companyia asseguradora. 

 
F/ PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA EN ALTA. 

 

Per tal de poder disposar del servei d’abastament d’aigua potable en alta, caldrà que cada 
ajuntament adopti un acord específic en el qual: 

1. Atribueixi, per delegació, les competències municipals del servei d’abastament 
d’aigua potable en alta al Consorci d’Aigües Costa Brava Girona sobre els serveis i 
instal·lacions que es relacionen a l’Annex I. 
2. Aprovi l’expedient de mutació demanial subjectiva a favor del Consorci d’Aigües 
Costa Brava Girona per tal de transmetre la titularitat dels immobles i instal·lacions com la 
part de béns i drets demanials necessaris per a l’exercici de les competències delegades 
per part del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona. 
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 En conseqüència, en l’acord de la Comissió Gestora d’aprovació de la proposta de dissolució i 
de determinació de liquidació de la Mancomunitat, haurà de constar la transmissió dels 
municipis integrants de la titularitat dels béns i drets demanials necessaris per a la prestació 
d’abastament d’aigua potable en alta, atribuint a cada ajuntament la part proporcional que 
correspongui, segons el volum d’aigua, que, d’acord amb les sortides del dipòsit de Quermany 
per a l’any 2021, s’ha fixat en els següents percentatges: 

 
Palafrugell 53,34% 
Begur 28,52% 
Pals 15,86% 
Regencós 0,73% 
Torrent 1,55% 

 
Aquesta transmissió restarà, però, subjecta a les següents particularitats: 

 

1. Cada Ajuntament haurà d’aprovar, tal com s’ha dit, l’expedient de mutació demanial 
subjectiva a favor del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona per tal de transmetre la 
titularitat dels immobles i instal·lacions necessaris per a l’exercici de les competències 
delegades del Servei d’abastament d’aigua potable en alta. 
2. El contracte de gestió del servei mancomunat d’abastament d’aigua potable en alta 
entre la Mancomunitat i la Companyia General d’Aigües de Catalunya, SA, subscrit en 
data de 15 de novembre de 2017 i actualment en situació de continuïtat del servei, es 
cedirà a l’Ajuntament de Begur per tal que, a través d’aquest, el Consorci d’Aigües Costa 
Brava Girona assumeixi la posició jurídica corresponent. 
3. La concessió administrativa d’aigües atorgada per l’Agència Catalana de l’Aigua 
(A0011538) s’atribuirà en la seva totalitat a l’Ajuntament de Begur per tal que transmeti la 
seva titularitat al Consorci d’Aigua Costa Brava Girona. 
4. El mateix succeirà amb el contracte de lloguer de la finca rústica de Regencós, per 
a l’ampliació del dipòsit de Quermany, propietat de la Sra. Victòria Pijaume Bofill, en data 
de 2 de setembre de 2006 i amb una duració de 25 anys. 
5. Caldrà notificar a l’Agència Catalana de l’Aigua, la transmissió de la titularitat de la 
concessió, a l’arrendadora, la subrogació del contracte de lloguer, al Consorci d’Aigües 
Costa Brava Girona, la transmissió dels béns i instal·lacions a través del procediment de 
mutació demanial, i a la Companyia General d’Aigües de Catalunya, SA, la cessió del 
contracte de gestió del servei d’abastament en alta. 

 
Són fonaments de dret d’aquest acord els següents: 

 
1. Els ajuntaments tenen atribuïdes les competències pròpies en el subministrament 
d’aigua i el tractament d’aigües residuals de conformitat amb els articles 66.3.l) 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 (en endavant, “TRLMRL”) i, en el mateix sentit, l’art. 5 del 
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la legislació 
en matèria d’aigües de Catalunya (en endavant “TRLMACat”). 

2. Al seu torn, d’acord amb les atribucions conferides pel Decret Legislatiu 3/2003, 
de 4 de novembre, en tant que Entitat Local de l’Aigua i els seus Estatuts, el Consorci 
d’Aigües és l’ens competent de la gestió del servei en alta als diferents ens receptors del 
mateix i del conjunt d’instal·lacions afectades a aquell. Aquest servei es presta des de les 
instal·lacions de la seva titularitat o d’aquelles vinculades als serveis que gestiona. Sobre 
aquestes instal·lacions podrà exercir les facultats de protecció i defensa reconegudes en la 
legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 
3. D’altra banda, l’article 15 del TRLMACat estableix la necessitat que els ajuntaments 
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integrants d’una ELA atribueixin les seves competències en la matèria al seu favor: 
“1 La constitució d’una ELA d’àmbit supramunicipal exigeix als municipis que s’hi integrin 
l’atribució a la ELA de totes les seves competències, o d’una part d’aquestes, sobre el cicle 
hidràulic, i també sobre els serveis i les instal·lacions que hi estan vinculats.” 

 

En conseqüència, mitjançant l’adopció d’aquest acord, es procedirà a la oportuna ampliació 
de l’atribució per delegació de les competències municipals, en relació al servei d’abastament 
en alta del municipi, al Consorci d’Aigües sobre els béns i drets demanials que es detallen a 
l’Annex III. 

 
4. De conformitat amb l’article 216 bis TRLMRL: “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: 
– Pel canvi de subjecte del titular del bé… en l’atribució de competències a un altre ens local 
o a una altra administració.” 

 
D’acord amb l’anterior apartat, la mutació entre Administracions públiques, com és el cas, no 
altera el caràcter demanial dels béns. 

 
Així la mutació demanial transmet la titularitat dels béns o drets demanials que són necessaris 
per al compliment de les finalitats de l’Administració adquirent –en el cas que ens ocupa, el 
servei d’abastament d’aigua potable en alta -, la qual manté aquesta titularitat mentre continuïn 
afectats a l’ús o servei públic i, per tant, conservin el caràcter demanial. 

 

De conformitat amb l’article 216 bis del TRLMRL, en cas que els béns o drets demanials no 
siguin destinats a l’ús públic convingut aquests podran ser revertits a l’Administració 
transmitent. 

 

Com prescriu l’apartat 3 de l’article 216 bis del TRLMRL, el procediment de mutació demanial 
ha d’observar els requisits establerts a l’article 27 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, que 
aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, el qual estableix la necessitat 
d’acord de l’ens local, acreditant l’oportunitat de la mutació en els termes establerts a l’esmentat 
article 216 bis. 

 
Tot i no ostentar caràcter bàsic, en funció d’allò establert a la Disposició Final Segona, apartat 
cinquè de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques 
(en endavant “LPAP”), esdevindran d’aplicació els articles d’aquest cos legal que regulen els 
procediments aplicables a les mutacions demanials. En aquest sentit, d’acord amb l’establert a 
l’article 72 LPAP la mutació demanial requereix per a la seva efectivitat la signatura d’una acta 
de lliurament i recepció, que perfeccionarà el canvi de titular dels béns i que constituirà títol 
suficient per a les respectives altes i baixes en els inventaris de béns. L’acta haurà de recollir el 
detall dels béns de domini públic a mutar. 

 
G/ INTEGRACIÓ DE PERSONAL DE LA MANCOMUNITAT ALS AJUNTAMENTS 
MANCOMUNATS. 

 

No existeix personal propi de la Mancomunitat i per tant no cal adoptar cap  acord de 
transferència d’aquest personal als ajuntaments mancomunats, per quant: 

 
- El Secretari i l’Interventor de la Mancomunitat exerceixen les funcions  de Secretari  i 
Interventor de l’Ajuntament de Begur. 
- El Tresorer de la Mancomunitat exerceix les seves funcions de Tresorer de 
l’Ajuntament de Palafrugell. 
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- L’administrativa de suport administratiu es funcionària de l’Ajuntament de Palafrugell. 
 

En data de 22 de gener de 2021, el Secretari de la Mancomunitat emet el preceptiu informe 
jurídic. 

 

Atesos aquests antecedents, es proposa a la Comissió Gestora de la Mancomunitat l’adopció 
dels següents: 

 
Acords 
 

PRIMER.- Aprovar la proposta de dissolució de la Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments 
de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent, degut a diferents circumstàncies que han 
modificat el marc jurídic i econòmic en relació al moment de la seva constitució i que consten en 
l’informe jurídic que s’incorpora a l’expedient. 

 

SEGON.- Aprovar la proposta de liquidació de la Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments 
de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent, en base als següents principis i condicions: 

 
1. La distribució del romanent i els fons líquids de tresoreria que restin a la data de 
dissolució de la Mancomunitat es repartiran entre els cinc ajuntaments mancomunats 
proporcionalment al volum d’aigua que, d’acord amb les sortides del dipòsit de Quermany, 
s’atribueixin a cada municipi en l’any anterior a l’efectiva dissolució de la Mancomunitat (30 de 
setembre de 2022). 

 

En data de 31 de desembre de 2021, la distribució provisional dels fons líquids seria la següent: 
Fons líquids de tresoreria: 5.227.956,76 €. 

 

POBLACIÓ CONSUMS PERCENTATGE IMPORT 
CORRESPONENT 

Palafrugell 2.648.514 53,34 2.788.578,70 € 

Begur 1.416.032 28,52 1.490.917,80 € 

Pals 787.599 15,86 829.250,59 € 

Regencós 36.407 0,73 38.332,36 € 

Torrent 76.815 1,55 80.877,30 € 

TOTAL 4.965.367 100,00 5.227.956,76 € 

 

2. La distribució dels béns i instal·lacions de la Mancomunitat que es relacionen a 
l’annex I d’aquest acord s’efectuarà en règim de proindivís a cada ajuntament mancomunat, 
segons el volum d’aigua, consumit per cada Ajuntament durant l’any 2021, tal com es 
detalla a continuació: 

 
 

Palafrugell Proindivís 53,34% 

Begur Proindivís 28,52% 

Pals Proindivís 15,86% 

Regencós Proindivís 0,73% 

Torrent Proindivís 1,55% 
 

La totalitat d’aquests béns i instal·lacions s’hauran de transmetre, al Consorci d’Aigües Costa 
Brava Girona, a través del procediment de mutació demanial subjectiva, per tal de poder prestar la 
competència delegada del servei d’abastament d’aigua potable en alta. 
 

La data de successió de la titularitat efectiva d’aquests béns i instal·lacions es determina pel 
proper dia 1 d’octubre de 2022, a les 00,00 hores. 
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3. Atribuir a l’Ajuntament de Begur els següents drets reals i personals: 
 

A. Concessió d’aigües inscrita amb el número A-001535 atorgada per l’Agència 
Catalana de l’Aigua, en virtut de resolució de 22 de març de 2016. Aquesta concessió, al 
seu torn, s’haurà de transmetre al Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, a través del 
procediment de mutació demanial. Caldrà notificar la modificació d’aquesta titularitat a 
l’Agència Catalana de l’Aigua, tal com estableix les condicions particulars de la concessió. 

 
B. Subrogació en el contracte de lloguer sobre la finca rústica (Registral 46) “situada al 
municipi de Regencós per l’ampliació del dipòsit de Quermany propietat de la Sra. Victòria 
Pijaume Bonfill, amb una superfície de 900 m2. 

 
Aquest contracte de lloguer s’haurà de transmetre al Consorci d’Aigües de la Costa Brava 
Girona a través del procediment de mutació demanial. 

 
Caldrà notificar a la propietària (com a arrendadora) la subrogació contractual. 

 

La data de successió de la titularitat efectiva d’aquests drets es determina pel proper dia 1 
d’octubre de 2022 a les 00,00 hores. 

 
4. Determinar que l’Ajuntament de Begur assumirà la posició jurídica de la 
Mancomunitat en el contracte de gestió del servei mancomunat d’abastament d’aigua 
potable en alta entre la Mancomunitat i la Companyia General d’Aigües de Catalunya, SA, 
subscrit en data de 15 de novembre de 2017 i actualment en situació de continuïtat del 
servei, per tal de cedir-lo posteriorment al Consorci d’Aigües, a través de la fórmula jurídica 
corresponent. 

 
La data de cessió efectiva del contracte de gestió es determina pel proper dia 1 d’octubre de 
2022, a les 00,00 hores. 

 
TERCER.- Indicar que l’actual Comissió Gestora de la Mancomunitat, amb la seva composició i 
estructura, actuarà com a comissió liquidadora, podent convocar a les seves reunions els 
tècnics que consideri necessaris als efectes d’escoltar la seva opinió o preparar els informes o 
propostes en temes concrets de la seva especialitat. 

 
QUART.- Elevar aquesta proposta de dissolució de la Mancomunitat així com la proposta de 
liquidació a l’Assemblea, formada per tots els regidors dels cinc ajuntaments, a què fa referència 
l’article 121- a) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

 
CINQUÈ.- Sol·licitar informe preceptiu i no vinculant a la Diputació de Girona i a la Direcció 
General d’Administració Local del Departament de Presidència. 
 

SISÈ.- Realitzar els tràmits subsegüents per a l’execució d’aquests acords i dels que adopti 
l’Assemblea de regidors, en relació a la dissolució i la liquidació de la Mancomunitat. 

 
SETÈ.- Determinar que la Mancomunitat portarà a terme i centralitzarà la publicació del anuncis 
dels cinc ajuntaments relatius a la dissolució i liquidació de la Mancomunitat. 

 

VUITÈ.- Facultar al Sr. President de la Comissió Gestora per dictar els documents que calguin 
per al desplegament i efectivitat del present acord i per a la signatura dels documents per a la 
seva formalització. 

 
NOVÈ.- Traslladar aquest acord als cinc Ajuntaments mancomunats, al Consorci d’Aigües 



 

C. Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell (Girona) · NIF: P1712400I 

Tel. 972 61 31 00 · c/e ajuntament@palafrugell.cat · www.palafrugell.cat 

Costa Brava Girona, a l’Agència Catalana de l’Aigua i a la Junta Central d’Usuaris d’Aigües 
del Baix Ter, per al seu coneixement i efectes oportuns. 

 

Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels membres assistents, (Vocals de 
Palafrugell i Torrent, Alcalde - Vocal de Pals i Alcaldesses de Begur i de Regencós) i per tant 
amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Comissió Gestora. 

 
 
 

ANNEX I 
 

 

BÉNS IMMOBLES I INSTAL·LACIONS 
 

MUNICIPI DE TORRENT 
Finca Registral 68 4.648 m2

 

Finca Registral 104 3.280 m2
 

Finca Registral 473 2.736 m2
 

Finca Registral 456 3.281 m2
 

Finca Registral 596 675 m2
 

Finca Registral 545 4.374 m2
 

 
MUNICIPI DE REGENCÓS 
Finca Registral 389 1.782 m2

 

Finca Registral 386 1.500 m2
 

 
MUNICIPI DE GUALTA 
Finca Registral 1085 2.187 m2 

 
INSTAL·LACIONS: de Gualta i Torrent, instal·lacions d’elevació i de re-elevació, dipòsits estació 
de tractament d’aigua potable, edificis, etc. 

 
Atribució a cada Ajuntament segons percentatge de volum d’aigua. 

 
DRETS REALS 

 

Concessió administrativa d’aigües atorgada per l’Agència Catalana de l’Aigua. A0011538 
 

DRETS PERSONALS 
 

Contracte de lloguer de part de la finca rústica a Regencós per l’ampliació del dipòsit de 
Quermany propietat de la Sra. Victòria Pijaume Bofill, en data de 2 de desembre de 2006, amb 
una durada de 25 anys i amb un dret d’adquisició preferent a favor de la Mancomunitat. Forma 
part de la finca registral 46 inscrita al Registre de La Bisbal d’Empordà, al Volum 1287, Llibre 88 
de Regencós, Foli 1 Vto. Limita amb la finca registral 386, propietat de la Mancomunitat. 

 
Atribució a l’Ajuntament de Begur. 
 
CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA EN ALTA 

 

Contracte de gestió del servei mancomunat d’abastament d’aigua potable en alta entre la 
Mancomunitat i la Companyia General d’Aigües de Catalunya, SA, subscrit en data de 15 de 
novembre de 2017, actualment en situació de continuïtat de servei, de conformitat amb l’acord 
de la Comissió Gestora de la Mancomunitat de 18 de novembre de 2020. 
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Cessió a l’Ajuntament de Begur.” 

 

 

Essent el municipi de Palafrugell el municipi de major població dels cinc municipis que integren 
la Mancomunitat, i de conformitat amb el que preveu l’article 121 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 
en relació amb l’article 118.3 de la mateixa norma, es proposa a l’Assemblea de Regidors 
l’adopció dels següents acords: 

 
PRIMER.- Aprovar la proposta de dissolució de la Mancomunitat Intermunicipal dels 
Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent en els termes indicats a l’acord de 
la seva Comissió Gestora, de 23 de febrer de 2022, que s’ha transcrit íntegrament en la part 
expositiva. 

 
SEGON.- Aprovar la proposta de liquidació de la Mancomunitat Intermunicipal dels 
Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent amb subjecció a les condicions 
indicades a l’acord de la Comissió Gestora, de data de 23 de febrer de 2022, que s’ha transcrit 
íntegrament a la part expositiva. 

 
TERCER.- Notificar aquest acord a la Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments de 
Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent per tal que prossegueixi el procediment per a la 
seva dissolució i liquidació”. 

 

Conclosa la presentació de la proposta, el senyor president cedeix la paraula al president de la 
Mancomunitat, el senyor Lluís Ros, qui exposa que aquesta ha prestat el servei d’abastament 
d’aigua en alta durant 58 anys. Recorda que, a l’any 2003, d’acord amb la legislació, els 
ajuntaments es van haver d’adscriure al Consorci de la Costa Brava, mentre que, a l’any 2008, 
es van fer les obres de la canonada del Pasteral 2 i la Mancomunitat va assumir el cost de del 
tram de Santa Cristina a Torrent, amb la qual cosa va quedar garantit el subministrament de tots 
els municipis per la connexió amb l’embassament del Pasteral. Exposa que en els últims anys 
l’increment dels costos de manteniment de les infraestructures i noves taxes han comportat un 
dèficit per a la Mancomunitat, arribant a la decadència econòmica. També indica que hi ha un 
tema pendent d’IVA. Indica que tots aquests fets han portat a l’actual dissolució. Finalment 
determina que, fruit de les negociacions amb el Consorci de la Costa Brava, els fons actuals es 
distribuiran entre els 5 ajuntaments per destinar a la xarxa d’aigua en baixa. 

 
El senyor president demana si vol intervenir alguna altra persona assistent. Ho fa el senyor Juli 
Fernández, regidor de l’Ajuntament de Palafrugell. Fa avinent que els 5 ajuntaments, en un 
moment que es debat la gestió directa dels serveis, perdran autonomia en la gestió del servei 
d’aigua a l’anar al Consorci. Exposa que, de l’informe econòmic de l’expedient, l’incompliment 
de la regla de la despesa no és argument per anar a la dissolució. Indica que no ha tingut 
accés a la documentació de l’expedient i que no ha pogut veure la liquidació dels anys 2020 i 
2021. Considera que decisió de dissoldre la Mancomunitat és molt important en termes 
estratègics i de model de gestió dels serveis públics, sobretot ara, en un moment de fort debat 
sobre la possibilitat de municipalitzar determinats serveis. Demana si l’argument econòmic és 
l’únic per a la dissolució. També es pregunta a quin preu els vendrà l’aigua el Consorci, confia 
que, com a mínim, al mateix preu que la resta de municipis. Conclou que es perdrà autonomia. 

 
Sense cap més intervenció, el senyor president cedeix la paraula al secretari per procedir a la 
votació nominal dels regidors i regidores presents. Després de la votació, el resultat obtingut és 
el següent: 

Votació 

Mònica ALCALÁ TORRENT Ajuntament de Palafrugell A favor 
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Juan FARRÉ RIERA Ajuntament de Palafrugell Abstenció 

Juli FERNÁNDEZ IRUELA Ajuntament de Palafrugell En contra 

Guillem GENOVER RIBAS Ajuntament de Palafrugell En contra 

Marc HERAS BOFILL Ajuntament de Palafrugell A favor 

Pau LLADÓ REBULL Ajuntament de Palafrugell A favor 

Roser MASSAGUER MALLEU Ajuntament de Palafrugell A favor 

Margarita MAURI JUNQUÉ Ajuntament de Palafrugell En contra 

Laura MILLÁN MORALES Ajuntament de Palafrugell En contra 

Jaume PALAHÍ AGUSTÍ Ajuntament de Palafrugell A favor 

Olga PALAHÍ JORDI Ajuntament de Palafrugell A favor 

Josep PIFERRER PUIG Ajuntament de Palafrugell A favor 

Marc PIFERRER CORREDOR Ajuntament de Palafrugell En contra 

Xavier RANGEL MARTÍNEZ Ajuntament de Palafrugell En contra 

Alfons RIUS RIBALTA Ajuntament de Palafrugell Abstenció 

Lluís ROS COLLS Ajuntament de Palafrugell A favor 

Josep SALVATELLA MALLART Ajuntament de Palafrugell A favor 

Mònica TAUSTE VIVO Ajuntament de Palafrugell A favor 

Isidre TENAS BOFILL Ajuntament de Palafrugell A favor 

Joan VIGAS BONANY Ajuntament de Palafrugell A favor 

Jordi CARRERAS SERRANO Ajuntament de Begur A favor 

Pere FELIU RAMIRO Ajuntament de Begur A favor 

Encarnación GARCÍA SORIANO Ajuntament de Begur A favor 

Joan Manel LOUREIRO VALL Ajuntament de Begur A favor 

Eugeni PIBERNAT ROIG Ajuntament de Begur A favor 

Francesc PILSÀ MATILLO Ajuntament de Begur En contra 

Manel VALLÈS RODRÍGUEZ Ajuntament de Begur A favor 

Xavier COLL ROVIRA Ajuntament de Pals A favor 

Àlex CREIXELL HONTANGAS Ajuntament de Pals A favor 

Sílvia MONAR AYNER Ajuntament de Pals A favor 

Marisol PEREA MARTÍN Ajuntament de Pals En contra 

Carles PI RENART Ajuntament de Pals A favor 

Narcís SUBIRANA FELIU Ajuntament de Pals Abstenció 

Pau BONET MIGUEL Ajuntament de Regencós A favor 

Pere ESTEVE COLL Ajuntament de Regencós A favor 

David GELI PRUNEDA Ajuntament de Regencós A favor 

Maria Pilar PAGÈS ANDRÉS Ajuntament de Regencós A favor 

Laia RAMISA ALSINA Ajuntament de Regencós A favor 

Enric TORRAS ABARCA Ajuntament de Regencós A favor 

Marc GARCÍA GARRIDO Ajuntament de Torrent A favor 

Josep Maria ROS MARULL Ajuntament de Torrent A favor 

Jordi SÁNCHEZ ALABAU Ajuntament de Torrent A favor 
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Comptabilitzats els vots, n’hi ha 31 a favor, 8 en contra i 3 abstencions. Atès que, per a 
l’adopció d’aquest acord, és necessària la majoria simple, segons l’article 121.a) 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, la proposta queda aprovada”. 

 

 
Un cop adoptat aquest acord i en compliment de l’article 121-c del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, en data de 17 de 
setembre es va trametre còpia de l’expedient i es va sol·licitar informe a la Direcció General 
d’Administració Local del Reglament de Presidència de la Generalitat, que, en data de 23 de 
febrer, va emetre informe favorable amb les següents conclusions: 
 

Examinada la documentació que integra l’expedient de dissolució de la Mancomunitat de 
Municipis de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent, es considera que els tràmits 
d’iniciació de l’expedient han estat realitzats de forma adequada, només mancarà la ratificació 
de l’acord de dissolució de la Mancomunitat pels plens dels cinc ajuntaments que en formen 
part, tal com preveu l’apartat c) de l’article 121 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

 
Així mateix, en data de 17 de març de 2022, es va sol·licitar informe a la Diputació de Girona, 
adoptant-se, per part de la seva Junta de Govern Local, en data de 5 d’abril de 2022, per 
unanimitat el següent acord, quina part dispositiva es transcriu: 
 

PRIMER. INFORMAR FAVORABLEMENT a la proposta de dissolució i liquidació de la 
Mancomunitat Intermunicipal dels ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent. 
 
SEGON. NOTIFICAR l’acord a la Mancomunitat Intermunicipal dels ajuntaments de Palafrugell, 
Begur, Pals, Regencós i Torrent. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 

 
Altrament, l’acord de l’Assemblea de regidors es va publicar íntegrament al Butlletí Oficial de la 
Província núm. 63 de 31 de març de 2022, al Diari Oficial de la Generalitat núm. 8638, de 31 de 
març de 2022 i al Tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Mancomunitat, per un termini de 30 
dies, sense que es presentés cap al·legació, observació ni suggeriment. 
 
En conseqüència, procedeix que el Ple de l’Ajuntament de Palafrugell, igual que els de Begur, 
Pals, Regencós i Torrent, aprovin per majoria absoluta dels seus membres, la ratificació de l’acord 
adoptat per l’Assemblea de regidors de la Mancomunitat en data de 10 de març de 2022. 
 
Atesos aquests antecedents, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Ratificar l’acord adoptat per l’Assemblea de regidors de la Mancomunitat Intermunicipal 
dels Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent, en sessió duta a terme el passat 
10 de març de 2022, i que s’ha transcrit íntegrament en la part expositiva, i en conseqüència  
aprovar i ratificar la proposta de dissolució de la Mancomunitat Intermunicipal del Ajuntaments de 
Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent, que es fonamenta, principalment, en el fet que el 
servei d’abastament i distribució d’aigua potable queda cobert de manera més eficient i eficàcia 
per part del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, del qual també en formen part els municipis 
mancomunats. 
 
SEGON.- Ratificar i aprovar la liquidació de la Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments de 
Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent, en els termes aprovats i que s’indiquen a 
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continuació: 
 

1. La distribució del romanent i els fons líquids de tresoreria que restin a la data de 
dissolució de la Mancomunitat es repartiran entre els cinc ajuntaments mancomunats 
proporcionalment al volum d’aigua que, d’acord amb les sortides del dipòsit de Quermany, 
s’atribueixin a cada municipi en l’any anterior a l’efectiva dissolució de la Mancomunitat (30 de 
setembre de 2022). 

 
En data de 31 de desembre de 2021, la distribució provisional dels fons líquids seria la següent: 
Fons líquids de tresoreria: 5.227.956,76 €. 

 

POBLACIÓ CONSUMS PERCENTATGE IMPORT 
CORRESPONENT 

Palafrugell 2.648.514 53,34 2.788.578,70 € 

Begur 1.416.032 28,52 1.490.917,80 € 

Pals 787.599 15,86 829.250,59 € 

Regencós 36.407 0,73 38.332,36 € 

Torrent 76.815 1,55 80.877,30 € 

TOTAL 4.965.367 100,00 5.227.956,76 € 

 
2. La distribució dels béns i instal·lacions de la Mancomunitat que es relacionen a 
l’annex I d’aquest acord s’efectuarà en règim de proindivís a cada ajuntament mancomunat, 
segons el volum d’aigua, consumit per cada Ajuntament durant l’any 2021, tal com es 
detalla a continuació: 

 

Palafrugell Proindivís 53,34% 

Begur Proindivís 28,52% 

Pals Proindivís 15,86% 

Regencós Proindivís 0,73% 

Torrent Proindivís 1,55% 

 
La totalitat d’aquests béns i instal·lacions s’hauran de transmetre, al Consorci d’Aigües Costa 
Brava Girona, a través del procediment de mutació demanial subjectiva, per tal de poder prestar 
la competència delegada del servei d’abastament d’aigua potable en alta. 
 
La data de successió de la titularitat efectiva d’aquests béns i instal·lacions es determina pel 
proper dia 1 d’octubre de 2022, a les 00,00 hores. 

 
3. Atribuir a l’Ajuntament de Begur els següents drets reals i personals: 

 

A. Concessió d’aigües inscrita amb el número A-001535 atorgada per l’Agència 
Catalana de l’Aigua, en virtut de resolució de 22 de març de 2016. Aquesta concessió, al 
seu torn, s’haurà de transmetre al Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, a través del 
procediment de mutació demanial. Caldrà notificar la modificació d’aquesta titularitat a 
l’Agència Catalana de l’Aigua, tal com estableix les condicions particulars de la concessió. 

 
B. Subrogació en el contracte de lloguer sobre la finca rústica (Registral 46) “situada al 
municipi de Regencós per l’ampliació del dipòsit de Quermany propietat de la Sra. Victòria 
Pijaume Bonfill, amb una superfície de 900 m2. 

 
Aquest contracte de lloguer s’haurà de transmetre al Consorci d’Aigües de la Costa Brava 
Girona a través del procediment de mutació demanial. 
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Caldrà notificar a la propietària (com a arrendadora) la subrogació contractual. 
 

La data de successió de la titularitat efectiva d’aquests drets es determina pel proper dia 1 
d’octubre de 2022 a les 00,00 hores. 

 
4. Determinar que l’Ajuntament de Begur assumirà la posició jurídica de la 
Mancomunitat en el contracte de gestió del servei mancomunat d’abastament d’aigua 
potable en alta entre la Mancomunitat i la Companyia General d’Aigües de Catalunya, SA, 
subscrit en data de 15 de novembre de 2017 i actualment en situació de continuïtat del 
servei, per tal de cedir-lo posteriorment al Consorci d’Aigües, a través de la fórmula jurídica 
corresponent. 

 
La data de cessió efectiva del contracte de gestió es determina pel proper dia 1 d’octubre de 
2022, a les 00,00 hores. 

 
TERCER.- Delegar a la Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, 
Regencós i Torrent la tramitació dels anuncis relatius a la ratificació de la dissolució de la 
Mancomunitat. 
 
QUART.- Traslladar aquest acord a la Comissió Gestora Gestora de la Mancomunitat per tal que 
hi doni compliment. 
 
 
ANNEX I 

 
RELACIÓ DE BÉNS IMMOBLES 

MUNICIPI DE TORRENT 
Finca Registral 68 4.648 m2 
Finca Registral 104 3.280 m2 
Finca Registral 473 2.736 m2 
Finca Registral 456 3.281 m2 
Finca Registral 596 675 m2 

Finca Registral 545 4.374 m2 

 
MUNICIPI DE REGENCÓS 
Finca Registral 389 1.782 m2 
Finca Registral 386 1.500 m2 

 
MUNICIPI DE GUALTA 
Finca Registral 1085 2.187 m2 

 
RELACIÓ DE DRETS REALS 

Concessió administrativa d’aigües atorgada per l’Agència Catalana de l’Aigua. A0011538 
 

RELACIÓ  DE DRETS PERSONALS 
Contracte de lloguer de part de la finca rústica a Regencós per l’ampliació del dipòsit de 
Quermany propietat de la Sra. Victòria Pijaume Bofill, en data de 2 de desembre de 2006, amb 
una durada de 25 anys i amb un dret d’adquisició preferent a favor de la Mancomunitat. Forma 
part de la finca registral 46 inscrita al Registre de La Bisbal d’Empordà, al Volum 1287, Llibre 88 
de Regencós, Foli 1 Vto. Limita amb la finca registral 386, propietat de la Mancomunitat. 
 

RELACIÓ D’INSTAL·LACIONS 
Instal·lacions, de Gualta i Torrent, instal·lacions d’elevació i de re-elevació, dipòsits estació de 
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tractament d’aigua potable, edificis, etc. 
 
PARTICIPACIÓ DE CADA AJUNTAMENT MANCOMUNAT EN AQUESTS IMMOBLES I BÉNS 

IMMOBILITZATS DE LA MANCOMUNITAT 
 
SEGONS VOLUM D’AIGUA SORTIDA DIPÒSITS DE QUERMANY, EN DATA DE 31 DE 
DESEMBRE DE 2021 (4 TRIMESTRES 2021). 
 

MUNCIPI CONSUMS PERCENTATGE 

PALAFRUGELL 2.648.514 53,34 % 
BEGUR 1.416.032 28,52 % 
PALS 787.599 15,86 % 
REGENCÓS 36.407 0,73 % 
TORRENT 76.815 1,55 % 

TOTAL 4.965.367 100,00% 

 
 
 
I per tal que tingui els efectes oportuns lliuro aquest certificat a Palafrugell en la data que consta a 
l’encapçalament. 
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