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Institucions i territori: 
les mancomunitats gironines 

MARGARIDA CASTAÑER 
MARTA MINtSTRAL 

A partir de l'article publicat en 
aquesta revista (núm. 127, 
marp-abril 1988), per Xavier 

Mateu, sobre "Les disfuncionalitats 
en el mapa municipal del nord-est 
de Catalunya", queda ciar que l'e-
volució económica i demográfica 
ha provocat disfuncionalitats muni-
cipals de tipus demográfic i territo
rial. Aquesta evolució no ha anat 
acompanyada d'un replantejament 
de límits municipals, ni de cap rees-
tructuració administrativa. Com a 
conseqüéncia, avui ens t robem, en 
árees rurals, amb una estructura en 
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la qual s'insereixen unitats organit-
zatives territorials sensiblement 
mancades de base poblacional i en 
les quals resulta impossible submi
nistrar reiteradament cada un deis 
servéis necessaris per a la seva 
bona convivencia. En árees urba-
nes, contráriament, l'augment de la 
població ha provocat que la seva 
localitzaciódeixi de banda els límits 
administrat iusi que la demanda de 
servéis augmentes considerable-
ment, essent difícilment assumible 
per la institució básica, el municipi. 

Com a conseqüéncia d'aquesta 
realitat, de fa temps, es van pro-
pugnant nous espais administra-
tius, per una banda idonis per ca-
nalitzar l'acció del medi rural, i de 
l'aítra, per reagrupar comunitats 

originarles en d'altres mes com
prensibles i realistes. Tant a Europa 
com a América Liatina els legisla-
dors han assajat formules de dret 
públic que permeten Tagrupació o 
federado de distintes unitats (mu-
nicipis) tractant de resoldre així el 
problema i fugint de reformes fron-
tals i mes radicáis que donaven 
com a resultat fusions i desapari-
cions de municipis. 

En aquest sentit, la figura de la 
mancomunitat és, certament, inte-
ressant. Ha estat tradicionalment 
prevista a la nostra legislació de 
régim local i hom ha pretés que fos 
un régim eficag ais problemes de 
manca de capacitat que pateixen 
els nostre municipis. Aquest article 
pretén endinsar-se una mica en el 
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tema, tot analitzant les mancomuni-
tats de les comarques gironines. 

Associacions de municipis 

Les mancomunitats son asso
ciacions voluntarias de municipis, 
que es constitueixen amb la finalitat 
de prestar o realitzar servéis o o-
bres d'interés comú. Els trets que 
caracteritzen les mancomunitats 
de municipis son, en primer lloc, la 
seva composició, integrada exclu-
sivament per municipis; en segon 
lloc, el seu carácter voluntari; en 
tercer lloc, la seva finalitat, que és 
l 'execucióencomúd'obresi l'admi
nistrado de determinats servéis de 
la seva competencia; finalment, un 
régim de dret administratiu. 

La Llei Reguladora de Bases de 
Régim Local (LRBRL) de 1985 esta-
bleix uns criteris molt generáis rela-
tius a les mancomunitats i es remet 
a la legislació autonómica per al 
seu desenvolupament. Així, en el 
marc de la LRBRL es legisla la Llei 
de Régim Local deis Municipis de 
Catalunya (LRLMC) de 1987. Amb-
dues liéis introdueixen peques mo-
dif icacionsa la figura jurídica de les 
mancomunitats. 

Per a promoure la constitució 
d'una mancomunitat s'ha d'arribar 
primerament a un acord inicial a-
doptat per la majoria simple de 
cada govern municipal interessat. 
La constitució definitiva , que se-
gueix a cont inuado, també ha de 
comptaramb l'aprovació deis esta-
tuts, pero amb l'acord per majoria 
absoluta del Pie de cada ajunta-
ment. Seguidament, la nova man
comunitat s'inscriu en el registre 
d'entitats locáis. 

Les normes básiques per les 
quals es regeix cada mancomunitat 
queden establertes en els seus Es-
tatuts. Formen part del dret local 
que els reconeix i integra, sempre 
que s'adaptin i segueixin el procés 
legal establert. Son elaboráis per 
l'assemblea de tots els regidors re-
presentants i informats pels Con-
sells Comarcáis corresponents, les 
Diputacions Provincials i el depar-
tament de Governació de la Gene-
ralltat. En els estatuts han de que
dar establerts, també, els órgans 
de govern —que serán representa-
tis deis ajuntaments que els com
ponen—. Ais trets característics 
assenyalats hem d'afegir-hi que les 
mancomunitats es constitueixen 
com a entitats locáis funcionáis, i 
que el seu feix de competéncies no 
pot excedlr l'ámbit de les compe

téncies que son estrictament muni-
cipals. Per aixó, els ajuntament 
associats han de transferir a la 
mancomunitat les competéncies 
assenyalades en els Estatuts, en els 
quals han de quedar ben definides. 
Si hi ha interés a ampliar les com
peténcies s'haurá de fer amb l'a
cord previ de tots els ajuntaments 
integrants. El mes fonamentals és 
que les competéncies es traduei-
xen en servéis concrets a oferir dins 
l'ámbit geográfic de tots els munici
pis mancomunats. 

20 mancomunitats gironines 

Actualment existeixen 20 man
comunitats aprovades oficialment, 
que agrupen 135 municipis, la qual 
cosa significa que el 6 1 % deis mu
nicipis de les comarques gironines 
están mancomunats per algún ser-
vei determinat. A cont inuado, per 
comarques, s'exposen les caracte-
rístiques de cada una de les man
comunitats constituVdes. 

LA CERDANYA 
És una comarca d'Alta Munta-

nya que agrupa municipis de les 
provincias de Girona i de Lleida. 
Excepte Puigcerdá, cap altre nucli 
de pob lado compta amb mes d'un 
miler d'habitants. 

MANCOMUNilAT DE 
LA CERDANYA 

Está formada per tots els muni
cipis de la Cerdanya gironina i llei-
datana. Fou constituVda l'l de marp 
de 1973, pero ha passat époques 
sense donar cap servei. Actual
ment gestiona Caeroport comarcal i 
l'escorxador de carns. En aquest 
últim servei, només hi participen els 
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municipis de Puigcerdá, Llívia, 
Guils de Cerdanya, Bolvir, Meran-
ges, Ger i Isóvol, El pressupost 
d'enguany s'apropa ais 135 milions 
de pessetes. 

EL RIPOLLÉS 
És també comarca d'Alta Mun-

tanya. Compta amb 24 municipis 
—tres deis quals pertanyen a la 
provincia de Barcelona—. Plegats 
formen l'área de menys densitat de 
les comarques gironines. 

MANCOMUNITAT DE LA 
VALL DE fílBES 

Formada pels municipis de 
Campelles, Pardines, Toses, Que-
ralbs, Plañóles i Ribes de Freser. 
Fou constituida l'any 1972, pero fins 
ais anys vuitanta no va actuar ple-
nament. Actualment gestiona les 
normes subsidáries de la Valí de 
Ribes i la promoció turística de la 
zona. Els pressupostos sempre han 
girat al voltant del milió de pesse
tes, excepte el de 1986, que puja a 
prop de 52 milions. 

MANCOMUNITAT DE 
CAMPRODON 

La componen els municipis de 
Camprodon, Llanars, Molió, Sant 
Pau de Seguries, Setcases i Vila-
llonga de Ter. La seva finalitat és 
promoure el tuhsme, organitzant 
testes i fires. També es volia oferir 
un servei d'escombraries, pero fou 
absorbit ja peí Consell Comarcal. 
La mancomunitat es va constituir el 
1973, pero no es va aprovar oficial
ment fins l'any 1978. En els darrers 
anys els pressupostos no han pas
sat gaire del milió de pessetes, 

MANCOMUNITAT DEL RIPOLLÉS 
Aplega els municipis següents: 

les Lloses, Ripoll, Sant Joan de les 
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Abadesses, Sant Pau de Seguries i 
Vallfogona. Va ser constituida el 
juny de 1986, per ais servéis de l'es-
corxador comarcal, gestió de la 
xarxa d'emissores, construcció de 
les pistes forestáis i altres servéis a 
convenir. Els pressupostos no su
peren, de moment, els 3 nnilions 
de pessetes. 

LA GARROTXA 
És la darrera comarca d'Alta 

Muntanya. Connptaamb21 munici-
pis. El d'Olot és el que concentra el 
60% deis habttants d'aquesta área, 
i compleix la funció d'eix vertebra-
dor. Excepte dos municipis, tots els 
altres s'agrupen dins d'una única 
niancomunitat comarcal. 

MANCOMUNITAT DE 
LA GARROTXA 

Está integrada pels municipis 
d'Argelaguer, Beuda, Castellfollit 
de la Roca, Mieres, Mala de Mont-
cal, Montagut, les Preses, Olot, Ri-
daura. Sales de Llierca, Sant Aniol 
de Finestres, Sant Feliu de Palle-
rols, Sant Ferriol, Sant Joan les 
Fonts, Sant Jaume de Llierca, San
ta Pau, Tortellá, la Valí d'en Bas i la 
Valí de Bianya. D'aquí a poc temps 
desapareixerá, perqué será absor
bida peí Consell Comarcal. Des del 
juny de 1975, en qué es va consti
tuir la mancomunitat, els servéis 
han anat multiplicant-se. Actual-
ment gestionen els servéis técnics 
d'urbanisme, de normalització del 
Cátala, d'atenció social primaria, 
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planificació i or ientado familiar, sa-
nejament i depurado, escorxador, 
tractament de residus sólids, fo-
ment de l'ensenyament professio-
nal i agrícola, etc. El pressupost de 
1987 va ser de 154 milions de pes
setes. 

EL PLA DE L'ESTANY 
Comarca de recent creado, va 

ser disgregada del Girones. La for
men 11 municipis, que es varen 

constituir mancomunitat per esde
venir comarca. Banyoles és el cen
tre de Íes activitats económiques, 
socials i culturáis de l'área. 

MANCOMUNITAT DE L'ESTANY 
Esta composta pels municipis 

de Banyoles, Camós, Cornelia de 
Terri, Crespiá, Esponellá, Fontco-
berta, Palol de Revardit, Porqueres, 
Sant Miquel de Campmajor, Seri-
nyá i Vílademuls. Els estatuts mar-

Kevísta de Giiona 
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quen unes finalitats molt ampies, 
pero han de ser d'interés suprannu-
nicipal. Actualment gestionen els 
servéis de depuració d'aigües resi-
duals, Pía de camins rurals, servéis 
técnics d'urbanisme, recaptació, 
eliminació de residus sólids, equip 
mobil lari, etc. La mancomunitat e-
xisteix des del 1976, pero no co-
nnenpá a funcionar fins l'any 1981. 
Els pressupostos previstos per en-
guany son de 380 milions de pesse-
tes. És previst que d'aqui a poc 
temps tots els servéis passin a ges-
tionar-se des del Consell Comarcal 
i es dissolgui la mancomunitat. 

EL GIRONES 
És la comarca mes céntrica i 

poblada de totes les gironines. La 
seva capital, Girona, també capital 
provincial, és l'eix vertebrador de 
tota l'activitat comarcal del Pía de 
l'Estany des del 16 de marg de 
1988. 

MANCOMUNITAT URBANÍSTICA 
GIRONA - VI LA B LAR El X 

Girona i Vilablareix formen 
aquesta mancomunitat, que té fina
litats urbanístiques i de planeja-
ment per a la zona d"'Abastaments" 
comuna a ambdús municipis. A 
l'any 1981 s'aprová la mancomuni
tat i, com que ja ha complert els 
seus objectius, és previst que al 
final d'aquest any o al principi de 
1989 quedi dissolta. Per a 1988 en
cara es fixen uns pressupostos de 
72 milions de pessetes. 

MANCOMUNITAT DEL GIRONES 
La componen els municipis de 

Girona, Sait, Sarria de Ter, Ceirá, 
Flassá, Sant Gregori, Gerviá de Ter, 
Anglés, Sant Julia de Ramis, For-
nells de la Selva, Quart, Bescanó, 
Cassá de la Selva i Vilablareix. An-
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glés és rúnic municipi que no per-
tany al Girones, sino a la Selva. El 
marg de 1973 s'aprová la manco
munitat amb els objectius de pres
tar els servéis de l'escorxador co
marcal, depuració d'aigües resi-
duals tractament de residus sólids, 
transport públic interurbá i servéis 
sanitaris, pero, de moment, només 
funciona l'escorxador mancomu-

nat. Per a 1988 s'hi destinen 8 mi
lions de pessetes. 

UALT EMPORDÁ 
És la comarca que compta amb 

mes municipis i mes superficie to
tal. N'hi ha 68 en 1.339 Km^. La 
capital, Figueres, és clarament el 
centre articulador de les activitats 
comarcáis. 

COrífiRCfl DE L ALT EMPORDA 
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MANCOMUNITAT D'AIGÜES 
DE GARRIGUELLA 

Constituida pels municipis de 
Garriguella, VilajuVga, Pau i Palau-
Saverdera. El gener de 1972 es va 
aprovar la mancomunitat amb la 
finalitat d'oferir el servei de capta-
ció i impulsió d'aigües, així com el 
manteniment de la seva xarxa man-
comunal. Per a 1988 hi ha un pres-
supost de 24 milions de pessetes. 

MANCOMUNITAT DE 
LALT EMPORDA 

Está formada per Aguilena. Avi-
nyonet de Puigventós. Castelló 
d'Empúries, l'Escala, Espolia, el Far 
d'Empordá, Figueres, Garrigás, la 
Junquera, Mapanet de Cabrenys, 
Navata, Ordis, Pedret i Marzá, Ro
ses, Sant Climent Sescebes, Sant 
Mori, Vilabertran i Vilamalla. El 
maig de 1985 es va constituir la 
mancomunitat amb l'interés d'ofe
rir els servéis d'escorxador comar
cal, abocador d'escombraries i un 
centre per a disminuVts psíquics. 
Per a dur a terme aquests servéis hi 
ha destinat un pressupost de 151 
milions de pessetes. 

EL BAIX EMPORDA 
Amb només 36 municipis, és la 

comarca amb mes mancomunitats. 
Encara que la capital siguí la Bisbal 
d'Empordá, altres poblacions com 
Palafrugell, Palamós, Torroella de 
Montgri i Sant Feliu de Guíxols 
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teñen tanta o mes importancia de
mográfica, cultural I económica. 

MANCOMUNITAT D'AIGÜES 
DE PALAFRUGELL 

La integren Palafrugell, Begur, 
País i Regencós, municipis situats 
al litoral. El juny de 1956 va ser 
aprovada la mancomunitat per a 
minorar els servéis de captació, 
bombeig, impulsió i conducció d'ai
gües fins els respectius municipis. 
Els pressupostos anuals oscil.len al 
voltant deis 70 milions de pessetes. 

MANCOMUNITAT ESCOLAR 
DE VERGES 

Formada pels municipis de Ver-
ges, Foixá, Garrigoles, la Tallada, 
Jafre. Parlavá, Rupia i Ultramort. En 
anuí.lar el funcionament escolar en 
aqüestes poblacions i concentrar
lo a Verges, es va decidir el 1972 de 
constituir-se en mancomunitat per 
a gestionar el manteniment de l es 
eóla i la biblioteca pública, així com 
el transport escolar i les activitats 
extraescolars. El pressupost del 
curs anterior fou de 2 milions i mig 
de pessetes. 

MANCOMUNITAT 
PELS DISMINU'ITS PSÍQUICS DEL 
BAIX EMPORDA 

La integren els municipis de Se
gur, Calonge, Castell-Platja d'Aro, 
la Bisbal d'Empordá, Mont-ras, Pa

lafrugell, Palamós, País, Regencós, 
Sant Feliu deGuixols, Torrent i Tor
roella de Montgri . El maig de 1987 
es constituí la mancomunitaL Té la 
finalitat d'oferir uns servéis esco-
lars i ocupacionals ais disminu'fts 
psíquics de la comarca. Gairebé 14 
milions de pessetes están previstos 
en el pressupost d'enguany. 

MANCOMUNITAT DE LA CONCA 
DEL RIDAURA 

És la mancomunitat de mes re
ceñí creació. Es va constituir el se-
tembre de 1987. Hi participen els 
municipis de Castell-Platja d'Aro, 
Sant Feliu de Guíxols, Santa Cris
tina d'Aro, Calonge i Llagostera. El 
servei que gestiona actualment és 
el d'execució del projecte de l'abo-
cador controlat d'escombraries. En 
el futur preveu establir altres ser-
veis d'interés supramunicipal. Per a 
1988 es destinen 60 milions per a 
l'esmentat servei. 

LA SELVA 
Compta amb 27 municipis de 

molt desigual densitat de població. 
Aquesta tendeix a concentrar-se 
ais pobles costaners, que son els 
de mes activitat económica i social, 
Santa Coloma de Farners, la seva 
capital, ha anat perdent protago
nismo comarcal, encara que ha 
conservat el seu lideratge buro-
crátic. 
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LA SELVA 
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MANCOMUNITAT MONTSENY 
GUILLERIES 

La formen els municipis d 'Arbu-
cies, Breda, Hostalric, Maganet, Ri-
ells i Sant Feliu de Buixalleu. Es va 
constituir el 1975, per a oferir ser-
veis d'interés supramunicipal, pero 
avui dia només gestiona el d'assis-
téncia social, amb conveni amb la 
Diputado de Girona. 

MANCOMUNITAT ESCOLAR 
VERGE DELS SOCORS 

La integren els municipis d'Hos-
talric, Wapanet, sant Feliu de Buixa
lleu i Fogars de Tordera. Aquest 
últim municipi pertany a la provin
cia de Barcelona. Annb la finalitat de 
gestionar els servéis de conserva-
ció i funcionament de l'escola co
marcal Verge deis Socors, es va 
constituir la mancomuni tat El pres-
supost del curs anterior fou de mes 
de 7 milions de pessetes, destina-
des a neteja, calefacció i conserva-
ció de l'edifici escolar. 

MANCOMUNITAT DE 
LA VALL D'ONYAR 

Formen part de la mancomuni
tat els municipis de Vilobi d'Onyar i 
Brunyola. Té la finalitat única de 
pavimentar la carretera de Salitja a 
Brunyola, de gran utilitat pels res-
pectius habitatns de cada nucli, so-
bretot els escolars. L'obra s'está 

realitzant a partir del Pía d'Obres i 
Servéis i del Pía de Camins Rurals. 

LA COSTA BRAVA 
Noés una comarca, peró la t rac-

tarem com a territori diferenciat 
perqué agrupa municipis amb unes 
característiques geográfiques co
munes, encara que pertanyin a tres 
comarques diferents. La costa s'es-
tén al llarg de 158 Km, aplegant 22 
municipis. Dues mancomunitats 
son integrades per ajuntaments de 
diferents comarques, pero teñen el 
tret comú de formar part de la Cos
ta Brava. 

MANCOMUNITAT TURÍSTICA DE 
LA COSTA BRAVA 

La formen Portbou, Colera, el 
Port de la Selva, Llangá, Gadaqués, 
Roses, Castelló d'Empúrles, Sant 
Pere Pescador, l'Escala, Torroella 
de Montgri, País, Begur, Palafru-
gell, Mont-ras, Palamós, Calonge, 
Castell-Platja d'Aro, Sant Feliu de 
Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Tos-
sa, Lloret, Blanes, Figueres i Giro
na. Des de 1970 existeix la Go-
munitat Turística, pero fins l'any 
1985 no es va aprovar com a man
comunitat. La seva finalitat és pro-
moure el turisme de la zona, fent 
campanyes participant a tires na-
cionals i internacionals i gestionant 
tots aquells servéis que interessen 

per a fomentar les activitats turísti-
ques. El pressupost per a 1988 és 
de 21 milions de pessetes. 

MANCOMUNITAT PEL CONTROL 
DE MOSQUITS 

Está integrada pels municipis 
de Roses, Castelló d'Empúries, 
Sant Pere Pescador, l'Armentera, 
l'Escala, Torroella de Montgri i País. 
Abasta l'área costanera de les ba-
dies de Roses i País. Es va constituir 
el margde 1987, pero jafuncionava 
des de 1983. El seu objectiu és el 
tractament i e l iminado raticida i el 
control de mosquits, amb la desin
sectado i desinfecció correspo-
nents. L'any anterior hi va haver un 
pressupost de 20 milions de pes
setes. 

Les mancomunitat i els conselis 

Peí que hem dit anteriorment. es 
fácil observar que les mancomuni
tats mes antigües van sorgir en mu
nicipis petits pero amb molta Ini
ciativa, mentre que les mancomu
nitats creades mes recentment es-
tan constituidos per municipis de 
mes poblado, resident i temporal, i 
per aquells mes influenciáis per un 
centre económic important que és 
seu de mancomunitat. També ob
serven que els principáis servéis 
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mancomunats son els de tipus ur-
banístic, d'abocadors, d'escorxa-
dors, d'aigua potable, escolar, 
ocupado per ais disminuTts psí-
quics i de promoció turística. 

De cares al futur, amb la recent 
creació deis Consells Comarcáis, 
no s'obliga les mancomunitats a 
dissoldre's ni tampoc será il.lícit 
crear-ne de noves, pero s'aconsella 
ais ajuntament de no mancomunar
se, sino de gestionar els servéis 
supramunicipals en el marc deis 
Consells Comarcáis. La llei no fa 
incompatible les mancomunitats 
amb els Consells de Comarques, 
pero algunos d'elles es dissoldran 
d'aquí a poc temps per a traspassar 
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competéncies al govern comarcal, 
sobretot en el cas de les mancomu
nitats que agrupen gairebélatotal i -
tat deis municipis comarcáis, com 
poden ser la de la Garrotxa i la de 
l'Estany. També altres mancomuni
tats desapareixeran perqué hauran 
assolit els objectius iniciáis propo-
sats, com será el cas de la Urbanís
tica Girona-Viiablareix. 

Algunes de les mancomunitats 
que encara existirán podrien de-
pendre del Consell Comarcal, pero 
mantenint una certa autonomía 
respecte d'aquell, sobretot en la 
circumstáncia d'agrupacions que 
abasten municipis de mes d'una 
comarca. 

De moment hem de esperar que 
es consolidin els Consells Comar
cáis —procés que se suposa que 
será lent— per a tornar a plantejar-
nos quin será el futur de les manco
munitats encara existents. Será 
llavors quan es veurá si és incon-
gruent la subsistencia de dos ens 
amb competéncies i implantado 
territorial similiars. 

Margarida Castañar ¡ María Miniatral, 
s6n geógrafes. 
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