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ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE
LA BEGUDA ALTA

Preàmbul
Els articles 22 i 23 de la Constitució i l’article 10 de la Carta europea d’autonomia local, reconeix el
dret d’associació, com a expressió del dret de les col·lectivitats a intervenir en la gestió dels seus
propis interessos.
L’article 115 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, declara que els municipis tenen dret a associar-se en
mancomunitat de municipis per establir, gestionar, o executar en comú obres i serveis determinats de
la seva competència. I en el mateix sentit, l’article 44 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.
La mancomunitat intermunicipal de La Beguda Alta s’estructura segons els presents Estatus, com a
eina eficaç per a la prestació de serveis en el seu àmbit territorial, des de l’exercici en comú de
competències municipals, tenint com a finalitat essencial, la vertebració territorial i la cohesió social.
La mancomunitat intermunicipal de La Beguda Alta es troba situada a l'extrem del territori que
conforma el nucli de La Beguda Alta, formada per part del territori de Sant Llorenç d'Hortons,
Masquefa i Sant Esteve Sesrovires, i amb una equidistància del nuclis urbans dels tres municipis
entre 2 i 10 Km, creant dificultats per a la prestació del serveis obligatoris municipals i els
complementaris.
Els municipis associats, cooperaran en el marc de Mancomunitat, amb seguiment dels principis de
solidaritat i desenvolupament sostenible, redistribució territorial i correcció de desequilibris econòmics,
de serveis, ambientals, d’equipaments i de qualitat de vida dels ciutadans, amb la finalitat d’aconseguir
una progressiva igualació entre el centre dels municipis associats i l’àmbit territorial intermunicipal de
La Beguda Alta.
El nucli de La Beguda Alta compta amb una població de 275 habitants corresponents al terme de
Masquefa, 232 habitants del terme de Sant Llorenç d'Hortons i 204 habitants del terme de Sant Esteve
Sesrovires.
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La constitució de la mancomunitat intermunicipal de La Beguda Alta té com a finalitat pal·liar aquestes
dificultats.

Capítol I. Disposicions generals
Article 1.- Municipis associats i incorporació
Els municipis de Masquefa, Sant Esteve Sesrovires i Sant Llorenç d’Hortons es constitueixen en
mancomunitat amb plena personalitat jurídica per a l’establiment i prestació dels serveis de la
competència dels municipis associats que determina el capítol III d’aquests estatuts.
Per a la incorporació de nous municipis es procedirà segons allò determinat a l’article 25 d’aquests
Estatuts.

Article 2.- Denominació, durada i seu social
L’entitat es denomina “Mancomunitat Intermunicipal de La Beguda Alta” (en endavant la
Mancomunitat), la seva durada és indefinida i la seu social s’estableix al municipi de Sant Llorenç
d'Hortons, Plaça de l'Església, s/n, del nucli de La Beguda Alta, si bé pot ser traslladada per acord de
l’Assemblea.
Les reunions dels òrgans de govern i administració poden tenir lloc a les cases consistorials de
qualsevol dels municipis de la Mancomunitat.

Capítol II. Òrgans de govern i administració
Article 3.- Òrgans de govern i administració
Els òrgans de govern i administració de la Mancomunitat són els següents:
a) L'Assemblea General, integrada pels representants de cada municipi.
b) La Junta de Govern
c) El president/ presidenta
d) El vicepresident/ vicepresidenta
e) Comissió de Comptes
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Article 4.- L’Assemblea General
L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern i administració de l’entitat, i estarà integrada pels
representants, que han de ser membres electes dels municipis mancomunats. També formaran part
de l'Assemblea General una representació veïnal del nucli de La Beguda Alta, amb veu, però sense
vot.
Cada ajuntament mancomunat haurà de designar els seus representants que hagin de formar part de
l'Assemblea General, amb un número igual a tres per Ajuntament. La representació veïnal estarà
formada per un membre designat per l' AMPA de La Beguda Alta, un membre designat per la Societat
Recreativa Unió Begudenca i un membre designat per l 'Associació de Vilatans de La Beguda Alta.
L’assemblea podrà crear els òrgans complementaris que preveu la legislació de règim local.

Article 5.- La Junta de Govern
L’administració de la Mancomunitat recau en la Junta de Govern, integrada pel president o la
presidenta de la Mancomunitat, i dos vicepresidents.

Article 6.- President i vicepresidents
1. El president/presidenta, com a cap de l'administració mancomunada, presideix l'Assemblea General
i la Junta de Govern, assumeix la representació de l’ens intermunicipal i, en general, té les atribucions
que corresponen als presidents de les corporacions locals.
2. L'elecció del president/presidenta i dels vicepresidents s'ha de fer en les sessions de l'Assemblea
General per majoria absoluta de vots dels membres de l'Assemblea General.
3. Els vicepresidents, segons el torn que s'estableixi, substitueixen el president/presidenta en cas de
vacant, absència o malaltia i en aquelles atribucions que expressament els delegui.

Article 7.- Renovació dels membres de l’assemblea general
1. L'Assemblea General es renova cada quatre anys, coincidint amb les eleccions municipals, i el
mandat dels membres electes de l’assemblea general coincideix amb el mandat que exerceixen com a
membres electes dels seus respectius ajuntaments, i s’extingirà, per tant, quan cessin en el càrrec
municipal que legitima la seva representació, de manera automàtica, o per revocació realitzada per
l’ajuntament que n’hagués atorgat aquella representació, de conformitat amb la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local.
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2. La designació de representants de cada municipi a l'Assemblea General, l'ha de fer l'ajuntament en
sessió plenària. Quan es renovi per elecció del nou ajuntament, l'Assemblea General s'ha de constituir
amb els nous membres designats dins el termini de seixanta dies des de la constitució dels
ajuntaments. Aquests, prèviament, han de trametre a la Mancomunitat el certificat de l'acord municipal
pel qual es designen els membres representants a la Mancomunitat.

Capítol III. Objecte de la Mancomunitat
Article 8.- L’establiment i prestació de serveis objecte de la Mancomunitat
L’objecte de la Mancomunitat és l’establiment i la prestació dels serveis de la competència dels
municipis associats, que es prestaran en el nucli de població de La Beguda Alta, format pels tres
Municipis:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Recollida domiciliaria d'escombraries.
Prestació del servei d'abastament domiciliaria d'aigua potable.
Enllumenat públic.
Xarxa de clavegueram.
Pavimentació i conservació de les vies públiques.
Educació i sanitat

I qualsevol altre prestació de servei que es consideri necessari en l'àmbit territorial de la
Mancomunitat.
La prestació de tots els serveis de competència dels municipis associats, s’exerciran per part de la
Mancomunitat amb la finalitat d’assolir més eficàcia i eficiència en la gestió, optimitzar els recursos
dels respectius Ajuntaments i sens perjudici de les competències d’altres administracions per raó de
les legislacions sectorials vigents.

Article 9.- Funcions i efectes dels acords de la Mancomunitat
Per a l’execució de la prestació dels serveis establertes a l’article 8 i en correspondència amb allò que
estableix l’article 4 de la Llei de bases del règim local, la Mancomunitat tindrà les següents funcions:
a) Planificar i programar
b) Ordenar, reglamentar, coordinar les seves activitats i serveis.
c) Establir els serveis, desenvolupar-los i gestionar-los mitjançant les modalitats i les formes
previstes a la Llei de bases de règim local.
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d) Finançar els serveis a través de l’ordenació de tarifes, taxes i contribucions especials,
subvencions, transferències i altres mitjans.
e) Inspeccionar i fiscalitzar els serveis i acordar les sancions de les infraccions comeses.
f) Exercir la potestat d’autoorganització dins els límits d’aquests estatuts i la potestat
expropiadora quan així estigui admès en la legislació corresponent.
Els acords de la Mancomunitat obliguen els ajuntaments que la integren i els veïns dels municipis
respectius.

Capítol IV. Règim econòmic
Article 10. – Drets econòmics de la Mancomunitat
1. Per assolir les seves finalitats, la Mancomunitat pot comptar amb els recursos següents:
a) Ingressos obtinguts per la prestació del servei.
b) Contribucions especials per l'execució d'obres o per l'establiment, l'ampliació o les millores
del servei de la competència de la Mancomunitat.
c) Aportacions dels ajuntaments que integren la Mancomunitat, consignades en els seus
pressupostos respectius, en la quantia i proporció establerta en aquests Estatuts o que acordi
l’assemblea, per fer inversions o per a despeses de funcionament de la mancomunitat.
d) Subvencions. La Mancomunitat podrà rebre de l’Estat, Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Barcelona, dels Ajuntaments i la Unió Europea, transferències econòmiques o
subvencions per les obres i serveis que ella realitzi en l’àmbit intermunicipal de La Beguda
Alta.
e) Qualsevol altres ingressos o aportacions obtinguts.
f) Taxes i preus públics, per la prestació de serveis, utilització privativa o aprofitament especial
de béns o instal·lacions d’ús públic de la seva titularitat, o la realització d’activitats de la seva
competència.
g) Crèdits o bestretes. La Mancomunitat podrà tenir accés al crèdit oficial i privat i utilitzar
qualsevol de les formes d’obtenció de crèdit.
h) Els dimanants d'operacions de crèdits.
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i) Multes.
j) Participació en tributs. Els municipis associats podran fer cessió en tot o en part a la
Mancomunitat, d’exaccions pròpies en consideració als serveis que aquesta assumeix.
k) Ingressos de dret privat.
l) D’altres que estableixen i admetin les legislacions corresponents..
2. A efectes de distribució de la despesa, els ajuntaments convenen a fixar els paràmetres següents:
tres paràmetres (per superfície i/o unitats, nombre d’usuaris o places):
Unitats de participació:
a) Manteniment d’enllumenat: per punts de llum.
b) Neteja i manteniment de la via pública: per metres quadrats de superfície.
El percentatge de participació, serà la suma a+b dividit pel nombre d’unitats d’aportació de
cada municipi, el % resultant serà el percentatge de participació econòmica del servei a
finançar
c) Recollida i tractament de residus i aigua: per nombre d’usuaris.
d) Places i zones verdes: per superfície.
e) Centres d’educació: nombre d’alumnes matriculats de cada municipi.
3. Les despeses de gestió s'han de repartir periòdicament d'acord amb el cost corresponent a cada
municipi.

Article 11.- Normes generals
En tot allò que fa referència als drets econòmics, intervenció i tresoreria, seran d’aplicació a la
Mancomunitat el que disposen les normes de règim local.

Article 12.- Pressupost anual
L'Assemblea General ha d'elaborar un pressupost anual, que ha d'incloure els recursos ordinaris i els
d'inversions que calguin, d'acord amb les disposicions de règim local.
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Article 13.- Patrimoni
El patrimoni de la Mancomunitat l’integraran, des del moment de la seva constitució, els béns afectes
als serveis, l’exercici dels quals en constitueix el seu objecte, així com aquells que serveixen de suport
a activitats econòmiques transferides a la Mancomunitat, i es constitueix a partir dels ingressos i
excedents que es formen i que provenen dels recursos assenyalats a l'article 10.

Capítol V. Funcionament i règim jurídic
Article 14.- Competència de l’assemblea general
L'Assemblea General és l'òrgan competent per resoldre i acordar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Designar el president/presidenta, els vicepresidents i els membres de la Junta de Govern.
Aprovar definitivament els plans i programes generals dels serveis.
Determinar les formes de gestió i explotació dels serveis.
Aprovar els Reglaments dels serveis.
Aprovar el pressupost anual i de les seves modificacions, com també la concertació
d’operacions d’endeutament i de crèdit de tot tipus.
Determinar el repartiment de les despeses d’inversió entre els municipis membres, d’acord
amb el que disposa l’article 10.2 d’aquests Estatuts.
Disposar dels fons de previsió i drets de tota mena de transaccions sobre aquests.
Aprovar l’establiment de taxes, preus públics i contribucions especials i les seves ordenances.
Redactar el reglament orgànic, les ordenances i les normes de règim interior i del servei.
Contractar obres, serveis i subministraments, en les mateixes condicions establertes a la
legislació local per al Ple municipal.
Aprovar convenis de col·laboració amb d’altres administracions públiques i entitats de tota
mena quan comportin la transferència o delegació de competències.
Adquirir i alienar béns en les mateixes condicions que els plens municipals.
Aprovar la plantilla de personal, l’oferta d’ocupació i les bases de les convocatòries.
Aprovar les directrius de serveis i del seu finançament.
Les altres competències atribuïdes en aquests Estatuts i les que li puguin correspondre per
aplicació del règim competencial del Ple municipal.

Article 15.- Competència de la Junta de Govern
Són competències de la Junta de Govern les que es deriven de l'administració i la direcció de la
Mancomunitat i les que expressament li delegui l'Assemblea General i el President, sempre que les
competències siguin delegables.
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Article 16.- Competència del president/presidenta
Són competències del president/presidenta de la Mancomunitat:
a) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions de l'Assemblea General i de la Junta
de Govern, dirigir-ne les deliberacions i resoldre'n els empats amb el vot de qualitat.
b) Publicar, executar i fer complir els acords adoptats per l'Assemblea General i la Junta de
Govern.
c) Inspeccionar el servei.
d) Representar la Mancomunitat i delegar l' exercici de la dita representació.
e) Dirigir i nomenar el personal de la Mancomunitat, instruir expedients disciplinaris i imposar
les sancions corresponents.
f) Exercitar tota mena d'accions civils, penals i administratives en cas d'urgència d'acord amb
l'art. 21 1) k) de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local.
g) Donar compte a l'Assemblea General de les operacions realitzades en cada exercici
econòmic.
h) Aprovar la liquidació del pressupost en els termes que estableix Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.

Article 17.- Règim de sessions de l’Assemblea General
L’Assemblea General s’ha de reunir com a mínim dos vegades l'any, una cada semestre, per aprovar
el pressupost i el compte general, a part de les sessions extraordinàries que convoqui el president o la
presidenta, bé per iniciativa pròpia o a petició d’un municipi.

Article 18.- Règim de sessions de la Junta de Govern
La Junta de Govern s’ha de reunir com a mínim una vegada al trimestre, i les extraordinàries que
convoqui el President, o quan ho demani per escrit una tercera part dels seus membres.
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Article 19.- Disposicions generals
1. El règim de sessions, l'adopció d'acords, la tramitació d'expedients i la comptabilitat s'han d'ajustar a
l'ordenament de règim local vigent.
2.- Exercirà de Secretari de la Mancomunitat i dels seus òrgans, el titular de l'Ajuntament que ostenti la
Presidència de la Mancomunitat, o persona en qui delegui.
3.- L'Assemblea General designarà l'interventor i el tresorer, que exerciran les funcions públiques
assenyalades a l'article 92 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. Els
nomenats podran delegar les seves funcions en persona capacitada per exercici les facultats d'aquest
funcionaris.
4. Igualment, la Mancomunitat pot nomenar un o una gerent per al desenvolupament de la gestió
estatutària. Són funcions del o de la gerent:
a) Dirigir l’administració de la Mancomunitat i el seu personal i executar els acords dels altres
òrgans de govern.
b) Impulsar les obres i els serveis i adoptar les resolucions de tràmit.
c) Autoritzar i disposar despeses, reconèixer obligacions i contractar obres i serveis en els
límits de la delegació que li atorgui l’assemblea i ordenar pagaments i rendir comptes.
d) Representar a la Mancomunitat en la signatura de tota mena d’escrits i documents públics i
privats, especialment en tot allò que fa referència a liquidacions tributàries.
e) Exercir les funcions que li són delegades expressament pels altres òrgans de govern.

Article 20.- Resolucions de la Mancomunitat
Les resolucions de la Mancomunitat exhaureixen la via administrativa, i el règim jurídic és el que
disposin per als ajuntaments les lleis de règim local.
En tot allò que no regulin aquests Estatuts, seran de directa aplicació els articles corresponents de la
legislació de règim local vigent i especialment, l’article 44 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, els articles 115 i següents 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.
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Capítol VI. De la gestió
Article 21.- Forma de gestió dels serveis
L'Assemblea General ha de determinar la forma de gestió del servei, que pot ser qualsevol de les
admeses en dret.

Capítol VII. De la dissolució i liquidació de la Mancomunitat
Article 22.- Dissolució
La Mancomunitat es pot dissoldre:
a) Per acord dels ajuntaments que la integren, adoptat amb els mateixos requisits que la seva
constitució.
b) Per acord de l'Assemblea General ratificat pel ple de cadascun dels ajuntaments.
c) Per la impossibilitat de complir els objectius de la Mancomunitat.

Article 23.- Liquidació
En dissoldre's la Mancomunitat, es procedirà a la seva liquidació mitjançant una comissió liquidadora
integrada per un representant de cadascun dels Ajuntaments presents a l’Assemblea, que actuarà
amb vot igualitari. El balanç final de la liquidació serà aprovat en assemblea extraordinària de la
Mancomunitat, convocada a aquests efectes.

Capítol VIII. De la incorporació de nous membres i de la modificació
dels estatuts
Article 24.- Modificació d’estatuts i incorporació de nous membres
La modificació dels Estatuts de la Mancomunitat, inclosa la incorporació de nous municipis, s'ha de fer
a proposta de l'Assemblea General i requereix l'aprovació dels plens de tots els ajuntaments dels
municipis membres, amb la consulta prèvia al Departament de Governació i Relacions Institucionals,
d'acord amb el que estableix l'article 48 del Decret 244/2007, i els informes previs de la Diputació
Provincial i el Consell Comarcal.
La Beguda Alta, 27 de març de 2009
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