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ACTA DE LA SESSIÓ 
PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 14 DE MAIG DE 2015 
 

A la ciutat de Barcelona, el 14 de maig de 2015, a les 12 hores i 5 minuts, es reuneix al 
Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària extraordinària de 
primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del seu President 
senyor Salvador Esteve i Figueras, i amb l’assistència de la Vicepresidenta primera, 
senyora Mireia Solsona i Garriga, Vicepresidenta segona, senyora Mercè Conesa i 
Pagès, Vicepresident tercer, senyor Joaquim Ferrer i Tamayo, Vicepresident quart, 
senyor Antoni Fogué i Moya, i amb les diputades i diputats que s’esmenten a 
continuació, senyors i senyores: Xavier Amor i Martín, Gerard Ardanuy i Mata, Antonio 
Bermudo i Ávila, Andreu Carreras i Puigdelliura, Ramon Castellano i Espinosa, Marc 
Castells i Berzosa, Jaume Ciurana i Llevadot, Ferran Civil i Arnabat, Carles Combarros 
i Vilaseca, Pilar Díaz i Romero, Arnau Funes i Romero, Jesús Angel García Bragado, 
Joan Carles García i Cañizares, Carme García i Lores,  Ignasi Giménez i Renom, Sara 
Jaurrieta i Guarner, Josep Jo i Munné, Josep Llobet Navarro, Manel Enric Llorca i 
Ibañez, Alex Mañas i Ballesté, Josep Mayoral i Antigas, Eva Maria Menor i Cantador, 
Maria Asunción Miranda i Cuervas, Josep Monrás i Galindo, Immaculada Moraleda i 
Pérez, Josep Oliva i Santiveri, Jordi Portabella i Calvete, Pere Prat i Boix Joan 
Puigdollers i Fargas, Mònica Querol Querol, Ramon Riera i Bruch, Ramon Riera 
Macia, Maria Mercè Rius i Serra, Joan Roca i Lleonart, Rafael Roig i Milà, Carles 
Rossinyol i Vidal, Carles Ruiz i Novella, Josep Salom i Ges, Jordi Serra i Isern, Ramon 
Serra i Millat, Francesc Serrano i Villarroya, Jordi Subirana i Ortells i Alberto Villagrasa 
Gil. 
 
Actua de Secretària la senyora Petra Mahillo García, Secretària General de la 
Corporació. 
 
Hi assisteix el Director de Serveis de Secretaria, senyor José Luis Martínez-Alonso 
Camps, la Interventora General, senyora Teresa Raurich Montasell i el Tresorer, 
senyor Josep Abella Albiñana.  
 
Excusa la seva absència el Diputat senyor Xavier García Albiol. 
 
Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la Sessió pel Sr. 
President, s’entra a l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia 
que es transcriu a continuació: 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
1.- Dictamen que proposa ratificar l’acord de la modificació dels Estatuts del Consorci 
del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), adoptat pel Consell 
General del Consorci en data 22 d’abril de 2015, per adaptar-los a la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i a la Llei 
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15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de 
reforma administrativa.  
 
2.- Dictamen que proposa ratificar l’acord de la modificació dels Estatuts del Consorci 
del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, adoptat pel Consell 
General del Consorci en data 16 de març de 2015, per adaptar-los a la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i a la Llei 
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de 
reforma administrativa.  
 
3.- Dictamen que proposa ratificar l’acord de la modificació dels Estatuts del Consorci 
d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local (CEMICAL), adoptat per 
la Junta de Govern del Consorci en data 24 de març de 2015, per adaptar-los a la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, 
i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres 
mesures de reforma administrativa.  
 
4.- Dictamen que proposa ratificar l’acord de la modificació dels Estatuts del Consorci 
de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, adoptat pel Consell 
General del Consorci en data 25 de març de 2015, per adaptar-los a la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i a la Llei 
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de 
reforma administrativa.  
 
5.- Dictamen que proposa ratificar l’acord de la modificació dels Estatuts del Consorci 
del Patrimoni de Sitges, adoptat pel Consell General del Consorci en data 23 de 
març de 2015, per adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització 
i sostenibilitat de l’Administració Local, i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.  
 
6.- Dictamen que proposa ratificar l’acord de la modificació dels Estatuts del Consorci 
Institut de Ciències Polítiques i Socials, adoptat pel Consell de Govern del Consorci 
en data 20 de març de 2015, per adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i a la Llei 15/2014, de 16 de 
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa.  
 
7.- Dictamen que proposa ratificar l’acord de la modificació dels Estatuts del Consorci 
Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona, Centre Ernest Lluch 
(CUIMPB), adoptat pel Consell General del Consorci en data 23 de març de 2015, per 
adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del 
Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa. 
 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
8.- Dictamen que proposa ratificar l’acord de la modificació dels Estatuts de l’Institut 
Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (IVÀLUA), adoptat pel Consell Rector 
de l’Institut en data 22 d’abril de 2015, per adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de 
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desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i a la Llei 15/2014, 
de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa. 
 
9.- Dictamen que proposa ratificar l’aprovació de la dissolució i liquidació del Consorci 
de la Comunicació Local (CCL). 
 

ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 
 
Servei de Contractació 
 
10.- Dictamen que proposa aprovar inicialment l’adhesió al Consorci Català pel 
Desenvolupament Local (CCDL) i els seus estatuts, i sotmetre l’expedient a 
informació pública.  
 
Tresoreria 
 
11.- Dictamen que proposa aprovar la concertació de tres operacions d’endeutament 
per refinançar les operacions existents. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa estimar parcialment les al·legacions presentades 
pel senyor J.C.M., durant el termini d’exposició al públic, contra l’acord d’aprovació 
provisional de l’Ordenança general de gestió, liquidació i inspecció d’ingressos de dret 
públic, la gestió dels quals ha estat delegada a favor de la Diputació de Barcelona o es 
realitza mitjançant conveni de col·laboració interadministrativa; així com aprovar 
definitivament la referida Ordenança fiscal. 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

 
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 
13.- Dictamen que proposa, ratificar l’acord adoptat pel Ple del Consorci per a 
l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental (COPEVO), referent a 
l’aprovació inicial de la seva dissolució, amb afectes de 30 d’abril de 2015, la cessió 
universal de tots els seus actius i passius, així com dels drets i obligacions a favor del 
Consell Comarcal del Vallès Occidental, i la designació de l’òrgan liquidador.  
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
14.- Dictamen que proposa ratificar l’acord de la modificació dels Estatuts del 
Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, adoptat per l’Assemblea 
General del Consorci en data 13 de novembre de 2014, per adaptar-los a la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, 
i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres 
mesures de reforma administrativa.  
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15.- Dictamen que proposa ratificar l’acord de la modificació dels Estatuts del 
Consorci del Parc de la Serralada Litoral, adoptat pel Consell Plenari del Consorci 
en data 19 de novembre de 2014, per adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i a la Llei 15/2014, 
de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa.  
 

16.- Dictamen que proposa ratificar l’acord de la modificació dels Estatuts del 
Consorci del Parc del Foix, adoptat per l’Assemblea General del Consorci en data 21 
d’abril de 2015, per adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i a la Llei 15/2014, de 16 de 
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa.  
 

17.- Dictamen que proposa ratificar l’acord de la modificació dels Estatuts del 
Consorci del Parc de la Serralada de Marina, adoptat per l’Assemblea General del 
Consorci en data 16 d’abril de 2015, per adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i a la Llei 15/2014, 
de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa.  
 

18.- Dictamen que proposa ratificar l’acord de la modificació dels Estatuts del 
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, adoptat pel Consell Plenari del 
Consorci en data 21 d’abril de 2015, per adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i a la Llei 15/2014, 
de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa.  
 

Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 

19.- Dictamen que proposa ratificar l’acord de la modificació dels Estatuts del 
Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, adoptat per la Junta General 
del Consorci en data 10 de desembre de 2014, per adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i a la Llei 
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de 
reforma administrativa.  
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 

1.- Dictamen de data 4 de maig de 2015, que proposa ratificar l’acord de la 
modificació dels Estatuts del Consorci del Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona (CCCB), adoptat pel Consell General del Consorci en data 22 d’abril 
de 2015, per adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.  
 

I. ANTECEDENTS 
 

L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), el 31 de desembre de 2013, incideix 
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notablement en la regulació dels consorcis, bàsicament, mitjançant la modificació de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú (LRJPAC). 
 
La Disposició final segona de la LRSAL afegeix una nova Disposició addicional vintena 
a la LRJAPC que estableix, entre d’altres, l’obligatorietat de fixar estatutàriament 
l’Administració pública a la que estarà adscrit cada Consorci, d’acord amb els criteris 
fixats a la pròpia LRSAL i referits a cada exercici pressupostari, i conté d’altres 
requeriments quant al seu règim orgànic, funcional i financer, raó per la qual és 
necessària la corresponent adaptació estatutària. A aquesta necessitat d’adaptació se 
suma la derivada de l’entrada en vigor, el 18 de setembre de 2014, de la Llei 15/2014, 
de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma 
administrativa, que incorpora diverses previsions referides al dret de separació i 
dissolució dels consorcis que han de recollir-se en els seus estatuts.  
 
El Ple de la Diputació de Barcelona, en les sessions de 30.10.14 i 20.11.14, va adoptar 
els acords núm. 135/14 i 152/14, mitjançant els quals, tot donant compliment a la DA 
12a de la LBRL, en la redacció donada per la L 27/13, s’acorda la classificació dels 
ens vinculats o dependents de la Diputació de Barcelona que constitueixin el seu 
sector públic local, en els grups de classificació 1, 2 ó 3 i la fixació del nombre mínim i 
màxim dels membres dels òrgans de govern i d’administració, així com de la retribució 
bruta anual als efectes dels contractes mercantils i contractes d’alta direcció en relació 
amb els ens vinculats i dependents de la Corporació. 
 
Conforme a aquests acords, el Consorci Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona (CCCB), com a ens vinculat a la Diputació de Barcelona i constituent del 
seu sector públic local, fou classificat en el grup 1. A més de la Diputació de 
Barcelona, integra el Consorci, l’Ajuntament de Barcelona. El Consorci es regeix pels 
Estatuts publicats al BOPB núm. 152, de 26 de juny de 2003. 
 
Des de la Diputació de Barcelona va efectuar-se una anàlisi dels estatuts dels 
Consorcis adscrits al seu sector públic, tot contrastant-los amb els requeriments 
establerts a la LRSAL i la L 15/2014. De resultes d’aquesta anàlisi es van elaborar els 
documents, l’acreditació dels quals consta a l’expedient, que es detallen a continuació: 
 
 Informe emès per la Secretaria General, de data 28.1.2015. 
 
 Acord de la Junta de Govern de 12.2.2015 (núm. 37/2015), sobre l’adequació 

dels Estatuts dels Consorcis integrats en el sector públic de la Diputació de 
Barcelona a les lleis esmentades. 

 
 Annex a l’esmentat acord amb l’avantprojecte de les modificacions dels Estatuts 

del Consorci Centre de Cultura de Contemporània de Barcelona. Casa de Caritat 
que es consideraren necessàries, així com les consideracions tingudes en 
compte. 
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II. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI 
CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA. CASA DE CARITAT 
i RATIFICACIÓ PER PART DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
En relació amb la modificació dels Estatuts, en data 22 d’abril de 2015 el Consell 
General del Consorci Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) adoptà 
els acords següents: 
 

“Primer.- APROVAR inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci Centre 
de Cultura Contemporània de Barcelona. Casa de Caritat que afecta el preàmbul, 
els articles 1, 2, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 20, 23, 25, 28, 30, 31, 32, disposició 
addicional, transitòria i final així com el Text refós resultant dels Estatuts del 
Consorci, constituït per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, 
d’acord amb el text que figura com a annex I al dictamen. 
 
Segon.- SOTMETRE els anteriors acords i l’expedient a informació pública, 
mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i en el tauler d’anuncis 
del Consorci i de la Diputació de Barcelona, per un termini de 30 dies hàbils, a 
comptar des de la publicació al BOPB, als efectes de la presentació de 
reclamacions o al·legacions. 
 
Tercer.- ACORDAR que en el cas que no es presenti cap reclamació o al·legació 
en el termini d’informació pública, l’aprovació inicial dels anteriors acords 
esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit. 
 
Quart.- DONAR trasllat a les entitats integrants del Consorci als efectes de la 
ratificació dels acords adoptats. 
 
Cinquè.- ACORDAR que, aprovada definitivament la modificació dels Estatuts 
del Consorci, i ratificada per les entitats consorciades, es publiqui en el BOPB 
l’anunci del Text refós dels Estatuts i el de la referència d’aquesta publicació al 
DOGC, així com trametre a la Direcció General de l’Administració Local del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals per a la constància de la 
modificació dels Estatuts del Consorci en el Registre dels ens locals de 
Catalunya. 
 
Sisè.- FACULTAR la Presidència del Consorci per adoptar les mesures i els 
actes d’execució necessaris per a la deguda efectivitat dels presents acords”. 

 
En data 27 d’abril de 2015 es va publicar al BOPB l’anunci de l’aprovació inicial dels 
Estatuts del Consorci, de manera que el tràmit d’informació pública finalitzarà el 3 de 
juny de 2015. 
 
Respecte dels aspectes procedimentals, cal tenir en compte que la modificació dels 
Estatuts del Consorci, segons allò previst a l’art. 322 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel D 179/1995, de 13 de juny, requereix 
l’acord de l’òrgan superior de govern del Consorci, ratificat pels ens i les 
administracions que en formen part amb el vot favorable de la majoria absoluta dels 
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seus membres (LBRL, art. 47.2.g), amb l’informe previ, preceptiu i no vinculant de la 
Secretaria i la Intervenció. 
 
Tot i que actualment l’aprovació dels Estatuts del Consorci Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona. Casa de Caritat roman en tràmit d’informació pública, 
conforme als principis de cooperació, col·laboració i eficiència que han de regir les 
relacions entre les Administracions Públiques, establerts a l’art. 3.2 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú (LRJPAC), es considera oportú ratificar la dita 
aprovació inicial de la modificació dels seus Estatuts, tot condicionant-la a la seva 
aprovació definitiva en els mateixos termes acordats. 
 
En virtut de tot això i de l’acord de 22 d’abril de 2015, adoptat pel Consell General del 
Consorci, es proposa al Ple de la Diputació de Barcelona, previ l’informe de la 
Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies, l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 

Primer.- RATIFICAR l’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Casa de Caritat, aprovada pel seu 
Consell General en data 22 d’abril de 2015, que afecta al preàmbul, als articles 1, 2, 7, 
9, 10, 13, 15, 16, 20, 23, 25, 28, 30, 31, 32 i disposicions addicional, transitòria i final, 
constituït per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb el 
text refós que es transcriu a continuació: 

 
 

“ESTATUTS DEL CONSORCI DEL CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE 
BARCELONA. CASA DE CARITAT 

 
PREÀMBUL 
 
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
Articles 1 a 6  
 
CAPÍTOL II. RÈGIM ORGÀNIC 
Articles 7 a 16 
 
CAPÍTOL III. RÈGIM FUNCIONAL 
Articles 17 a 24 
 
CAPÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC 
Articles 25 a 27 
 
CAPÍTOL V. DEL PERSONAL 
Article 28  
 
CAPÍTOL VI. DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI I SEPARACIÓ DELS MEMBRES 
Articles 29 a 31 
 
CAPÍTOL VII. DURADA DEL MANDAT DELS ÒRGANS DE GOVERN  
Article 32. 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 8

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
PREÀMBUL  
 
El 1989 la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona van aprovar la constitució 
del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), en el marc d’un projecte de 
rehabilitació del barri del Raval i dels seus edificis històrics amb la intenció d’ubicar-hi un 
complex de cultura contemporània, tot aprovant-se els corresponents estatuts. 
 
Posteriorment, l’any 2003 es procedí a una actualització dels estatuts, aprovats l’11 d’abril 
i 24 d’abril de 2003 pels plenaris de l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona, 
respectivament. El text refós dels Estatuts va ser publicat al BOPB núm. 152 de 26 de juny 
de 2003. 
 
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’administració local (LRSAL), el 31 de desembre de 2013, incideix notablement en la 
regulació dels consorcis, bàsicament, mitjançant la modificació de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (LRJPAC). 
 
La Disposició final segona de la LRSAL afegeix una nova Disposició addicional vintena a 
la LRJPAC que estableix, entre d’altres, l’obligatorietat de fixar estatutàriament 
l’Administració pública a la que estarà adscrit cada Consorci, d’acord amb els criteris fixats 
a la pròpia LRSAL i referits a cada exercici pressupostari, i conté d’altres requeriments 
quant al seu règim orgànic, funcional i financer, raó per la qual és necessària la 
corresponent adaptació estatutària. A aquesta necessitat d’adaptació se suma la derivada 
de l’entrada en vigor, el 18 de setembre de 2014, de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, 
de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, que  
incorpora diverses previsions referides al dret de separació i dissolució dels consorcis que 
han de recollir-se en els seus estatuts.  
 
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS  
 
Article 1 
1. El Consorci del "Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Casa de Caritat", de 
caràcter local, està constituït per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona 
com a entitats fundadores, de conformitat amb allò que preveu l'article 87 de la Llei 7/85, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, el Text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, i l'article 110 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de Règim Local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, els 
articles 312 i sg. del Decret 179/1995 de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú. 
 
2. Així mateix, podran incorporar-se a l'esmentat Consorci altres administracions 
territorials, prèvia adopció dels corresponents acords en els que s'estructuri la forma en la 
que es produirà l'assenyalada incorporació i les obligacions que s'assumeixen. 
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3. El Consorci resta adscrit al sector públic de la Diputació de Barcelona, classificat com a 
grup 1, d’acord amb allò previst a la Disposició addicional 12a. de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL), en la redacció operada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local 
(LRSAL). 
 
Tanmateix aquesta adscripció i/o classificació podran ser revisades per a cada exercici 
econòmic, d’acord amb les previsions de la Disposició addicional 20a. de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú i la Disposició addicional 12a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, respectivament. 
 
Article 2 
El Consorci és una entitat pública associativa, sense finalitat de lucre i de caràcter local, 
s'anomena "Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Casa de Caritat", gaudeix de 
personalitat jurídica pròpia i té una durada indefinida. 
 
Article 3 
El domicili del Consorci resta establert a la ciutat de Barcelona, al carrer de Montalegre, 
número 5. 
 
Article 4 
1. Per al compliment de les seves finalitats i en l'àmbit de les seves competències, el 
Consorci, d'acord amb l'ordenament jurídic, tindrà plena capacitat per adquirir, posseir i 
disposar de béns, celebrar contractes, obligar-se i exercitar les accions previstes en les 
lleis. 
 
2. L'exercici d'aquesta capacitat vindrà delimitada pels presents Estatuts i per les 
disposicions i les resolucions dictades pel Consorci. 
 
3. Per a l'exercici de les seves competències, el Consorci té reconegudes les potestats 
reglamentària i d'organització interna, tributària referida a taxes, financera, de programació 
i planificació, d'investigació, d'atermenament i de recuperació d'ofici de llurs béns, i de 
revisió d'ofici de llurs actes i acords, i les prerrogatives de presumpció de legitimitat i 
d'executivitat dels seus actes, d'inembargabilitat dels seus béns i de prelació, preferència i 
demés prerrogatives dels seus crèdits en els termes previstos a les lleis. 
 
Article 5 
1. Són fins del Consorci: 
 
- Aglutinar i difondre aquelles tendències més innovadores, dins de l'àmbit de les arts i 

del pensament. 
- Impulsar totes les formes d'expressió artística i de reflexió humanística, així com tots 

aquells aspectes incardinats dins el procés de creació, producció i difusió de la cultura. 
- Potenciar els mecanismes de comunicació, interrelació i coneixement entre les 

iniciatives culturals contemporànies del país, i en particular, de la ciutat de Barcelona i 
els moviments creatius contemporanis internacionals -especialment dins el marc 
europeu-. I, en particular: 

- Fomentar les iniciatives dins de l'àmbit de les arts plàstiques i de les disciplines 
urbanístiques, de l'anàlisi de l'arquitectura i el disseny, de les noves fórmules 
d'expressió audiovisual i del de la reflexió filosòfica i humanística. 

- Impulsar idees i projectes artístics sorgits de la iniciativa creadora dels ciutadans. 
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- Desenvolupar una funció activa en ordre a l'extensió del consum de béns culturals a 
tots els sectors de la societat, i en especial, potenciar la capacitat de participació activa 
de les persones adultes en la vida social i cultural. 

- Promoure programes de formació, mitjançant actuacions pròpies directes en el camp 
dels serveis educatius i a través de convenis amb universitats i Escoles Universitàries, 
seguint les directrius marcades per la normativa vigent i 

- Atendre la programació d'iniciatives d’interès internacional les quals permetin situar la 
ciutat de Barcelona dins els circuits culturals internacionals i, al mateix temps, 
revaloritzar el seu patrimoni artístic. 

 
2. Atès el caràcter de corresponsabilitat que ostenten la Diputació de Barcelona i 
l'Ajuntament de Barcelona, entitats integrants del Consorci, en relació a l'espai on se situa 
aquest -antiga Casa de Caritat-, el Consorci detindrà la titularitat dominical de l'esmentat 
espai i, conseqüentment, li correspondrà adoptar els pertinents actes de disposició 
d'aquests espais. 
 
Article 6 
El Consorci gestionarà els seus serveis d'acord amb les formes previstes a la legislació de 
Règim Local. 
 
CAPÍTOL II. RÈGIM ORGÀNIC  
 
Article 7 
Seran òrgans de govern i gestió de l'entitat consorciada: 

a) El Consell General. 
b) La Presidència. 
c) La Comissió Especial de Comptes. 
d) La Direcció General. 

 
Article 8 
El Consell General constituirà l'òrgan superior de govern, mitjançant el qual haurà de regir-
se el Consorci, i amb capacitat per adoptar quantes resolucions consideri escaients per al 
bon funcionament i assoliment dels seus fins. 
 
Article 9 
El Consell General tindrà la composició següent: 

a) Presidència: la persona titular de la presidència de la Diputació de Barcelona. 
b) Vicepresidència: la persona titular de l'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona. 
c) Vocals: en nombre de dotze, designats, nou per la Diputació de Barcelona, i tres per 

l'Ajuntament de Barcelona. 
d) La persona que ocupi la Direcció General, que també tindrà la condició de vocal. 

 
Article 10 
Correspondrà al Consell General: 
 
1. Dirigir i supervisar les diferents àrees i línies d'actuació en ordre a la realització de les 

finalitats del "Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Casa de Caritat". 
2. Impulsar la realització del programa de desenvolupament del Centre, garantint la 

correcta actuació de tots els organismes associats. 
3. Aprovar les línies generals de programació. 
4. Exercir el control i la fiscalització de la resta d’òrgans del Consorci. 
5. Aprovar els reglaments i les ordenances. 
6. Aprovar el pressupost i les seves modificacions d'acord amb les bases d'execució, 

disposar les despeses en matèria de la seva competència i aprovar el compte 
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general, tot això d'acord amb el que disposa la legislació reguladora de les Hisendes 
Locals, així com l’inventari. 

7. Aprovar les formes de gestió dels serveis i la creació d'òrgans desconcentrats. 
8. Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques. 
9. Aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball, així com el conveni col·lectiu. 
10. Atorgar la concessió de béns o serveis per més de cinc anys, sempre que la seva 

quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci. 
11. Aprovar operacions financeres o de crèdit, quan el seu import superi el 10% dels 

recursos ordinaris del pressupost del Consorci, així com les operacions de crèdit 
previstes a la legislació reguladora de les Hisendes Locals que requereixin quòrum 
especial. 

12. Determinar els recursos propis de caràcter tributari, i imposar i ordenar les taxes, si 
s’escau dels serveis que es prestin. 

13. Adquirir i alienar béns i drets i exercir les competències com a òrgan de contractació 
en els supòsits en què el valor dels béns i drets o la quantia del contracte, IVA exclòs, 
excedeixin del 20% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci. 

14. Aprovar la cessió gratuïta de béns immobles, a títol de propietat, a altres 
administracions o institucions públiques. 

15. Adoptar els acords relatius a les propostes d'integració de nous organismes al 
Consorci. 

16. Adoptar els acords relatius a la modificació dels Estatuts. 
17. Adoptar els acords relatius a la separació de membres i dissolució del Consorci. 
18. Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del 

Consorci, la L. 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
atribueixi al Ple de l'entitat local amb el caràcter d'indelegable. 

 
Article 11 
Els membres del Consell General exerciran el seu càrrec, en el termini determinat a l'acte 
del seu nomenament, fins un màxim de quatre anys coincidint amb el mandat de les 
entitats consorciades, i podran ésser reelegits indefinidament. 
 
Article 12 
La Presidència podrà sol·licitar la presència dels càrrecs directius, o d'altres persones que 
consideri escaients, perquè assisteixin, amb veu i sense vot, a les reunions del Consell 
General, a fi i efecte d'informar o assessorar en relació als assumptes que es tractin. 
 
Article 13 
La Presidència del Consorci, que serà exercida per la persona titular de la presidència de 
la Diputació de Barcelona, tindrà atribuïdes les competències següents: 
1. Exercir la representació institucional i l'alta direcció del Consorci. 
2. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Consell General, dirigir les 

deliberacions i decidir els empats amb vot de qualitat. 
3. Exercir en cas d’urgència les funcions encomanades al Consell General, donant 

compte de les resolucions en la següent reunió, per a la seva ratificació. 
4. Designar els membres de la Comissió Especial de Comptes.  
5. Nomenar la persona que ocupi la Direcció General. 
6. Aprovar les operacions de crèdit en els supòsits no reservats al Consell General i 

concertar les operacions de tresoreria. 
7. Exercir la direcció superior del personal, que inclou l'acomiadament del personal 

laboral, donant-ne compte al Consell General en la primera sessió que tingui lloc. 
8. Exercir les accions judicials i administratives i la defensa del Consorci. 
9. Aprovar la liquidació del Pressupost. 
10. Nomenar la persona que exerceixi la Tresoreria del Consorci. 
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11. Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del 
Consorci, la L. 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
atribueixi a la Presidència de l'entitat local amb el caràcter d'indelegable. 

 
Article 14 
1. La Vicepresidència és l’òrgan de govern que substituirà la Presidència del Consorci i 

assumirà les seves atribucions en els casos de vacant, absència o malaltia. 
 
2. La Vicepresidència del Consorci serà exercida per la persona titular de l'alcaldia de 

l'Ajuntament de Barcelona. 
 
Article 15 
1. La Comissió Especial de Comptes tindrà les funcions assignades per la legislació de 

règim local i la reguladora de les hisendes locals. 
 
2. La Comissió Especial de Comptes estarà integrada pels membres del Consell General 

designats per la Presidència del Consorci, tot mantenint el criteri de representació 
institucional i dels grups polítics presents al Consell. 

 
Article 16 
La Direcció General del Consorci assumeix la direcció del Centre, corresponent-li les 
competències següents: 
 
1. En l'àmbit de les seves competències, executar els acords i els decrets dels òrgans 

de govern del Consorci. 
2. Organitzar i supervisar els serveis. 
3. Elaborar els programes culturals i gerencials que permetin el correcte 

desenvolupament del Centre. 
4. Assumir la representació oficial del Centre. 
5. Exercir el comandament directe en matèria de personal. 
6. Aprovar els projectes d’obres i serveis. 
7. Adquirir i alienar béns i exercir les competències com a òrgan de contractació en els 

supòsits en què el valor dels béns o la quantia del contracte, IVA exclòs, no 
excedeixin del 20% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci. 

8. Gestionar econòmicament el Centre, reconèixer les obligacions i ordenar els 
pagaments. 

9. Aprovar l'establiment i la modificació dels preus públics 
10. Aprovar convenis amb altres entitats, havent de donar compte al Consell General 

quan el seu import superi el 20% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci. 
11. Aprovar les modificacions del pressupost en els supòsits no reservats al Consell 

General, d'acord amb les seves bases d'execució. 
12.  Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del 

Consorci, la L. 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
atribueixi a la Presidència i al Ple de l'entitat amb el caràcter de delegables i que no 
hagin estat assignades a un altre òrgan del Consorci.  

 
CAPÍTOL III. RÈGIM FUNCIONAL 
 
Article 17 
El Consorci comptarà amb un Secretari i un Interventor, els quals assistiran, amb veu i 
sense vot, a les reunions del Consell General. Aquests càrrecs seran exercits per personal 
de la Diputació de Barcelona legalment habilitat. 
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Article 18 
El règim de convocatòria i desenvolupament de les sessions, així com el d'adopció 
d'acords, s'acomodaran a allò que es preveu a la legislació de Règim Local. 
 
Article 19 
El Consell General es reunirà, prèvia convocatòria de la Presidència, dues vegades a l'any 
en sessió ordinària. Quan circumstàncies excepcionals ho requereixin, la Presidència 
podrà convocar sessió extraordinària per pròpia iniciativa, o a petició d'un terç dels seus 
membres. 
 
Article 20 
La Comissió Especial de Comptes tindrà la composició i finalitats que preveu l'article 116 
de la Llei de Bases de Règim Local.  
 
Article 21 
La convocatòria per a la celebració de les sessions de qualsevol dels seus òrgans 
col·legiats es comunicarà per escrit a cadascun de llurs respectius membres, amb un 
mínim de cinc dies d'antelació respecte la data en que aquelles hagin de celebrar-se, amb 
l'excepció dels casos d’urgència. 
 
Article 22 
La convocatòria expressarà lloc, dia i hora, així com tots els assumptes que hagin de 
tractar-se. 
 
Article 23 
1. Per a la validesa dels acords s’admetrà la delegació de vot en qualsevol dels membres 

de l’òrgan col·legiat, i hauran d’ésser-hi presents o representats, en primera 
convocatòria, la majoria absoluta legal dels seus membres. En segona convocatòria, 
mitja hora després, es requereix l’assistència d'un terç del nombre legal dels seus 
membres que mai no podrà ser inferior a tres. 

 
2. Els acords es prendran per majoria de vots, llevat dels casos següents: 
 

2.a) Els acords per a l'adopció dels quals la L. 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local, exigeixi la majoria absoluta del nombre legal de membres. 

 
2.b) Els acords relatius a la modificació d'aquests Estatuts, a l'admissió de nous 

membres en el Consorci i a la dissolució o liquidació d'aquest ens, com també 
qualsevol altre que comporti noves aportacions econòmiques, requeriran, a més 
de la majoria absoluta a que fa referència l'apartat anterior, la ratificació de les 
respectives entitats que integren el Consorci. 

 
Article 24 
Podran adoptar-se acords sobre aquelles qüestions que, no estant incloses a l'ordre del 
dia, tinguin relació directa o indirecta amb les que figurin en ell i siguin admeses a 
discussió pel President. 
 
CAPÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC  
 
Article 25 
El règim econòmic-financer del Consorci serà l'establert a la normativa vigent per als ens 
locals en matèria pressupostària, de control i comptabilitat. El Consorci resta subjecte al 
règim de pressupostos, comptabilitat i control de l’Administració d’adscripció. En tot cas, 
s’ha de portar a terme una auditoria dels comptes anuals que és responsabilitat de l’òrgan 
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de control de l’Administració a què s’hagi adscrit el Consorci. El Consorci haurà de formar 
part del pressupost i incloure’s en el compte general de l’Administració pública 
d’adscripció. 
 
Article 26 
Per a la realització dels seus fins, el Consorci disposarà dels recursos següents: 
 
- Aportacions dels ens consorciats. 
- Taxes i preus públics. 
- Rendiment dels seus serveis. 
- Subvencions i d'altres ingressos de dret públic o privat, i en especial, els procedents 

d'iniciatives de mecenatge i esponsorització.  
 
Article 27 
1. Les despeses de conservació i manteniment dels serveis i elements comuns del Centre 
seran cobertes amb les aportacions de les entitats que l'integren. 
 
2. Les despeses de primera instal·lació i d'inversions originades per les infrastructures  
i elements comuns del Centre seran satisfetes per les entitats consorciades en les 
proporcions que es pactin per cadascun dels projectes que el seu dia s'aprovin. 
 
3. La Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona aportaran anualment, una 
quantitat del 75 % i el 25 %, respectivament, per atendre les despeses corrents originades 
pel funcionament i les activitats del Centre. 
 
CAPÍTOL V. DEL PERSONAL  
 
Article 28 
1. El Consorci ha de disposar del personal necessari per a l’adequat compliment de les 
seves finalitats. El personal del Consorci podrà ser propi, en els termes fixats en aquest 
article, o adscrit per les entitats consorciades en règim funcionarial o laboral. 
 
2. El personal funcionari i laboral que hagi de prestar serveis al Consorci provindrà de 
qualsevol de les Administracions públiques consorciades a través dels procediments de 
provisió i mobilitat i amb els requisits disposats en la legislació vigent i, si s’escau, en el 
conveni col·lectiu que pugui resultar d’aplicació. 
 
3. El personal laboral existent a la plantilla del Consorci a 31 de desembre de 2013, data 
d’entrada en vigor de la LRSAL, mantindrà la seva relació d’ocupació amb el Consorci en 
els termes i condicions amb què aquella fou establerta i conservarà, si escau, les seves 
expectatives de promoció professional i la resta de drets reconeguts a la legislació vigent  i 
en el conveni col·lectiu que pugui resultar d’aplicació. 
 
4. El personal directiu serà nomenat a través d’un procés en què es garanteixi la publicitat i 
la concurrència, atenent a criteris de competència professional i experiència en l’àmbit 
públic o privat, així com la seva idoneïtat. 
 
5. El Consorci no pot tenir personal eventual. 
 
CAPÍTOL VI. DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI I SEPARACIÓ DELS MEMBRES 
 
Article 29.  
La dissolució del Consorci es produirà: 
1. Per disposició legal. 
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2. Per impossibilitat de complir les seves finalitats. 
3. Per acord del Consell General del Consorci, ratificat pels òrgans competents de les 

entitats consorciades. 
4. Per acord de les entitats consorciades. 
 
Article 30. 
1. La dissolució del Consorci, acordada pel seu màxim òrgan de govern, per majoria 
absoluta produeix la seva liquidació i extinció, i ha de ser ratificada pels òrgans 
competents dels ens consorciats. 
 
2. El màxim òrgan de govern del Consorci, a l’adoptar l’acord de dissolució, nomenarà un 
liquidador. 
 
3. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspongui a cada membre del 
Consorci que es durà a terme d’acord amb la participació que li correspongui en el saldo 
resultant del patrimoni net després de la liquidació, tenint en compte tant el percentatge de 
les aportacions que hagi efectuat cada membre del Consorci al fons patrimonial del 
mateix, com el finançament concedit cada any. 
 
Si algun dels membres del Consorci no ha fet aportacions per no estar-hi obligat, el criteri 
de repartiment és la participació en els ingressos que, si s’escau, hagués rebut durant el 
temps que ha pertangut al Consorci. 
 
En tot cas, s’haurà de determinar la destinació del personal del Consorci, amb respecte a 
tots els seus drets. 
 
4. S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què es farà el pagament de la quota de 
liquidació en el supòsit que resulti positiva. 
 
5. Els ens consorciats podran acordar, per majoria absoluta, la cessió global dels actius i 
passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat 
de l’activitat i aconseguir els objectius del Consorci que es liquida. 
 
Article 31. 
1. Cadascun dels membres del Consorci podrà separar-se d'aquest efectuant el 
corresponent avís previ davant el propi Consorci amb un mínim de tres mesos d'antelació, 
sempre que estigui al corrent en el compliment de les seves obligacions i compromisos 
pendents. 

 
2. En ser dues les entitats consorciades, l’exercici del dret de separació produirà la 
dissolució del Consorci en els termes fixats en la normativa aplicable. 
 
CAPÍTOL VII. DURADA DEL MANDAT DELS ÒRGANS DE GOVERN  
 
Article 32 
1. La finalització del mandat dels òrgans de govern unipersonals i dels membres dels 
col·legiats coincidirà amb la de les Corporacions Locals. Nogensmenys, continuaran en les 
seves funcions sols per a l'administració ordinària fins a la renovació dels membres. 
 
2. Les previsions anteriors no seran d'aplicació a la Direcció General, l'exercici de la qual 
seguirà les determinacions pròpies de la relació estatutària o laboral d'alta direcció que la 
vincula amb el Consorci. 
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL  
 
1. Les prescripcions d'aquests Estatuts que incorporen o reprodueixen aspectes de la 
legislació bàsica de l'Estat o l'autonòmica d'aplicació als consorcis locals catalans 
s'entendran automàticament modificades en el moment en què es produeixi la seva 
revisió. 
2. La remissió que es fa en els presents Estatuts a les normes legals de qualsevol altre 
àmbit, general o sectorial, s'entendrà referida a les successives que interpretin, ampliïn, 
condicionin, substitueixin, modifiquin o deroguin les vigents. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA  
 
El personal laboral temporal incorporat a la plantilla del Consorci amb posterioritat al 
31.12.2013 i abans de l’entrada en vigor dels presents Estatuts tindrà els drets que la 
legislació li reconegui. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Els presents Estatuts entraran en vigor una vegada hagin estat complerts els requeriments 
establerts a la legislació i publicats en el Butlletí Oficial de la Província els acords relatius a 
la seva aprovació definitiva i el seu text íntegre, excepció feta de la nova composició del 
Consell General que es farà efectiva un cop celebrades les eleccions locals de 24 de maig 
de 2015. 

 
Segon.- CONDICIONAR la ratificació de l’acord d’aprovació inicial de la modificació 
dels Estatuts a la seva aprovació definitiva en els mateixos termes acordats. 
 
Tercer.- NOTIFICAR els acords precedents al Consorci Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona (CCCB). 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (19), del Partit dels Socialistes de 
Catalunya – Progrés Municipal (19), del Partit Popular (5) i d'Iniciativa per Catalunya 
Verds Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4) i el vot en contra d'Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord Municipal (2), sent el resultat definitiu de 47 vots a 
favor i 2 vots en contra.  
 
 2.- Dictamen de data 4 de maig de 2015, que proposa ratificar l’acord de la 
modificació dels Estatuts del Consorci del Centre de Documentació i Museu 
Tèxtil de Terrassa, adoptat pel Consell General del Consorci en data 16 de març 
de 2015, per adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.  
 
I. ANTECEDENTS 
 
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), el 31 de desembre de 2013, incideix 
notablement en la regulació dels consorcis, bàsicament, mitjançant la modificació de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i la Llei 
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30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú (LRJPAC). 
 
La Disposició final segona de la LRSAL afegeix una nova Disposició addicional vintena 
a la LRJAPC que estableix, entre d’altres, l’obligatorietat de fixar estatutàriament 
l’Administració pública a la que estarà adscrit cada Consorci, d’acord amb els criteris 
fixats a la pròpia LRSAL i referits a cada exercici pressupostari, i conté d’altres 
requeriments quant al seu règim orgànic, funcional i financer, raó per la qual és 
necessària la corresponent adaptació estatutària. A aquesta necessitat d’adaptació se 
suma la derivada de l’entrada en vigor, el 18 de setembre de 2014, de la Llei 15/2014, 
de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma 
administrativa, que incorpora diverses previsions referides al dret de separació i 
dissolució dels consorcis que han de recollir-se en els seus estatuts.  
 
El Ple de la Diputació de Barcelona, en les sessions de 30.10.14 i 20.11.14, va adoptar 
els acords núm. 135/14 i 152/14, mitjançant els quals, tot donant compliment a la DA 
12a de la LBRL, en la redacció donada per la L 27/13, s’acorda la classificació dels 
ens vinculats o dependents de la Diputació de Barcelona que constitueixin el seu 
sector públic local, en els grups de classificació 1, 2 ó 3 i la fixació del nombre mínim i 
màxim dels membres dels òrgans de govern i d’administració, així com de la retribució 
bruta anual als efectes dels contractes mercantils i contractes d’alta direcció en relació 
amb els ens vinculats i dependents de la Corporació. 
 
Conforme a aquests acords, el Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de 
Terrassa, com a ens vinculat a la Diputació de Barcelona i constituent del seu sector 
públic local, fou classificat en el grup 2. A més de la Diputació de Barcelona, integra el 
Consorci, l’Ajuntament de Terrassa. El Consorci es regeix pels Estatuts publicats al 
BOPB núm. 173, de 20.7.2004. 
 
Des de la Diputació de Barcelona va efectuar-se una anàlisi dels estatuts dels 
Consorcis adscrits al seu sector públic, tot contrastant-los amb els requeriments 
establerts a la LRSAL i la L 15/2014. De resultes d’aquesta anàlisi es van elaborar els 
documents, l’acreditació dels quals consta a l’expedient, que es detallen a continuació: 
- Informe emès per la Secretaria General, de data 28.1.2015. 
- Acord de la Junta de Govern de 12.2.2015 (núm. 37/2015), sobre l’adequació dels 

Estatuts dels Consorcis integrats en el sector públic de la Diputació de Barcelona a 
les lleis esmentades. 

- Annex a l’esmentat acord amb l’avantprojecte de les modificacions dels Estatuts 
del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa que es 
consideraren necessàries, així com les consideracions tingudes en compte. 

 
II. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI 
DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ i MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA i 
RATIFICACIÓ PER PART DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
En relació amb la modificació dels Estatuts, en data 16 de març de 2015 el Consell 
General del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa adoptà 
els acords següents: 
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“Primer.- APROVAR inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci del 
Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, que afecta al preàmbul i als 
articles 1, 9, 10, 13, 15, 18, 38, 39, 42, 47, 51, disposició addicional i final, així 
com el Text refós resultant dels Estatuts del Consorci, constituït per la Diputació 
de Barcelona i l’Ajuntament de Terrassa, d’acord amb el text que figura com a 
annex I al dictamen. 
 
Segon.- SOTMETRE els anteriors acords i l’expedient a informació pública, 
mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i en el tauler d’anuncis 
del Consorci i de la Diputació de Barcelona, per un termini de 30 dies hàbils, a 
comptar des de la publicació al BOPB, als efectes de la presentació de 
reclamacions o al·legacions. 
 
Tercer.- ACORDAR que en el cas que no es presenti cap reclamació o al·legació 
en el termini d’informació pública, l’aprovació inicial dels anteriors acords 
esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit. 
 
Quart.- DONAR trasllat a les entitats integrants del Consorci als efectes de la 
ratificació dels acords adoptats. 
 
Cinquè.- ACORDAR que, aprovada definitivament la modificació dels Estatuts 
del Consorci, i ratificada per les entitats consorciades, es publiqui en el BOPB 
l’anunci del Text refós dels Estatuts i el de la referència d’aquesta publicació al 
DOGC, així com trametre a la Direcció General de l’Administració Local del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals per a la constància de la 
modificació dels Estatuts del Consorci en el Registre dels ens locals de 
Catalunya. 
 
Sisè.- FACULTAR la Presidència del Consorci per adoptar les mesures i els 
actes d’execució necessaris per a la deguda efectivitat dels presents acords”. 

 
En data 23 de març de 2015 es va publicar al BOPB l’anunci de l’aprovació inicial dels 
Estatuts del Consorci i posteriorment, en data 26 de març de 2015, la corresponent 
referència al DOGC, tot assenyalant que el tràmit d’informació pública finalitzà el 29 
d’abril de 2015. 
 
Respecte dels aspectes procedimentals, cal tenir en compte que la modificació dels 
Estatuts del Consorci, segons allò previst a l’art. 322 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel D 179/1995, de 13 de juny, requereix 
l’acord de l’òrgan superior de govern del Consorci, ratificat pels ens i les 
administracions que en formen part amb el vot favorable de la majoria absoluta dels 
seus membres (LBRL, art. 47.2.g), amb l’informe previ, preceptiu i no vinculant de la 
Secretaria i la Intervenció. 
 
En no haver-se formulat al·legacions, reclamacions ni suggeriments, l’aprovació inicial 
dels acords transcrits ha esdevingut definitiva. 
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En virtut de tot això, vist l’acord de 16 de març de 2015, adoptat pel Consell General 
del Consorci, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, 
Recursos Interns i Noves Tecnologies, es proposa al Ple de la Diputació l’adopció dels 
següents  
 

ACORDS 
 

Primer.- RATIFICAR l’aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts del Consorci 
del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, aprovada pel seu Consell 
General en data 16 de març de 2015, que afecta al preàmbul, als articles 1, 9, 10, 13, 
15, 18, 38, 39, 42, 47, 51 i les disposicions addicional i final, constituït per la Diputació 
de Barcelona i l’Ajuntament de Terrassa, d’acord amb el text refós que es transcriu a 
continuació: 
 

“ESTATUTS DEL CONSORCI DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL 
 

TAULA 
PREÀMBUL 
 
Títol primer. Disposicions generals 
Article 1. Objecte, denominació i membres. 
Article 2. Incorporació de nous membres. 
Article 3. Domicili. 
Article 4. Durada. 
Article 5. Naturalesa, capacitat, potestats i prerrogatives. 
Article 6. Finalitats i serveis. 
 
Títol segon. Règim orgànic i funcional 
Capítol 1. Òrgans de govern i de gestió 
Article 7. Òrgans. 
 
Secció primera. El Consell General 
Article 8. Concepte. 
Article 9. Composició. 
Article 10. Competències. 
 
Secció segona. La Comissió Executiva 
Article 11. Concepte 
Article 12. Composició. 
Article 13. Competències. 
 
Secció tercera. La Presidència 
Article 14. Concepte. 
Article 15. Competències. 
Secció quarta. La Vicepresidència 
Article 16. Concepte. 
 
Secció cinquena. La Direcció-Gerència 
Article 17. Concepte. 
Article 18. Competències. 
 
Secció sisena. Règim de delegació de competències orgàniques 
Article 19. Règim de delegació interorgànica. 
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Capítol 2. Funcionament dels òrgans col·legiats i règim de recursos: 
Article 20. Caràcter i periodicitat de les sessions. 
Article 21. Convocatòria de les sessions. 
Article 22. Quòrum de constitució i celebració de sessions. 
Article 23. Règim de majories requerides en funció del tipus d’acord. 
Article 24. Sistema de votació. 
Article 25. Règim de recursos contra els actes dels òrgans de govern i d’administració. 
Article 26. Altres aspectes de funcionament dels òrgans de govern. 
 
Títol tercer. Funcions de secretaria, intervenció i tresoreria de fons 
Article 27. Secretaria, Intervenció i Tresoreria. 
Article 28. Exercici de les funcions. 
Article 29. Disposició de fons. 
 
Títol quart. Relacions amb els ens consorciats 
Article 30. Nivells de relació. 
Article 31. Règims i sistemes d’informació i comunicació. 
Article 32. Règim de coordinació i d'assistència. 
Article 33. Encomanda o encàrrec de gestió i de funcions. 
Article 34. Règim de delegació intersubjectiva. 
Article 35. Règim de ratificacions per les entitats consorciades. 
 
Títol cinquè. Relacions amb els usuaris dels serveis públics del consorci 
Article 36. Drets i deures dels usuaris. 
Article 37. Responsabilitat patrimonial. 
 
Títol sisè. Règim del personal al servei del consorci 
Article 38. Determinacions generals. 
Article 39. Tipus de personal i règims aplicables. 
Article 40. Representació i negociació col·lectiva. 
 
Títol setè. Règim patrimonial, pressupostari i finançament 
Article 41. Hisenda. 
Article 42. Règim econòmic i financer, pressupostari i comptable. 
Article 43. Patrimoni del consorci. 
Article 44. Règim dels béns adscrits per les entitats consorciades. 
Article 45. Règim dels béns, drets i accions adquirits pel Consorci. 
 
Títol vuitè. Extinció i liquidació 
Article 46. Causes d'extinció. 
Article 47. Procediment i efectes de la dissolució. 
 
Títol novè. Règim jurídic, modificació dels estatuts i durada del mandat dels òrgans 
de govern del consorci 
Article 48. Règim jurídic del Consorci. 
Article 49. Procediment de modificació dels Estatuts. 
Article 50. Durada del mandat dels òrgans de govern del Consorci. 
Article 51. Procediment de separació dels membres. 
 
Disposicions addicionals 
Disposició Addicional. Efectes de les modificacions legislatives. 
 
Disposicions transitòries 
Disposició Transitòria Primera. Personal funcionari adscrit. 
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Disposició Transitòria Segona. Personal laboral. 
 
Disposicions finals 
Disposició Final. Entrada en vigor. 

 
PREÀMBUL 
 
ELS ORÍGENS  
 
El Centre de Documentació i Museu Tèxtil té els seus orígens 1'any1946, quan es va obrir a 
la visita pública la col·lecció privada de l'industrial terrassenc Josep Biosca. En aquells 
moments s'hi aplegaven més de tres mil peces, entre teixits i indumentària. Després d'una 
primera ubicació provisional, el museu va quedar instal·lat en les dependències de l'antic 
Magatzem Pasqual Sala, al carrer Sant Pau, 6. L'entitat era regida per un Patronat on hi 
figuraven, a més del fundador i l'Alcalde de la ciutat, representants de les entitats del sector 
tèxtil de Terrassa, Sabadell, Barcelona, Béjar, Alcoi i Logronyo. 
 
Posteriorment, el 1959, el museu va ser donat a la ciutat de Terrassa, esdevenint així 
"Museo Municipal Textil Biosca". La gestió continua en règim de Patronat, integrat 
majoritàriament per Regidors i representants de les entitats tèxtils i econòmiques de la 
ciutat, fins que l'any 1963 es va signar un acord entre l'Ajuntament i la Diputació de 
Barcelona segons el qual les dues institucions unificaven els seus patrimonis tèxtils (la 
Diputació aportava la col·lecció Viñas, integrada per més de tres mil peces tèxtils des de 
l'antiguitat fins al segle XIX) i constituït en el "Museo Provincial Textil". Per aquesta nova 
entitat, l'Ajuntament va cedir els terrenys ubicats entre el Castell-cartoixa de Vallparadís i la 
finca Salvans, al carrer de Salmerón, i la Diputació es va fer càrrec de la construcció d'un 
nou edifici. Entretant s'adquirien les col·leccions Moragas d'indumentària, Garcia Capafons 
de passamaneria, Rocamora d'estampats, Tove Alm i Tórtola València de teixits. 
 
Inaugurat el nou edifici el 1970, el museu va funcionar fins el 1977 a través d'un nou 
Patronat, constituït per membres de les dues corporacions signants juntament amb 
representants d'entitats econòmiques i sectorials de Terrassa, de Sabadell i d'àmbit 
espanyol. La necessitat d'actualitzar legalment la situació jurídico-administrativa del Museu, 
alhora que les seves dificultats econòmiques van conduir finalment a sol·licitar, el febrer de 
1981, que la Diputació de Barcelona assumís directament la gestió i el finançament del 
museu, que esdevingué així el Museu Tèxtil de la Diputació de Barcelona. Aquesta nova 
entitat va rebre, el 1983, el llegat Lluís Tolosa, integrat per més d'un miler de peces 
d'indumentària i complements dels segles XVIII i XIX. 
 
EL CONSORCI 
 
Fruit de l'estudi endegat el 1988 per la Diputació de Barcelona, avalat pel Consell 
Internacional de Museus, aquest mateix any la Corporació va aprovar un ambiciós projecte 
de reforma per actualitzar el museu tan en l'aspecte conceptual, físic i de gestió. Aquesta 
transformació és la que va conduir a la creació del Consorci del Centre de Documentació i 
Museu Tèxtil, el 20 desembre de 1994, constituït a parts iguals entre l'Ajuntament de 
Terrassa i la Diputació de Barcelona. Els Estatuts del nou Centre van ser aprovats en la 
mateixa data (BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona número 33 de 8.02.95, 
pp. 17-20), amb una modificació posterior aprovada pel Consell General en data de 17 
d'octubre de 1995 (publicada al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona 
número 155 de 28.06.96, p. 121). En data 20 de juliol de 2004 es va publicar al BUTLLETÍ 
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona (núm. 173, pp. 87-94) una altra modificació 
estatutària. 
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La reforma de l'edifici s'ha fet per etapes, entre 1989 i 2003, anys durant els quals el Centre 
ha anat fent les tasques de documentació i digitalització els fons alhora que un gran nombre 
d'exposicions temporals i publicacions. Actualment, el CDMT diversifica la seva activitat en 
tres línies: el Centre de documentació -al servei del públic professional-, el Museu -
conservació, recerca, documentació, exposicions, restauració i activitats de difusió- i les 
accions formatives en l'àmbit tèxtil. 
 
El Consorci esta registrat en el Registre d'Entitats Locals de Catalunya amb el núm. 
9808050006, i en el Registre de Museus de Catalunya amb el núm. 42. 
 
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’administració local (LRSAL), el 31 de desembre de 2013, incideix notablement en la 
regulació dels consorcis, bàsicament, mitjançant la modificació de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú 
(LRJPAC). 
 
La Disposició final segona de la LRSAL afegeix una nova Disposició addicional vintena a la 
LRJPAC que estableix, entre d’altres, l’obligatorietat de fixar estatutàriament l’Administració 
pública a la que estarà adscrit cada Consorci, d’acord amb els criteris fixats a la  pròpia 
LRSAL i referits a cada exercici pressupostari, i conté d’altres requeriments quant al seu 
règim orgànic, funcional i financer, raó per la qual és necessària la corresponent adaptació 
estatutària. A aquesta necessitat d’adaptació se suma la derivada de l’entrada en vigor, el 
18 de setembre de 2014, de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector 
públic i altres mesures de reforma administrativa, que  incorpora diverses previsions 
referides al dret de separació i dissolució dels consorcis que han de recollir-se en els seus 
estatuts.  
 
TÍTOL PRIMER 
 
DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte, denominació i membres 
 
1. El Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa és un ens consorcial 
públic de caràcter local que té per objecte: 
 
a) La recerca, documentació, conservació i difusió del patrimoni i la cultura tèxtil. 
b) La prestació de serveis especialitzats relacionats amb aquest tema. 
2. El Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (en endavant, "el 
Consorci") és integrat per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Terrassa, a l'empara 
de les previsions contingudes a la normativa de règim local de Catalunya. 
 
3. El Consorci resta adscrit al sector públic de la Diputació de Barcelona, classificat com a 
grup 2, d’acord amb allò previst a la Disposició addicional 12a. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local (LBRL), en la redacció operada per la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL). 
 
Tanmateix aquesta adscripció i/o classificació podran ser revisades per a cada exercici 
econòmic, d’acord amb les previsions de la Disposició addicional 20a. de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú i la Disposició addicional 12a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, respectivament. 
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Article 2. Incorporació de nous membres 
 
1. Es podran incorporar al Consorci altres Administracions públiques per a finalitats d'interès 
comú, així com entitats privades sense ànim de lucre que tinguin finalitats d'interès públic 
concurrents amb l'objecte i finalitats del Consorci, que es comprometin a fer aportacions 
regulars per al seu funcionament. 
 
2. La incorporació de nous membres al Consorci requerirà la formalització del conveni 
corresponent, on s'especificaran les condicions d'integració, les aportacions econòmiques i 
l'acceptació dels presents Estatuts, i l'acord previ favorable del Consorci i de les entitats 
consorciades. 
 
3. L'eventual necessitat de modificar els Estatuts per aquest motiu es regirà pel que disposa 
l'article 49. 
 
Article 3. Domicili 
 
1. El domicili del Consorci radicarà a la ciutat de Terrassa, al carrer Salmerón, 25. 
 
2. La Presidència del Consorci podrà disposar, per raons d'especial significació o d'urgència, 
que les sessions dels òrgans col·legiats es celebrin a la seu o altra dependència pròpia o de 
qualsevol dels ens o entitats que en formen part. 
 
3. La Comissió Executiva del Consorci podrà disposar la creació de delegacions o d'oficines 
tècniques on i quan sigui necessari per al correcte compliment de les seves finalitats. 
 
4. El Consell General del Consorci podrà modificar el domicili establert a l'apartat primer. 
 
Article 4. Durada 
 
El Consorci tindrà una durada indefinida. 
 
Article 5. Naturalesa, capacitat, potestats i prerrogatives 
 
1. El Consorci és una entitat administrativa de caràcter local i gaudeix de personalitat 
jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i d'obrar per tal de crear i gestionar serveis 
públics i realitzar activitats econòmiques d'interès local o comú, en l'àmbit de les seves 
finalitats estatutàries. Per tal de donar compliment a aquestes finalitats, el Consorci podrà 
realitzar o prestar, de forma unificada, tota mena de serveis o activitats susceptibles de ser 
assumides individualment pels seus membres, en el marc de la legislació de règim local i de 
la normativa sectorial aplicable. 
 
2. En l'àmbit de les seves competències, el Consorci podrà adquirir, posseir, reivindicar, 
permutar, gravar i alienar tota classe de béns, celebrar contractes, assumir obligacions, 
interposar recursos i exercir qualsevol acció prevista a la llei. 
 
3. El Consorci, en l'àmbit determinat per les seves finalitats i atès que es lacta d'un ens 
institucional de caràcter local, té les mateixes potestats i prerrogatives de què poden gaudir 
els ens locals no-territorials o institucionals en virtut de l'article 8 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, de conformitat amb les especificitats que 
s'expressen a continuació: 
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3.a) El Consorci té les potestats següents: 
 
1. La reglamentària, en relació amb els serveis prestats. 
2. La d'autoorganització, en el marc dels presents Estatuts. 
3. La tributaria, referida a l'establiment de taxes. 
4. La financera, en relació amb l'establiment de preus públics en qualsevol cas i amb 

l'aprovació dels pressupostos i l'apel·Iació al crèdit en els termes fixats a les lleis. 
5. La de programació o de planificació. 
6. La d'execució forçosa i la sancionadora, en relació amb els serveis i béns del Consorci. 
7. La de revisió d'ofici dels seus actes i acords. 
8. Les necessàries per a la protecció dels béns del Consorci o adscrits per les entitats 

consorciades. 
3.b) El Consorci té les prerrogatives següents: 
 
1. La de presumpció de legitimitat i l'executivitat dels seus actes i acords. 
2. La d'inembargabilitat dels seus béns i drets, en els termes establerts a les Lleis, i les de 

prelació, de preferència i altres prerrogatives reconegudes a la hisenda pública en relació 
amb els seus crèdits, sens perjudici de les que corresponen a la hisenda de l'Estat i de la 
Generalitat. 

3. La d'exempció dels impostos estatals, autonòmics i locals, en els termes establerts per 
les Lleis. 

 
3.c) En cas d'insuficiència de les previsions anteriors, correspondran al Consorci totes les 
potestats i prerrogatives atorgades per la legislació bàsica de règim local als municipis, 
províncies i illes, sempre que siguin necessàries per al compliment de la seva finalitat i la 
prestació dels seus serveis. 
 
4. En qualsevol cas, el Consorci pot emprar la via administrativa de constrenyiment per tal 
de recaptar o recuperar, per ell mateix, els ingressos i altres drets de caràcter públic de què 
sigui creditor, sens perjudici que pugui encarregar les gestions recaptatòries que consideri 
oportunes a qualsevol dels ens locals territorials que l'integren. 
 
Article 6. Finalitats i serveis 
 
Les finalitats a aconseguir i els serveis a prestar pel Consorci són els següents: 
 
a) La gestió del Centre de Documentació i Museu Tèxtil. 
b) La recerca, documentació, conservació, restauració i difusió del patrimoni tèxtil, tangible i 

intangible, en qualsevol tipus de suport (objectes tèxtils, indumentària, complements, 
dissenys originals, mostraris, postes en carta, fons documentals, bibliogràfics, fotogràfics, 
etc.) i relatiu prioritàriament a Catalunya i a l'àrea Mediterrània. 

c) El foment, promoció i/o producció d'exposicions, recerques, publicacions i activitats que 
contribueixin al millor coneixement i sensibilitat del públic envers el tèxtil en general. 

d) L'ensenyament en temes tèxtils, d'acord amb les necessitats del sector i de la formació i 
reciclatge dels seus agents, tant en l'àmbit patrimonial com industrial. 

e) El foment de la creació aplicada al tèxtil, en els les seves diverses facetes. 
f) La cooperació amb altres entitats, en l'àmbit de les finalitats esmentades anteriorment. 
g) Totes les que estiguin directament o indirecta relacionades amb les finalitats anteriors. 
 
 
 
 
 
 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 25

TÍTOL SEGON 
 
RÈGIM ORGÀNIC I FUNCIONAL 
 
CAPÍTOL 1. ÒRGANS DE GOVERN I DE GESTIÓ 
  
Article 7. Òrgans 
 
1. Els òrgans de govern i de gestió del Consorci són, amb caràcter necessari, els següents: 
 
1) El Consell General. 
2) La Comissió Executiva. 
3) La Presidència. 
4) La Vicepresidència. 
5) La Direcció-Gerència. 
2. El Consorci, mitjançant acord del Consell General, podrà dotar-se dels òrgans 
complementaris que es considerin pertinents per a l'acompliment de les seves finalitats. 
 
Secció primera. El Consell General 
 
Article 8. Concepte 
 
El Consell General és l'òrgan superior de govern del Consorci, amb capacitat per adoptar 
quantes resolucions consideri escaients per al bon funcionament i assoliment del seu 
objecte i finalitats. 
 
Article 9 Composició 
 
1. El Consell General tindrà la composició següent: 
 
a) Presidència: La persona titular de la Presidència de la Diputació de Barcelona, o Diputat 

o Diputada en qui hagi delegat. 
b) Vicepresidència: La persona titular de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Terrassa, o persona 

en qui delegui. 
c) Vocalies: En nombre de 10, amb la distribució següent: 

- 5 seran designades per la Diputació de Barcelona. 
- 4 seran designades per l'Ajuntament de Terrassa. 
- 1 correspondrà a la persona titular de la Direcció-Gerència. 

 
2. L'eventual incorporació de nous membres al Consorci suposarà la modificació del primer 
apartat en el sentit d'afegir les vocalies que es determinin en l'acord corresponent. 
 
Article 10 Competències 
 
Correspondrà al Consell General: 
 
1. Dirigir i supervisar les diferents crees i línies d'actuació en ordre a la realització de les 

finalitats del Consorci. 
2. Impulsar la realització dels programes de desenvolupament del Consorci i del seu 

Museu, i aprovar la memòria anual. 
3. Exercir el control i la fiscalització de la resta d'òrgans del Consorci. 
4. Aprovar els reglaments, les ordenances i l'inventari general. 
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5. Aprovar el pressupost i les seves modificacions d'acord amb les bases d'execució, 
disposar les despeses en matèria de la seva competència i aprovar el compte general; 
tot això d'acord amb el que disposa la legislació reguladora de les Hisendes Locals. 

6. Aprovar les formes de gestió dels serveis i la creació d'òrgans desconcentrats. 
7. Acceptar la delegació de competències i l'encàrrec de gestió i de funcions fets per 

altres Administracions públiques diferents de les consorciades. 
8. Aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball. 
9. Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar els expedients de contractació la quantia dels 

quals excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci, així com 
els contractes i concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre 
anys en tot cas, i els plurianuals de durada inferior quan el seu import acumulat superi 
el percentatge indicat, referit ais recursos ordinaris del pressupost del primer exercici. 

10. Atorgar la concessió de béns o serveis per més de cinc anys, sempre que la seva 
quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci. 

11. Aprovar operacions financeres o de crèdit, quan el seu import superi el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost del Consorci, així com les operacions de crèdit 
previstes a la legislació reguladora de les Hisendes Locals que requereixin quòrum 
especial. 

12. Determinar els recursos propis de caràcter tributari i imposar i ordenar les taxes, si 
s’escau dels serveis que es prestin. 

13. Alienar béns, quan la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del 
pressupost del Consorci. 

14. Alterar la qualificació jurídica dels béns demanials. 
15. Aprovar la cessió gratuïta de béns immobles, a títol de propietat, a altres 

Administracions o institucions públiques. 
16. Adoptar els acords del Consorci en relació amb: 

a)La integració de noves entitats. 
b) La modificació dels Estatuts. 
c) La dissolució del propi Consorci. 

17.  Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del 
Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
atribueixi al Ple de l'entitat local amb el caràcter d'indelegables. 

 
Secció segona. La Comissió Executiva 
 
Article 11. Concepte 
 
La Comissió Executiva és l'òrgan col·legiat que assumeix el govern i la gestió ordinàries del 
Consorci. 
 
Article 12. Composició 
 
1. La Comissió Executiva tindrà la composició següent: 
 
a) Presidència: La persona titular de la Presidència de la Diputació de Barcelona, o Diputat 

o Diputada en qui hagi delegat. 
 
b) Vicepresidència: La persona titular de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Terrassa, o persona 

en qui delegui. 
 
c) Vocalies: En nombre de cinc, amb la distribució següent: 

- Dues seran designades per la Diputació de Barcelona. 
- Dues seran designades per l'Ajuntament de Terrassa. 
- Una correspondrà a la persona titular de la Direcció-Gerència. 
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Les persones designades per les entitats consorciades ho seran d'entre les que formin part 
del Consell General. 
 
2. L'eventual incorporació de nous membres al Consorci suposarà la modificació del primer 
apartat en el sentit d'afegir les vocalies que es determinin en l'acord d'incorporació. 
 
Article 13. Competències 
 
Correspondrà a la Comissió Executiva: 
 
1. Fer el seguiment de la gestió ordinària del Consorci. 
2. Declarar la lesivitat dels actes del Consorci. 
3. Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar els expedients de contractació la quantia dels 

quals excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci i no en 
superi el 20%, i sempre que no tinguin una durada superior a quatre anys. 

4. Aprovar els projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva 
contractació o concessió i quan encara no estiguin previstos al Pressupost. 

5. Adquirir béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del 
Pressupost, així com les alienacions patrimonials en els casos següents: 
- Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles, que estiguin declarats de valor 

històric o artístic i no estiguin previstes en el Pressupost. 
- Quan siguin previstes al Pressupost i excedeixin el percentatge que s'indica per a 

les adquisicions de béns. 
6. Aprovar l'establiment i la modificació de preus públics quan no cobreixin el cost del 

servei. 
7. Aprovar convenis amb altres entitats l'import dels quals superi el 10% dels recursos 

ordinaris del pressupost del Consorci. 
8. Adoptar actes i autoritzar i disposar despeses, incloses les plurianuals, en l'àmbit de les 

seves competències, sempre que s'observin les prescripcions següents: 
a) Que no s'ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no regirà en 

l'arrendament d'immobles. 
b) Que, en relació amb les inversions i les transferències de capital i amb les 

transferències corrents que es derivin de convenis subscrita amb entitats públiques 
o privades sense ànim de lucre, no se superin els percentatges del 70% per a 
l'exercici següent immediat, del 60% per al segon exercici, i del 50%, per al tercer i 
quart, percentatges tots ells referits al crèdit corresponent a l'any en què va 
comprometre's l'operació. 

9. Exercir les funcions assignades a la Comissió especial de comptes.  
10. Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del 

Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
atribueixi al Ple de l'entitat local amb el caràcter de delegables. 

 
Secció tercera. La Presidència 
 
Article 14. Concepte 
 
1. La Presidència del Consorci té atribuïda la màxima representació legal d'aquest i en 
dirigeix el govern i l'administració. 
 
2. La Presidència del Consorci correspon a la persona titular de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona o Diputat o Diputada en qui hagi delegat. 
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3. Amb caràcter general, la Presidència podrà comparèixer sense necessitat de poder previ i 
especial davant tota classe d'autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol ordre o jurisdicció, així 
com davant de tot tipus d'instàncies administratives i altres persones, públiques i privades, 
físiques i jurídiques. 
 
Article 15. Competències 
 
La Presidència tindrà atribuïdes les competències següents: 
 
1. Exercir la representació institucional i l'alta direcció del Consorci. 
2. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Consell General i les de la 

Comissió Executiva, dirigir-ne les deliberacions i decidir els empats amb vot de qualitat. 
3. Exercir en cas d'urgència les funcions encomanades al Consell General i a la Comissió 

Executiva, donant compte de les resolucions que adopti a la següent reunió de l'òrgan 
col·legiat corresponent. 

4. Nomenar la persona que hagi d'ocupar el càrrec de la Direcció-Gerència. 
5. Exercir la direcció superior del personal, que inclou l'acomiadament del personal laboral 

i la proposta a la respectiva Administració matriu de la imposició de sancions al 
personal funcionari adscrit per la comissió de faltes molt greus, donant-ne compte al 
Consell General en la primera sessió que tingui lloc. 

6. En matèria de personal: 
a) Aprovar l'oferta pública d'ocupació i les seves bases. 
b) Nomenar i disposar el cessament dels càrrecs de comandament del Consorci. 
c) Resoldre els expedients d'incompatibilitats. 

7. Exercir les accions judicials i administratives i la defensa del Consorci. 
8. Aprovar les operacions de crèdit en els supòsits no reservats al Consell General i 

concertar les operacions de tresoreria. 
9. Aprovar la liquidació del pressupost. 
10. Nomenar la persona que exerceixi la Tresoreria del Consorci. 
11. Totes aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del 

Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 
atribueixi a la Presidència de l'entitat local amb el caràcter d'indelegables. 

 
Secció quarta. La Vicepresidència 
 
Article 16. Concepte 
 
1. Corresponen a la Vicepresidència les funcions de substitució de la Presidència en els 
casos d'absència, vacant, malaltia o deure legal d'abstenció. 
La Vicepresidència del Consorci correspon a la persona titular de l'Alcaldia de l'Ajuntament 
de Terrassa o en qui delegui. 
 
2. La Vicepresidència podrà exercir, a més, totes aquelles altres funcions i comeses 
específiques que la Presidència li delegui. 
 
Secció cinquena. La Direcció-Gerència 
 
Article 17. Concepte 
 
1. La Direcció-Gerència és l'òrgan d'administració que assumeix la direcció i la coordinació 
de la gestió del Consorci. 
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2. La persona titular de la Direcció-Gerència serà nomenada, prèvia consulta entre les 
entitats consorciades, per la Presidència del Consorci i del seu nomenament es retrà 
compte als òrgans col·legiats d'aquest. 
 
3. La provisió de la Direcció-Gerència seguirà els requeriments previstos per al sistema de 
lliure designació; en el cas que la persona proposada no fos funcionari o funcionaria de 
carrera amb els requisits exigits a la Relació de llocs de treball, el seu règim serà el de 
personal laboral d'alta direcció. 
 
Article 18. Competències 
 
Correspondrà a la Direcció-Gerència: 
 
1. Executar i fer complir els actes dels òrgans de govern i adoptar les mesures que 

exigeixi el seu millor compliment. 
2. Organitzar, dirigir, coordinar i inspeccionar els programes i els serveis, de conformitat 

amb les directrius dels òrgans de govern i adoptar les disposicions de règim interior 
necessàries per al funcionament del Consorci. 

3. Elaborar els programes culturals i gerencials que permetin el correcte desenvolupament 
dels serveis del Consorci. 

4. Assumir la representació del Consorci quan no sigui exercida per la Presidència. 
5. Elaborar els projectes de pressupost, liquidació i compte general, les propostes de 

plantilla i la relació i la classificació dels llocs de treball. 
6. En matèria de personal: 

a) Proposar el nomenament i cessament dels càrrecs de comandament. 
b) Sancionar els empleats, llevat de l'acomiadament del personal laboral i la proposta a 

l'Administració matriu de la imposició de sancions al personal funcionari adscrit per 
la comissió de faltes molt greus. 

c) Aprovar les convocatòries i bases de personal del Consorci. 
d) Exercir la resta de competències que integrin el comandament directe en matèria de 

personal. 
7. Aprovar la cessió temporal dels béns culturals mobles i fons museístics en el marc de 

les finalitats estatutàries. 
8. Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar els expedients de contractació la quantia dels 

quals no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci, i 
sempre que no tinguin una durada superior a quatre anys. 

9. Adquirir i alienar béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris 
del Pressupost, sol·licitar i acceptar subvencions. 

10. Reconèixer les obligacions, ordenar els pagaments i obrir i cancel·lar tota mena de 
comptes corrents. 

11. Aprovar les bases, la convocatòria i l'atorgament de beques i premis. 
12. Aprovar l'establiment i la modificació de preus públics quan cobreixin el cost del servei. 
13. Aprovar convenis amb altres entitats l'import dels quals no superi el 10% dels recursos 

ordinaris del pressupost del Consorci. 
14. Adoptar actes i autoritzar i disposar despeses, incloses les plurianuals, en l'àmbit de les 

seves competències, sempre que s'observin les prescripcions següents: 
a) Que no s'ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no regirà en 

l'arrendament d'immobles. 
b) Que, en relació amb les inversions i les transferències de capital i amb les 

transferències corrents que es derivin de convenis subscrits amb entitats públiques 
o privades sense ànim de lucre, no se superin els percentatges del 70% per a 
l'exercici següent immediat, del 60% per al segon exercici, i del 50%, per al tercer i 
quart, percentatges tots ells referits al crèdit corresponent a l'any en què va 
comprometre's l'operació. 
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15. Qualsevulla altra comesa que li encomanin el Consell General o la resta d'òrgans de 
govern. 

16. Totes aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del 
Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 
atribueixi a la Presidència de l'entitat local amb el caràcter de delegables. 

 
Secció sisena. Règim de delegació de competències orgàniques 
 
Article 19. Règim de delegació interorgànica 
 
1. Les competències atribuïdes als òrgans del Consorci seran susceptibles de delegació de 
conformitat amb el règim general que la regula. 
 
2. En tot cas, la delegació de l'exercici de les competències assignades als diferents òrgans 
esmentats exigirà el compliment dels requisits següents: 
 
a) Que es disposi mitjançant un acte administratiu de l'òrgan que tingui assignada la 

competència. 
b) Que es fixi l'àmbit d'assumptes, les facultats delegades i les condicions especials. 
c) Que es publiqui en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona. 
 
CAPÍTOL 2 
 
FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS COL·LEGIATS I RÈGIM DE RECURSOS 
 
Article 20. Caràcter i periodicitat de les sessions 
 
1. El Consell General es reunirà, com a mínim, dues vegades a l'any en sessió ordinària. 
 
2. La Comissió Executiva es reunirà, com a mínim, una vegada al trimestre en sessió 
ordinària. 
 
3. El Consell General i la Comissió Executiva es reuniran en sessió extraordinària sempre 
que ho consideri necessari la Presidència o a petició d'una quarta part de llurs respectius 
membres o bé de tots els membres representants d'una de les entitats consorciades. 
 
4. La fixació de les dates de les sessions es determinarà per la Presidència i mantindrà una 
periodicitat regular pel que fa a les ordinàries. 
 
Article 21 Convocatòria de les sessions 
 
1. Les sessions dels òrgans col·legiats han de convocar-se, al menys, amb dos dies hàbils 
d'antelació, llevat de les extraordinàries que ho hagin estat amb caràcter urgent, quina 
convocatòria amb aquest caràcter haurà de ser ratificada pel propi òrgan. 
 
2. La convocatòria es comunicarà per escrit a cadascun dels membres de l'òrgan col·legiat i 
expressarà el lloc, dia i hora de celebració de la sessió, així com tots els assumptes que 
hagin de tractar-s'hi. 
 
Article 22. Quòrum de constitució i celebració de les sessions 
 
1. En primera convocatòria, el quòrum per a la vàlida celebració de les sessions dels òrgans 
col·legiats serà d'un terç del nombre legal total dels seus membres, que mai no podrà ser 
inferior a tres persones. 
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2. En segona convocatòria, mitja hora després, serà suficient la presència de tres membres; 
aquest quòrum haurà de mantenir-se al llarg de la sessió. 
 
3. En qualsevol cas, no es podrà celebrar cap sessió sense l'assistència de les persones 
que ocupin la Presidència i la Secretaria, o de les persones que les substitueixin d'acord 
amb les previsions d'aquests Estatuts. 
 
4. En el cas de què, per no assolir-se el quòrum exigit, no es celebrés la sessió, podrà tenir 
lloc una reunió informativa per donar compte als presents dels assumptes que havien estat 
inclosos a l'ordre del dia. 
 
De concórrer les circumstàncies indicades al paràgraf anterior, quedaran acreditades les 
raons d'urgència per tal que la Presidència del Consorci, si així ho considera oportú, 
exerceixi les competències de l'òrgan col·legiat, al qual se'n donarà compte, a la següent 
sessió que celebri, a l'efecte de ratificació. 
 
5. A les sessions dels òrgans col·legiats hi assistiran, amb veu i sense vot, les persones que 
exerceixin els càrrecs de secretari i interventor o funcionaris en qui hagin delegat. A criteri 
de la Presidència podran ser convocats altres responsables del Consorci o persones 
alienes, que informaran o assessoraran a l'òrgan col·legiat sobre els assumptes per als 
quals es requereixi la seva presència. 
 
Article 23. Règim de majories requerides en funció dels tipus d'acords 
 
1. Els acords dels òrgans col·legiats s'adopten, com a regla general, per majoria simple dels 
membres presents. Existeix majoria simple quan els vots afirmatius són més que els 
negatius. 
 
2. S'adoptaran per majoria absoluta del nombre legal de membres del Consell General els 
acords per a l'adopció dels quals la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local, així com la seva normativa de desplegament i la legislació sectorial, exigeixin 
aquest quòrum qualificat referit al nombre legal de membres de la corporació. 
 
Article 24. Sistema de votació 
 
1. L'adopció dels acords es produeix mitjançant assentiment o per votació ordinària, llevat 
que l'òrgan col·legiat acordi, per a un cas concret, la votació nominal. 
 
2. El vot podrà emetre's en sentit afirmatiu o negatiu. Els membres també podran abstenir-
se de votar. L'absència d'un o varis membres de l'òrgan col·legiat, un cop iniciada la 
deliberació d'un assumpte, equival, als efectes de la votació corresponent, a l'abstenció. 
 
3. Quan es produeixi empat, es repetirà la votació i si se'n torna a produir de nou decidirà la 
Presidència amb el seu vot de qualitat. 
 
Article 25. Règim de recursos contra els actes dels òrgans de govern i d'administració  
 
1. Contra els actes sobre aplicació i efectivitat dels tributs i de la resta d'ingressos de dret 
públic locals, els interessats podran formular recurs de reposició preceptiu davant l'òrgan 
que els hagi dictat. 
 
2. Contra els actes administratius dictats per la Direcció General relatius a les matèries no 
incloses a l'apartat primer, els interessats podran formular recurs d'alçada davant la 
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Presidència del Consorci, d'acord amb allò que és previst a la legislació de règim jurídic de 
les Administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
3. Les disposicions de caràcter general i els actes administratius adoptats per la 
Presidència, el Consell General i la Comissió Executiva del Consorci exhaureixen la via 
administrativa, essent susceptibles de recurs contenciós administratiu en els termes i 
condicions establerts a la legislació processal i administrativa. 
 
Contra els actes administratius esmentats cabrà recurs de reposició, amb caràcter potestatiu 
i previ al contenciós administratiu. 
4. En els supòsits en què, per raó d'urgència, la Presidència del Consorci exerceixi 
competències atribuïdes a òrgans col·legiats, els interessats podran formular recurs de 
reposició potestatiu davant d'aquella Presidència. 
 
Contra l'acord de ratificació del decret de la Presidència del Consorci, adoptat per l'òrgan 
col·legiat corresponent, els interessats podran formular recurs de reposició potestatiu. 
 
Article 26. Altres aspectes de funcionament dels òrgans col·legiats 
 
En tot allò no previst en els presents Estatuts, el règim de convocatòria i desenvolupament 
de les sessions, així com el d'adopció d'acords, i la seva impugnació, s'acomodaran a allò 
que s'estableix a la legislació de règim local. 
 
TÍTOL TERCER 
 
FUNCIONS DE SECRETARIA, INTERVENCIÓ I TRESORERIA DE FONS 
 
Article 27. Secretaria, Intervenció i Tresoreria 
 
El Consorci estarà assistit per una Secretaria, una Intervenció i una Tresoreria. 
 
Article 28. Exercici de les funcions 
 
Els càrrecs de la Secretaria i la Intervenció del Consorci seran exercits per les persones que 
ho siguin, respectivament, de l'ens que tingui atribuïda la Presidència del Consorci, o bé pels 
funcionaris o funcionàries en qui aquelles deleguin. 
 
La Tresoreria serà exercida per un empleat del Consorci nomenat per la Presidència. 
 
Article 29. Disposició de fons 
 
Dels fons en disposaran, conjuntament, les persones titulars o autoritzades per la Direcció-
Gerència, la Intervenció i la Tresoreria. 
 
TÍTOL QUART 
 
RELACIONS AMB ELS ENS CONSORCIATS 
 
Article 30. Nivells de relació 
 
La relació entre el Consorci i els ens consorciats podrà establir-se, amb caràcter general, en 
els nivells d'informació, assistència, coordinació, encàrrec de gestió i de funcions,i 
delegació. 
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Article 31. Règims i sistemes d'informació i comunicació 
 
1. El Consorci i les entitats consorciades es facilitaran recíprocament la informació sobre la 
pròpia gestió que sigui rellevant per al desenvolupament adequat de l'exercici de llurs 
competències respectives. 
 
2. El Consorci i les entitats consorciades desenvoluparan els processos i tècniques de 
col·laboració mútua que siguin adients per tal de compartir l'optimització de llurs respectius 
sistemes d'informació i comunicació. 
 
Article 32. Règim de coordinació i d'assistència 
 
1. Les entitats consorciades podran adoptar mesures de coordinació i assistència envers el 
Consorci, de caràcter general o contingent. 
 
2. En el marc de les mesures d'assistència, i a fi d'acomplir les seves funcions, el Consorci 
es podrà valer dels serveis administratius i tècnics de qualsevulla de les seves entitats 
consorciades i, alhora, podrà formalitzar amb aquestes els instruments de cooperació que 
consideri pertinents. 
 
3. Les entitats consorciades es podran valer dels serveis administratius i tècnics del 
Consorci quan raons tècniques o d'especialització així ho aconsellin. 
 
Article 33. Encomanda o encàrrec de gestió i de funcions 
 
1. La realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència del 
Consorci podrà ser encarregada a unitats, organismes o societats de cadascuna de les 
entitats consorciades, o a d'altres consorcis en els quals aquestes participin, per raons 
d'eficàcia o d'optimització dels mitjans disponibles. 
 
2. L'encomanda o encàrrec de gestió o de funcions no suposa la cessió de la titularitat de la 
competència ni dels elements substantius del seu exercici, i correspondrà a l'òrgan 
competent del Consorci l'adopció dels actes administratius definitius o complementaris que 
donin suport o en els quals s'integri la concreta activitat objecte de l'encàrrec. 
 
3. La realització d'activitats establertes amb caràcter general en l'àmbit de les entitats 
consorciades i del Consorci es durà a terme d'acord amb les determinacions aprovades, les 
quals fixaran les activitats incloses, el seu termini de vigència i la naturalesa i l'abast de la 
gestió i funcions encomanades. 
 
4. Les activitats realitzades per compte del Consorci tindran validesa plena i no necessitaran 
de l'adopció d'un acte exprés d'encàrrec pels seus òrgans de govern. 
 
5. Per raons d'eficàcia o d'optimització dels mitjans disponibles, podrà ser encarregada al 
Consorci la realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència 
de les entitats consorciades, amb les mateixes determinacions establertes ais apartats 
anteriors. 
 
Article 34. Règim de delegació intersubjectiva 
 
1. El Consorci podrà efectuar la delegació intersubjectiva de competències de gestió a favor 
d'una o vàries de les entitats consorciades en aquells casos en què, per motiu de 
complexitat tècnica o altres raons que comportin una insuficient capacitat de gestió en 
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determinats àmbits, l'aplicació de l'institut de l'encàrrec de gestió no pogués donar cobertura 
a totes les funcionalitats exigides. 
 
2. La delegació intersubjectiva de competències suposa la cessió dels elements substantius 
de l'exercici de la competència per compte del Consorci, que en manté la titularitat. En 
l'exercici d'aquestes funcions, les entitats delegades gaudeixen de totes les potestats i les 
prerrogatives atribuïdes per la legislació. 
 
3. Per a la seva aplicació, l'òrgan competent del Consorci ha d'adoptar l'acord de delegació 
a favor de l'entitat o entitats consorciades, els òrgans competents de les quals han d'adoptar 
els acords correlatius d'acceptació. Una referència d'aquests acords es publicarà al 
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona. 
4. L'acord de delegació ha de contenir les determinacions per les quals es regirà la 
delegació, i que faran referència, com a mínim, als aspectes relatius al seu contingut, 
caràcter, durada, medis i òrgans actuants, i altres condicions aplicables. 
 
Aquestes determinacions específiques contingudes en l'acord de delegació podran 
addicionalment ser formalitzades, si es creu necessari, en un acord de col·laboració entre el 
consorci i l'entitat o entitats delegades. 
 
Article 35. Règim de ratificacions per les entitats consorciades 
 
Hauran de ser ratificats pels òrgans competents de les entitats consorciades eis acords 
relatius a: 
 
a) Modificació dels Estatuts. 
b) Incorporació de nous membres al Consorci. 
c) Aportacions de caràcter econòmic al Consorci per part de les entitats consorciades en la 

part que els afecti. 
d) Dissolució del Consorci. 
 
TÍTOL CINQUÈ 
 
RELACIONS AMB ELS USUARIS DELS SERVEIS PÚBLICS DEL CONSORCI 
 
Article 36. Drets i deures dels usuaris 
 
Els drets i deures dels usuaris en relació amb els serveis públics prestats pel Consorci són 
els definits i regulats en les normatives respectives que determinen l'abast i el règim jurídic 
de les prestacions corresponents. 
 
Article 37. Responsabilitat patrimonial 
 
1. Quan de la gestió dimanant del consorci es derivi responsabilitat patrimonial envers 
tercers, els particulars tindran dret a ser rescabalats de tota lesió que pateixin en llurs béns i 
drets, de conformitat amb les previsions dels articles 139 a 144 de la Llei 30/1992, de 26.11, 
de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
2. Sens perjudici de les previsions de l'apartat anterior i per al cas que la satisfacció 
patrimonial hagués de ser assumida per les entitats consorciades, la redistribució interna 
dels seus efectes econòmics es farà a parts o quotes proporcionals a la representació de les 
entitats consorciades en el si del Consell General. 
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TÍTOL SISÈ 
 
RÈGIM DEL PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI  
 
Article 38. Determinacions generals 
 
1. El Consorci ha de disposar del personal necessari per a l’adequat compliment de les 
seves finalitats. El personal del Consorci podrà ser propi, en els termes fixats en aquest 
article, o adscrit per les entitats consorciades en règim funcionarial o laboral. 
 
2. El personal funcionari i laboral que hagi de prestar serveis al Consorci provindrà de 
qualsevol de les Administracions públiques consorciades a través dels procediments de 
provisió i mobilitat i amb els requisits disposats en la legislació vigent i, si s’escau, en el 
conveni col·lectiu que pugui resultar d’aplicació. 
3. El personal laboral existent a la plantilla del Consorci a 31 de desembre de 2013, data 
d’entrada en vigor de la LRSAL, mantindrà la seva relació d’ocupació amb el Consorci en els 
termes i condicions amb què aquella fou establerta i conservarà, si escau, les seves 
expectatives de promoció professional i la resta de drets reconeguts a la legislació vigent  i 
en el conveni col·lectiu que pugui resultar d’aplicació. 
 
4. El Consorci no pot tenir personal eventual. 
 
Article 39. Tipus de personal i règims aplicables 
 
1. En els termes fixats a l’article anterior, el Consorci podrà disposar de personal propi o de 
personal adscrit per les entitats consorciades, en règim funcionarial o laboral. 
 
2. El personal laboral restarà sotmès a l'Estatut dels treballadors, al conveni col·lectiu, als 
altres pactes que formalitzi el Consorci amb els representants dels treballadors i a la resta 
de normativa legal vigent. 
 
3. Els funcionaris dels ens consorciats adscrits al Consorci es regiran per la normativa 
aplicable a la funció pública local de Catalunya i pels acords sobre condicions de treball 
vigents a les respectives entitats en els termes que s'hi determinin en aquests Estatuts. 
 
4. Quant al procediment disciplinari, la qualificació de faltes i la determinació de les sancions 
del personal funcionari, s'aplicarà el que disposa la normativa establerta per als funcionaris 
locals de Catalunya, i per al personal laboral el que fixi l'Estatut dels treballadors i el conveni 
col·lectiu vigent. 
 
Article 40. Representació i negociació col·lectiva 
 
Correspon al Consorci la determinació i la negociació quan sigui procedent, d'acord amb la 
legislació aplicable i la relació d'ocupació existent en cada cas, del marc laboral i les 
condicions de treball del personal vinculat al Consorci. 
 
TÍTOL SETÈ 
 
RÈGIM PATRIMONIAL, PRESSUPOSTARI I FINANÇAMENT 
 
Article 41. Hisenda 
 
1. El Consorci, per a la realització del seu objecte i finalitats, disposarà dels recursos 
següents: 
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a) Aportacions de les entitats consorciades. 
b) Taxes, preus públics i altres rendiments que obtingui per la prestació directa o indirecta 

de serveis. 
c) Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat, incloent els procedents d'iniciatives 

de mecenatge i esponsorització. 
d) Operacions de crèdit. 
e) Qualsevol altre que pugui correspondre al Consorci d'acord amb la legislació. 
 
2. Els acords del Consorci que suposin aportacions extraordinàries de caràcter econòmic 
per part de les entitats consorciades al Consorci hauran de ser ratificats pels respectius 
òrgans de govern competents. 
 
Article 42. Règim econòmic i financer, pressupostari i comptable 
 
El règim econòmic i financer del Consorci serà l'establert a la normativa vigent per als ens 
locals catalans en matèria pressupostària, financera, de control i comptabilitat. El Consorci 
resta subjecte al règim de pressupostos, comptabilitat i control de l’Administració 
d’adscripció. En tot cas, s’ha de portar a terme una auditoria dels comptes anuals que és 
responsabilitat de l’òrgan de control de l’Administració a què s’hagi adscrit el Consorci. El 
Consorci haurà de formar part del pressupost i incloure’s en el compte general de 
l’Administració pública d’adscripció. 
 
Article 43. Patrimoni del Consorci 
 
Constitueixen el patrimoni del Consorci: 
 
a) Els béns que li siguin adscrits en ús per les entitats consorciades. 
b) Els béns, drets i accions que adquireixi per qualsevol títol legítim, tot incloent les 

propietats incorporals morals i d'explotació d'autoria derivades de les seves creacions 
pròpies, així com els drets de propietat industrial sobre els seus signes i denominacions 
distintius. 

 
Article 44. Règim dels béns adscrits per les entitats consorciades 
 
1. Els béns adscrits en ús al Consorci per les entitats consorciades conserven la seva 
qualificació jurídica i titularitat originària. Les facultats de disposició limitades que es puguin 
reconèixer a favor del Consorci seran les que constin als acords de cessió corresponents, 
circumscrivint-se aquestes, en tot cas, a les seves finalitats estatutàries. 
 
2. La cessió, per la Diputació de Barcelona al Consorci, de l'obra civil i les instal·lacions que 
ocupen actualment el Museu Tèxtil, així com dels altres béns mobles i immobles cedits en 
ús, ho és per tot el temps de duració del Consorci, amb l'obligació per part d'aquest de 
conservar-los i mantenir-los segons les finalitats estatutàries. 
 
3. La cessió, per l'Ajuntament de Terrassa al Consorci, de l'ús dels béns mobles i immobles, 
adscrits en el passat o que ho siguin en el futur, ho és per tot el temps de duració del 
Consorci, amb l'obligació per part d'aquest de conservar-los i utilitzar-los de conformitat amb 
les finalitats estatutàries. 
 
Article 45. Règim dels béns, drets i accions adquirits pel Consorci 
Els béns, drets i accions adquirits pel Consorci es regiran per les normes reguladores del 
patrimoni dels ens locals catalans i per la legislació específica de patrimoni històric, artístic i 
cultural. 
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TÍTOL VUITÈ 
 

EXTINCIÓ I LIQUIDACIÓ 
 

Article 46. Causes d'extinció 
 
El Consorci podrà extingir-se per alguna de les causes següents: 
 
a) Per disposició legal. 
b) Per impossibilitat d'acompiir les seves finalitats. 
c) Per acord de les entitats consorciades. 
d) Per acord o transferència del Museu Tèxtil a la Generalitat, a un Consell Comarcal o a un 

Municipi, en els termes previstos a la Disposició Addicional 5 de la Llei 17/1990, de 2 de 
novembre, de Museus. 

 
Article 47. Procediment i efectes de la dissolució 
 
1. La dissolució del Consorci, acordada pel seu màxim òrgan de govern, per majoria 
absoluta, produeix la seva liquidació i extinció, i ha de ser ratificada pels òrgans competents 
dels ens consorciats. 
 
2. El màxim òrgan de govern del Consorci, a l’adoptar l’acord de dissolució, nomenarà un 
liquidador. 
 
3. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspongui a cada membre del 
Consorci que es durà a terme d’acord amb la participació que li correspongui en el saldo 
resultant del patrimoni net després de la liquidació, tenint en compte tant el percentatge de 
les aportacions que hagi efectuat cada membre del Consorci al fons patrimonial del mateix, 
com el finançament concedit cada any. 
 
Si algun dels membres del Consorci no ha fet aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de 
repartiment és la participació en els ingressos que, si s’escau, hagués rebut durant el temps 
que ha pertangut al Consorci. 
 
En tot cas, s’haurà de determinar la destinació del personal del Consorci, amb respecte a 
tots els seus drets. 
 
4. S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què es farà el pagament de la quota de 
liquidació en el supòsit que resulti positiva. 
 
5. Els ens consorciats podran acordar, per majoria absoluta, la cessió global dels actius i 
passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat 
de l’activitat i aconseguir els objectius del Consorci que es liquida. 
 
6. La dissolució per la causa prevista a la lletra d) de l'article 46 es regirà pel què es disposi 
en els acords de transferència. 
 

TÍTOL NOVÈ 
 

RÈGIM JURÍDIC, MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS, SEPARACIÓ DELS MEMBRES I 
DURADA DEL MANDAT DELS ÒRGANS DE GOVERN DEL CONSORCI 
 
Article 48. Règim jurídic del Consorci 
 
En tot allò no previst en aquests Estatuts o a les seves eventuals modificacions, regiran les 
prescripcions contingudes en la normativa de règim local aplicable als ens locals de 
Catalunya. 
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Article 49. Procediment de modificació dels Estatuts 
 
La modificació dels Estatuts del Consorci, amb l'acord previ del Consell General adoptat per 
la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres si escau, ha de ser ratificada per 
les entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats que per a l'aprovació. 
 
Article 50. Durada del mandat dels òrgans de govern del Consorci 
 
1. La finalització del mandat dels òrgans de govern unipersonals i dels membres dels 
col·legiats coincidirà amb la de les Corporacions Locals. Nogensmenys, continuaran en les 
seves funcions sols per a l'administració ordinària fins a la renovació dels membres. 
 
2. Les previsions anteriors no seran d'aplicació a la Direcció-Gerència, l'exercici de la qual 
seguirà les determinacions pròpies de la relació estatutària o laboral d'alta direcció que la 
vincula amb el Consorci. 
 
Article 51. Procediment de separació dels membres 
 
1. Cadascun dels membres del Consorci podrà separar-se d'aquest efectuant el 
corresponent avís previ davant el propi Consorci amb un mínim de sis mesos d'antelació, 
sempre que estigui al corrent en el compliment de les seves obligacions i compromisos 
pendents. 
 
2. En ser dues les entitats consorciades, l’exercici del dret de separació produirà la 
dissolució del Consorci en els termes fixats a la normativa d’aplicació. 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Disposició addicional. Efectes de les modificacions legislatives  
 
1. Les prescripcions d'aquests Estatuts que incorporen o reprodueixen aspectes de la 
legislació bàsica de l'Estat o l'autonòmica d'aplicació als consorcis locals catalans 
s'entendran automàticament modificades en el moment en què es produeixi la seva revisió. 
 
2. La remissió que es fa en els presents Estatuts a les normes legals de qualsevol altre 
àmbit, general o sectorial, s'entendrà referida a les successives que interpretin, ampliïn, 
condicionin, substitueixin, modifiquin o deroguin les vigents. 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
Disposició transitòria primera. Personal funcionari adscrit 
 
1. Els funcionaris adscrits pels ens consorciats que prestin els seus serveis al Consorci es 
mantindran en la situació de servei actiu a l'Administració de procedència, i s'integren a la 
plantilla i en la relació de llocs de treball del Consorci a tots els efectes, causant baixa a la 
plantilla i relació de llocs de treball d'aquella. Aquest personal es podrà reintegrar a la 
plantilla d'origen per qualsevol dels sistemes previstos legalment. 
 
2. Respecte del personal funcionari adscrit que s'integra a la plantilla del Consorci, les 
Administracions de procedència mantindran el seu expedient personal. A aquests efectes, el 
Consorci els notificarà tots els acords i resolucions que els afectin. 
 
El Consorci exercirà directament respecte d'aquests funcionaris totes les atribucions legals 
en matèria de personal, llevat de les que facin referència a: 
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a) Modificació de les situacions administratives i extinció de la relació funcionarial. 
b) Imposició de sancions per la comissió de faltes molt greus. 
 
En aquests dos supòsits, l'òrgan competent del Consorci elevarà proposta a l'Administració 
de procedència per a què aquesta resolgui. 
 
3. Els acords sobre condicions de personal vigents per a les entitats consorciades 
s'entendran aplicables al respectiu personal funcionari que hagin adscrit al Consorci. 
 
4. Els òrgans de representació de les entitats consorciades assumiran la defensa i la gestió 
dels interessos dels respectius col·lectius de personal funcionari que hagin estat adscrits per 
aquelles. 
 
Disposició transitòria segona. Personal laboral 
 
S'entendran vigents per al personal laboral que presti els seus serveis al Consorci els 
acords o convenis aplicables al personal de la Diputació de Barcelona, fins que, per 
negociació o millora voluntària, es procedeixi a la seva renovació o modificació. Igualment, 
fins a la constitució de les representacions del personal laboral del Consorci, els òrgans de 
representació de la Diputació de Barcelona assumiran la defensa i gestió dels interessos 
d'aquest col·lectiu. 
 
DISPOSICIONS FINALS 
 
Disposició final. Entrada en vigor 
 
Els presents Estatuts entraran en vigor una vegada hagin estat complerts els requeriments 
establerts a la legislació i publicats en el Butlletí Oficial de la Província els acords relatius a 
la seva aprovació definitiva i el seu text íntegre, excepció feta de la nova composició del 
Consell General que es farà efectiva un cop celebrades les eleccions locals de 24 de maig 
de 2015.” 

 
Segon.- NOTIFICAR els acords precedents al Consorci del Centre de Documentació i 
Museu Tèxtil de Terrassa. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (19), del Partit dels Socialistes de 
Catalunya – Progrés Municipal (19), del Partit Popular (5) i d'Iniciativa per Catalunya 
Verds Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4) i el vot en contra d'Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord Municipal (2), sent el resultat definitiu de 47 vots a 
favor i 2 vots en contra.  
 
 
3.- Dictamen de data 6 de maig de 2015, que proposa ratificar l’acord de la 
modificació dels Estatuts del Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a 
l’Administració Local (CEMICAL), adoptat per la Junta de Govern del Consorci 
en data 24 de març de 2015, per adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i a la Llei 15/2014, de 
16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa.  
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I. ANTECEDENTS 
 
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), el 31 de desembre de 2013, incideix 
notablement en la regulació dels consorcis, bàsicament, mitjançant la modificació de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú (LRJPAC). 
 
La Disposició final segona de la LRSAL afegeix una nova Disposició addicional vintena 
a la LRJAPC que estableix, entre d’altres, l’obligatorietat de fixar estatutàriament 
l’Administració pública a la que estarà adscrit cada Consorci, d’acord amb els criteris 
fixats a la pròpia LRSAL i referits a cada exercici pressupostari, i conté d’altres 
requeriments quant al seu règim orgànic, funcional i financer, raó per la qual és 
necessària la corresponent adaptació estatutària. A aquesta necessitat d’adaptació se 
suma la derivada de l’entrada en vigor, el 18 de setembre de 2014, de la Llei 15/2014, 
de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma 
administrativa, que incorpora diverses previsions referides al dret de separació i 
dissolució dels consorcis que han de recollir-se en els seus estatuts.  
 
El Ple de la Diputació de Barcelona, en les sessions de 30.10.14 i 20.11.14, va adoptar 
els acords núm. 135/14 i 152/14, mitjançant els quals, tot donant compliment a la DA 
12a de la LBRL, en la redacció donada per la L 27/13, s’acorda la classificació dels 
ens vinculats o dependents de la Diputació de Barcelona que constitueixin el seu 
sector públic local, en els grups de classificació 1, 2 ó 3 i la fixació del nombre mínim i 
màxim dels membres dels òrgans de govern i d’administració, així com de la retribució 
bruta anual als efectes dels contractes mercantils i contractes d’alta direcció en relació 
amb els ens vinculats i dependents de la Corporació. 
 
Conforme a aquests acords, el Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a 
l’Administració Local (CEMICAL), com a ens vinculat a la Diputació de Barcelona i 
constituent del seu sector públic local, fou classificat en el grup 3. A més de la 
Diputació de Barcelona, integren el Consorci, la Federació de Municipis de Catalunya, 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Serveis Públics de la 
UGT i la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO de Catalunya. El Consorci es 
regeix pels Estatuts publicats al BOPB núm. 40, de 15 de febrer de 2003. 
 
Des de la Diputació de Barcelona va efectuar-se una anàlisi dels estatuts dels 
Consorcis adscrits al seu sector públic, tot contrastant-los amb els requeriments 
establerts a la LRSAL i la L 15/2014. De resultes d’aquesta anàlisi es van elaborar els 
documents, l’acreditació dels quals consta a l’expedient, que es detallen a continuació: 
 
 Informe emès per la Secretaria General, de data 28.1.2015. 
 
 Acord de la Junta de Govern de 12.2.2015 (núm. 37/2015), sobre l’adequació 

dels Estatuts dels Consorcis integrats en el sector públic de la Diputació de 
Barcelona a les lleis esmentades. 
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 Annex a l’esmentat acord amb l’avantprojecte de les modificacions dels Estatuts 
del Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local (CEMICAL) 
que es consideraren necessàries, així com les consideracions tingudes en 
compte. L’avantprojecte s’acabà de configurar en un Text refós dels Estatuts 
mitjançant la introducció d’algunes variacions en el seu redactat, les quals es 
detallen a la notificació del Dictamen que consta a l’expedient. 

 
II. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI 
D’ESTUDIS, MEDIACIÓ I CONCILIACIÓ A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL (CEMICAL) I 
RATIFICACIÓ PER PART DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
En relació amb la modificació dels Estatuts, en data 24 de març de 2015 la Junta de 
Govern del Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local 
(CEMICAL) adoptà els acords següents: 
 

“Primer.- APROVAR inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci 
d'Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local (CEMICAL) que afecta el 
preàmbul, els articles 1, 7, 8, 9, 14, 19, 23, 28, 29, 30, disposició addicional i 
disposició final, així com el Text refós resultant dels Estatuts del Consorci, 
constituït per la Diputació de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya, 
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Serveis Públics 
de la UGT i la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO de Catalunya, 
d’acord amb el text que figura com a annex I al dictamen. 
 
Segon.- SOTMETRE els anteriors acords i l’expedient a informació pública, 
mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i en el tauler d’anuncis 
del Consorci i de la Diputació de Barcelona, per un termini de 30 dies hàbils, a 
comptar des de la publicació al BOPB, als efectes de la presentació de 
reclamacions o al·legacions. 
 
Tercer.- ACORDAR que en el cas que no es presenti cap reclamació o al·legació 
en el termini d’informació pública, l’aprovació inicial dels anteriors acords 
esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit. 
Quart.- DONAR trasllat a les entitats integrants del Consorci als efectes de la 
ratificació dels acords adoptats. 
 

Cinquè.- ACORDAR que, aprovada definitivament la modificació dels Estatuts 
del Consorci, i ratificada per les entitats consorciades, es publiqui en el BOPB 
l’anunci del Text refós dels Estatuts i el de la referència d’aquesta publicació al 
DOGC, així com trametre a la Direcció General de l’Administració Local del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals per a la constància de la 
modificació dels Estatuts del Consorci en el Registre dels ens locals de 
Catalunya. 
 

Sisè.- FACULTAR la Presidència del Consorci per adoptar les mesures i els 
actes d’execució necessaris per a la deguda efectivitat dels presents acords”. 

 

En data 27 de març de 2015 es va publicar al BOPB l’anunci de l’aprovació inicial dels 
Estatuts del Consorci i posteriorment, en data 31 de març de 2015, la corresponent 
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referència al DOGC, de manera que el tràmit d’informació pública finalitzà el 5 de maig 
de 2015. 
 

Respecte dels aspectes procedimentals, cal tenir en compte que la modificació dels 
Estatuts del Consorci, segons allò previst a l’art. 322 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel D 179/1995, de 13 de juny, requereix 
l’acord de l’òrgan superior de govern del Consorci, ratificat pels ens i les 
administracions que en formen part amb el vot favorable de la majoria absoluta dels 
seus membres (LBRL, art. 47.2.g), amb l’informe previ, preceptiu i no vinculant de la 
Secretaria i la Intervenció. 
 

En no haver-se formulat al·legacions, reclamacions ni suggeriments, l’aprovació inicial 
dels acords transcrits ha esdevingut definitiva. 
 
En virtut de tot això i de l’acord de 24 de març de 2015, adoptat per la Junta de Govern 
del Consorci, es proposa al Ple de la Diputació de Barcelona, previ l’informe de la 
comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies, l’adopció dels següents  

 

ACORDS 
 

Primer.- RATIFICAR l’aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts del Consorci 
d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local (CEMICAL), aprovada per la 
seva Junta de Govern en data 24 de març de 2015, que afecta al preàmbul, als articles 
1, 7, 8, 9, 14, 19, 23, 28, 29, 30 i disposicions addicional i final, constituït per la 
Diputació de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques, la Federació de Serveis Públics de la Unió General de 
Treballadors i la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO de Catalunya, d’acord 
amb el text refós que es transcriu a continuació: 
 

“ESTATUTS DEL CONSORCI D’ESTUDIS, MEDIACIÓ i CONCILIACIÓ A 
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 

 
TAULA 

 
PREÀMBUL 
 
CAPÍTOL I. NATURALESA i FINS 
Articles 1 a 5 
CAPÍTOL II. ÒRGANS, COMPETÈNCIES i RÈGIM DE FUNCIONAMENT 
Article 6  
 
Secció 1a. La Junta de Govern 
Articles 7 i 8  
 
Secció 2a. El President 
Articles 9 a 11 
 
Secció 3a. La Junta de Mediació i Conciliació 
Article 12 i 13 
 
Secció 4a. El Director gerent 
Article 14. 
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Secció 5a. Delegació de competències 
Article 15. 
 
Secció 6a. Règim de funcionament 
Articles 16 i 17 
 
CAPÍTOL III. EL CENTRE D’ESTUDIS DEL CEMICAL 
Article 18. 
 
CAPÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC 
Articles 19 a 21 
 
CAPÍTOL V. FUNCIONS PÚBLIQUES NECESSÀRIES i PERSONAL AL SERVEI DEL 
CONSORCI 
 
Secció 1a. Funcions públiques necessàries 
Article 22. 
 
Secció 2a. Personal al servei del Consorci 
Articles 23 i 24 
 
CAPÍTOL VI. PATRIMONI 
Article 25 i  26 
 
CAPÍTOL VII. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS, DISSOLUCIÓ i SEPARACIÓ DEL 
CONSORCI 
Articles 27 i 28 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL.  
 
DISPOSICIÓ FINAL.  
 
PREÀMBUL 
 
La preocupació compartida per la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació 
Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Serveis Públics de la UGT, la 
Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO de Catalunya i la Diputació de Barcelona 
per oferir als ens locals de la província un marc que afavorís la resolució de conflictes en 
l'àmbit funcionarial o laboral sense haver d'acudir als tribunals, com també la necessitat 
d'instrumentar mecanismes de conciliació i mediació en aquest àmbit, va cristalitzar l'any 
1993 amb la creació d'un ens nou que, amb la denominació de Consorci d'Estudis, Mediació 
i Conciliació a l'Administració local, es proposà esdevenir, d'una banda, un òrgan amb 
capacitat d'actuar per acord d'ambdues parts en conflicte i de l'altra, un centre d'investigació 
i de formació en el camp de les relacions dels ens locals amb el personal al seu servei. Els 
estatuts del Consorci es van aprovar el dia 25 de marc de l'any 1993. 
 
El desenvolupament de l'autonomia col·lectiva feia necessari que el diàleg i la negociació 
entre les parts fossin els elements bàsics en la configuració del sistema de relacions 
laborals. Amb aquest principi, les entitats constitutives del Consorci van considerar que calia 
arbitrar mitjans que contribuïssin a trobar vies de solució, mitjançant procediments fixats de 
comú acord entre les parts, als conflictes laborals que es produïssin en l'àmbit local. 
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Davant la necessitat de potenciar un sistema de relacions laborals fonamentat en 
l'autonomia col lectiva, el CEMICAL es proposà diversos objectius, d'entre els quals 
destacaven: 
 
- La mediació i la conciliació en els conflictes col·lectius d'interessos i jurídics que es 

poguessin plantejar en l'àmbit d'actuació dels ens locals de la província de Barcelona. 
- L'estudi, la formació, la investigació i el progrés en les relacions del personal al servei de 

les administracions locals i els ens que en formen part. 
 
De l'experiència viscuda fins ara pot concloure's que, sense deixar d’avançar en l'àmbit de la 
resolució extrajudicial de conflictes, tot introduint millores en els procediments per tal de fer-
los més àgils i eficaços, ha arribat l'hora d'abordar també, fent ús de les tecnologies de la 
informació, la prestació de nous serveis, innovadors, accessibles i de qualitat, basats en un 
sistema de treball en xarxa que faciliti el coneixement de les necessitats dels diversos 
agents que hi participen, així com l'establiment d'un marc de relació estable que permeti 
compartir informació, experiències i recursos. 
 
Tot això aconsellà la modificació dels estatuts del Consorci -que van actualitzar-se tant en 
els aspectes normatius com d'estructura-, que va ser publicada en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona núm. 40, de 15 de febrer de 2003. 
 
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’administració local (LRSAL), el 31 de desembre de 2013, incideix notablement en la 
regulació dels consorcis, bàsicament, mitjançant la modificació de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú 
(LRJPAC). 
 
La Disposició final segona de la LRSAL afegeix una nova Disposició addicional vintena a la 
LRJPAC que estableix, entre d’altres, l’obligatorietat de fixar estatutàriament l’Administració 
pública a la que estarà adscrit cada Consorci, d’acord amb els criteris fixats a la  pròpia 
LRSAL i referits a cada exercici pressupostari, i conté d’altres requeriments quant al seu 
règim orgànic, funcional i financer, raó per la qual és necessària la corresponent adaptació 
estatutària. A aquesta necessitat d’adaptació se suma la derivada de l’entrada en vigor, el 
18 de setembre de 2014, de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector 
públic i altres mesures de reforma administrativa, que  incorpora diverses previsions 
referides al dret de separació i dissolució dels consorcis que han de recollir-se en els seus 
estatuts.  
 
CAPÍTOL 1. NATURALESA I FINS 
 
Article 1 
1. El Consorci d'Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local (CEMICAL) és una 
entitat pública, de caràcter associatiu i naturalesa voluntària, amb personalitat jurídica pròpia 
i diferenciada de la dels seus consorciats per gestionar serveis i activitats d’interès públic 
local. 
 
2. El Consorci es constitueix per acord de la Diputació de Barcelona, la Federació de 
Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de 
Serveis Públics de la Unió General de Treballadors i la Federació de Serveis a la Ciutadania 
de CCOO de Catalunya. 
 
3. El Consorci té caràcter local. Estarà sotmès al dret públic, s’ajustarà en el seu 
funcionament a la normativa dels ens locals i els seus acords i resolucions podran ser 
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impugnats en via administrativa i jurisdiccional de conformitat amb el que preveu la 
legislació de règim local i general. 
 
4. El Consorci podrà ser ampliat amb l’admissió d’altres entitats públiques o privades sense 
afany de lucre interessades en la consecució dels seus fins, que es comprometin a 
col·laborar en l’assoliment dels seus objectius i a efectuar les aportacions que es determinin. 
 
5. El Consorci resta adscrit al sector públic de la Diputació de Barcelona, classificat com a 
grup 3, d’acord amb allò previst a la Disposició addicional 12a. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local (LBRL), en la redacció operada per la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL).  
Article 2 
El Consorci té com a fins essencials: 
 
a) L’estudi, formació, investigació i progrés en les relacions del personal al servei de 
l’Administració local i els ens que en formen part, i la creació d’un marc de relació estable 
entre les persones que gestionen l’àmbit de recursos humans i les que representen el 
personal, mitjançant un sistema de treball en xarxa que permeti als agents que hi participen, 
compartir informació, experiències i recursos. 
 
b)La resolució extrajudicial dels conflictes que es plantegin en matèria de personal en l’àmbit 
dels ens locals de la província de Barcelona. 
 
Article 3 
El Consorci servirà amb objectivitat els interessos públics que se li encomanen, amb 
capacitat jurídica per adquirir i alienar béns, exercitar accions i obligar-se en general, amb 
plena submissió a la Llei i al dret. 
 
Article 4 
El Consorci es constitueix per temps indefinit i subsistirà mentre perdurin els seus fins, llevat 
d’impossibilitat sobrevinguda de donar-ne compliment, o quan esdevinguin circumstàncies 
excepcionals que aboquin a la seva dissolució. 
 
Article 5 
El CEMICAL tindrà el seu domicili a la Rambla Catalunya, 126, de la ciutat de Barcelona, 
amb independència de la ubicació concreta de les seves dependències, en funció de les 
necessitats derivades del desplegament de les activitats del Consorci. 
 
CAPÍTOL II. ÒRGANS, COMPETÈNCIES I RÈGIM DE FUNCIONAMENT 
 
Article 6 
Són òrgans de govern i gestió del Consorci: 
 
a) La Junta de Govern. 
b) El president. 
c) La Junta de Mediació i Conciliació 
d) El director gerent. 
 
Secció 1a. La Junta de Govern 
 
Article 7 
1. La Junta de Govern és l’òrgan que assumeix el govern i la direcció superior del Consorci i 
està constituïda per: 
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a) El president. El designarà la Diputació de Barcelona. 
 
b) Les vocalies. Hi haurà un total de cinc vocalies, la lliure designació i separació de les 
quals s’efectuarà:  
- Una de titular i una altra de suplent per la Federació de Municipis de Catalunya. 
- Una de titular i una altra de suplent per l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. 
- Una de titular i una altra de suplent per la Federació de Serveis Públics de la UGT. 
- Una de titular i una altra de suplent per la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO 

de Catalunya. 
- Una de titular i una altra de suplent per la Diputació de Barcelona. 
 
2. El nombre de vocals podrà ser alterat en el supòsit d’integració d’altres entitats.  
 
3. Per decisió de la Presidència podran ser convocades altres persones, amb veu i sense 
vot, a proposta de qualsevol de les entitats consorciades. 
 
4. Els vocals que acudeixin a les sessions de la Junta de Govern podran comptar amb 
l’assistència d’assessors, amb veu però sense vot. 
 
Article 8 
1. Corresponen a la Junta de Govern les següents atribucions: 
a) Aprovar el pressupost i les seves modificacions i liquidacions. 
b) Aprovar els comptes generals, tot assumint les competències que la Llei assigna a la 

Comissió Especial de Comptes. 
c) Adoptar l'acord de modificació dels estatuts i proposar a l’òrgan competent dels ens 

consorciats la seva ratificació. 
d) Aprovar el pla general d'actuació. 
e) Nomenar el director gerent a proposta de la Presidència. 
f) Aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball. 
g) Aprovar l'acord de condicions de treball i el conveni col·lectiu. 
h) Adoptar l'acord de dissolució del Consorci i proposar a l’òrgan competent dels ens 

consorciats la seva ratificació. 
i) Aprovar les propostes d'admissió de nous membres al Consorci. 
j) Aprovar l'adquisició i alienació del patrimoni, si el seu import és superior al deu per cent 

del pressupost. 
k) Aprovar el reglament de règim interior. 
l) Contractar obres, serveis i subministraments, com també la resta de la contractació 

administrativa i privada, en els supòsits que l’import ultrapassi la xifra 150.253,03 EUR. 
m) Establir preus públics quan l’import a percebre per la prestació individualitzada de cada 

servei o la realització de cada activitat sigui superior a 601,01 EUR. 
n) Designar els vocals de la Junta de Mediació i Conciliació. 
o) Aquelles atribucions que les lleis assignin al ple dels ens locals per exigir la seva 

aprovació una majoria especial. 
 
2. Les competències atribuïdes seran susceptibles de delegació de conformitat amb allò 
establert amb caràcter general en la normativa de règim local. 
 
Secció 2a. El president  
 
Article 9 
1. La Presidència és l’òrgan que ostenta la màxima representació del Consorci i en dirigeix 
el govern i l’administració. 
 
2. El president té les següents atribucions: 
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a) Representar el Consorci. 
b) Formar l’ordre del dia, convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, tot dirimint 

els empats amb vot de qualitat. 
c) Aprovar i adjudicar els expedients de contractació l’import dels quals no ultrapassi la 

xifra de 150.253,03 EUR, llevat dels contractes menors. 
 

Aquesta competència inclou l’autorització i la disposició de despeses derivades 
d’aquestes contractacions, incloses les plurianuals, sempre que en aquest cas no 
s’ampliï el nombre de quatre anualitats; aquesta limitació no regirà en l’arrendament 
d’immobles. 
d) Exercir la direcció superior del personal. 
e) Aprovar l’oferta pública d’ocupació. 
f) Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per a la provisió de 

llocs de treball. 
g) Aprovar les normes reguladores dels procediments de resolució extrajudicial de 

conflictes. 
h) Aprovar les quanties a abonar a les persones designades per intervenir en els 

procediments per a la resolució extrajudicial de conflictes, així com els criteris 
d'assignació. 

i) Exercir accions judicials i administratives. 
j) Establir preus públics quan l’import a percebre per la prestació individualitzada de 

cada servei o la realització de cada activitat no sigui superior a 601,01 EUR. 
k) Exercir aquelles altres atribucions que, essent inherents a les comeses pròpies del 

Consorci, la legislació atribueixi a la Presidència dels ens locals o no estiguin 
atribuïdes a un altre òrgan pels presents estatuts. 

 
3. Les competències atribuïdes seran susceptibles de delegació de conformitat amb allò 
establert amb caràcter general en la normativa de règim local. 
 
Article 10 
El president donarà compte succintament a la Junta de Govern de les resolucions que 
hagués adoptat des de l’última sessió, a l'efecte que la Junta conegui i fiscalitzi la seva 
gestió. 
 
Article 11 
D'entre els vocals de la Junta de Govern, el president del Consorci podrà nomenar un vice-
president que el substituirà en els casos de vacant, absència o malaltia. 
 
Secció 3a. La Junta de Mediació i Conciliació  
 
Article 12 
1. La Junta de Mediació i Conciliació és un òrgan de naturalesa mixta, amb participació 
paritària dels representants de les entitats integrades en el Consorci. 
 
És l’òrgan tècnic consultiu del Consorci en relació amb les actuacions de resolució de 
conflictes en matèria de personal, i està constituïda per un president i quatre vocals. 
 
2. Els membres de la Junta de Mediació i Conciliació seran designats per la Junta de 
Govern d'acord amb els següents criteris: 
 
- El president serà proposat per la Diputació de Barcelona. 
- Els quatre vocals seran proposats, respectivament, per cadascuna de les altres entitats 

integrades al Consorci. 
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El nombre de vocals podrà ser alterat en el supòsit d'integració d'altres entitats. 
 
Article 13 
Corresponen a la Junta de Mediació i Conciliació les següents atribucions: 
 
a) Fer el seguiment tècnic dels procediments de resolució de conflictes i prestar 

assessorament en els assumptes que es sotmetin a la seva consideració per part de la 
Junta de Govern o la Presidència. 

b) Exercir les atribucions que li deleguin la Junta de Govern o el president. 
 
Secció 4a. El director gerent 
 
Article 14 
1. El director gerent serà nomenat per la Junta de Govern, a proposta del president, entre 
personal funcionari de carrera o personal contractat laboral permanent al servei de 
l'Administració local. 
 
2. Corresponen al director gerent les següents atribucions: 

a) Executar i fer complir els actes dels òrgans de govern i adoptar les disposicions 
particulars que exigeixi el seu millor compliment. 

b) Organitzar, dirigir, administrar i inspeccionar els programes i serveis del Consorci de 
conformitat amb les directrius dels òrgans de govern, en els seus aspectes 
econòmics, administratius i de gestió. 

c) Elaborar els projectes de pressupost, liquidació i compte general, les propostes de 
plantilla i de relació de llocs de treball. 

d) Elaborar el pla d'activitats del Consorci. 
e) Reconèixer obligacions i ordenar els pagaments. 
f) Designar les persones que hagin d'intervenir en els procediments per a la resolució 

extrajudicial de conflictes. 
g) Aprovar i adjudicar els contractes menors. 
h) Aquelles altres que li siguin delegades per la Junta de Govern o pel president. 

 
Secció 5a. Delegació de competències  
 
Article 15 
La delegació de l'exercici de les competències que corresponen als òrgans del Consorci 
exigirà el compliment dels requisits següents: 
a) Que es disposi mitjançant un acte administratiu de l’òrgan que tingui assignada la 

competència. 
b) Que es fixi l'àmbit d'assumptes, les facultats delegades i les condicions especials. 
c) Que es publiqui en el BUTLLETí OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona. 
 
Secció 6a. Règim de funcionament 
 
Article 16. La Junta de Govern 
1. La Junta de Govern celebrarà sessions ordinàries amb la periodicitat que estableixi la 
pròpia Junta i sessions extraordinàries quan ho disposi el president o ho sol·liciti la quarta 
part, com a mínim, dels vocals. 
 
2. Les convocatòries, a les quals s'acompanyarà l'ordre del dia, corresponen al president i 
hauran de ser notificades als seus membres amb una antelació de cinc dies hàbils, llevat les 
extraordinàries urgents. 
 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 49

3. La vàlida celebració de les sessions requereix la presència de la majoria absoluta dels 
membres que integren la Junta, en primera convocatòria, i un mínim de tres en segona, 
mitja hora més tard. 
 
4. Els assumptes s'aprovaran per majoria simple, dirimint els empats el president amb el seu 
vot de qualitat. 
 
5. Serà necessària la majoria qualificada per a l'adopció d'acords en les següents matèries: 
a) Modificació dels estatuts. 
b) Concerts d'operacions de crèdit. 
c) Dissolució del Consorci. 
6. En tot allò que no es preveu en els articles anteriors sobre el funcionament de la Junta de 
Govern, regiran les disposicions de règim local que regulen el funcionament del ple dels ens 
locals. 
 
Article 17. La Junta de Mediació i Conciliació 
1. La Junta de Mediació i Conciliació es reunirà prèvia convocatòria del seu president, la 
qual s’acompanyarà amb l’ordre del dia comprensiu dels assumptes a tractar. 
 
2. La Junta de Mediació i Conciliació fixarà els criteris per al seu funcionament. 
 
CAPÍTOL III. EL CENTRE D'ESTUDIS DEL CEMICAL  
 
Article 18 
El Centre d'Estudis duu a terme les funcions de suport tècnic a les activitats de formació, 
investigació i progrés en les relacions dels ens locals amb el personal al seu servei. 
 
CAPÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC  
 
Article 19 
El règim econòmic-financer del Consorci serà l'establert a la normativa vigent per als ens 
locals en matèria pressupostària, de control i comptabilitat. El Consorci resta subjecte al 
règim de pressupostos, comptabilitat i control de l’Administració d’adscripció. En tot cas, 
s’ha de portar a terme una auditoria dels comptes anuals que és responsabilitat de l’òrgan 
de control de l’Administració a què s’hagi adscrit el Consorci. El Consorci haurà de formar 
part del pressupost i incloure’s en el compte general de l’Administració pública d’adscripció. 
 
Article 20 
La hisenda del Consorci estarà constituïda per: 
a) Aportacions dels ens consorciats. 
b) Ingressos procedents del seu patrimoni i altres de dret privat. 
c) Subvencions i transferències. 
d) Preus públics. 
e) Operacions de crèdit. 
f) Aquells altres ingressos legalment establerts.  
 
Article 21 
1. El Consorci elaborarà un pressupost anual com expressió conjunta, xifrada i sistemàtica 
de les obligacions que, com a màxim, poden ser reconegudes i dels drets que es preveu 
liquidar durant l'exercici, que coincidirà amb l'any natural i al qual s'imputaran: 
a) Els drets liquidats, qualsevol que sigui el període del qual se'n derivin. 
b) Les obligacions reconegudes durant l'exercici. 
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2. El pressupost s'elaborarà i aprovarà ajustant-se a l'estructura i disposicions que regulen 
els pressupostos de les entitats locals. 
 
CAPÍTOL V. FUNCIONS PÚBLIQUES NECESSÀRIES I PERSONAL AL SERVEI DEL 
CONSORCI 
 
Secció 1a. Funcions públiques necessàries 
 
Article 22 
1. Les funcions de fe pública i assessorament legal preceptiu seran exercides per la 
secretaria de la Diputació de Barcelona. 
2. Les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i 
pressupostària i la comptabilitat seran exercides per la intervenció de la Diputació de 
Barcelona. 
 
3. Les funcions de tresoreria les exercirà la tresoreria de la Diputació de Barcelona. 
 
Secció 2a. Personal al servei del Consorci  
 
Article 23 
1. El Consorci ha de disposar del personal necessari per a l’adequat compliment de les 
seves finalitats.  
 
2. El personal funcionari i laboral que hagi de prestar serveis al Consorci provindrà de la 
Diputació de Barcelona a través dels procediments de provisió i mobilitat i amb els requisits 
disposats a la legislació vigent i, si s’escau, en el conveni col·lectiu que pugui resultar 
d’aplicació. 
 
3. El Consorci no pot tenir personal eventual. 
 
Article 24 
La selecció de personal i la provisió de llocs de treball del Consorci s'efectuarà observant els 
principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. 
 
CAPÍTOL VI. PATRIMONI  
 
Article 25 
El patrimoni del CEMICAL està integrat pels béns que les entitats consorciades adscriguin 
per al compliment dels seus fins i aquells que el Consorci adquireixi. 
 
Article 26 
1. La Diputació de Barcelona podrà adscriure béns al CEMICAL, els quals conservaran la 
qualificació i titularitat originàries. Correspondrà al Consorci la seva conservació i utilització. 
 
2. La resta d'entitats podran també cedir béns d'acord amb el règim jurídic que resulti 
aplicable. 
 
CAPÍTOL VII. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS, DISSOLUCIÓ I SEPARACIÓ DEL 
CONSORCI 
 
Article 27 
La modificació dels estatuts, previ acord adoptat per la Junta de Govern, se subjectarà als 
mateixos tràmits exigits per a la seva aprovació en la normativa aplicable. 
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Article 28 
1. El Consorci podrà dissoldre's: 
a) Per impossibilitat de donar compliment als fins previstos. 
b) Per acord de les entitats consorciades. 
c) Per qualsevol causa legal. 
 
Article 29 
1. La dissolució del Consorci, acordada pel seu màxim òrgan de govern per majoria 
absoluta, produeix la seva liquidació i extinció i ha de ser ratificada pels òrgans competents 
dels ens consorciats. 
2. El màxim òrgan de govern del Consorci, a l’adoptar l’acord de dissolució, nomenarà un 
liquidador. 
 
3. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspongui a cada membre del 
Consorci que es durà a terme d’acord amb la participació que li correspongui en el saldo 
resultant del patrimoni net després de la liquidació, tenint en compte tant el percentatge de 
les aportacions que hagi efectuat cada membre del Consorci al fons patrimonial del mateix, 
com el finançament concedit cada any. 
 
Si algun dels membres del Consorci no ha fet aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de 
repartiment és la participació en els ingressos que, si s’escau, hagués rebut durant el temps 
que ha pertangut al Consorci. 
 
En tot cas, s’haurà de determinar la destinació del personal del Consorci, amb respecte a 
tots els seus drets. 
 
4. S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què es farà el pagament de la quota de 
liquidació en el supòsit que resulti positiva. 
 
5. Els ens consorciats podran acordar, per majoria absoluta, la cessió global dels actius i 
passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat 
de l’activitat i aconseguir els objectius del Consorci que es liquida. 
 
Article 30. Separació  
1. Cadascun dels membres del Consorci podrà separar-se d'aquest efectuant el 
corresponent avís previ davant el propi Consorci amb un mínim de tres mesos d'antelació, 
sempre que estigui al corrent en el compliment de les seves obligacions i compromisos 
pendents. 
 
2. Un cop rebut l'avís previ de separació d’algun membre es reunirà la Junta de Govern per 
tal d'impulsar, si escau, les modificacions estatutàries i pressupostàries oportunes o, si 
escau, la dissolució del Consorci. 
 
3. L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci excepte que la resta 
dels seus membres acordin la seva continuïtat, sent necessària, en tot cas, la permanència 
en el Consorci de dues Administracions, o dos entitats o organismes públics vinculats o 
dependents de més d’una Administració.  
 
4. Quan l’exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci, s’aplicaran 
les regles següents: 
 
- Es calcularà la quota de separació que li correspongui a qui exerciti el dret de separació, 
d’acord amb la participació que li hagués correspost en el saldo resultant del patrimoni net si 
s’hagués dissolt el Consorci, tenint en compte tant el percentatge de les aportacions que 
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hagi efectuat qui exerceix el dret de separació als fons patrimonials del Consorci, com el 
finançament concedit cada any. 
 
Si el membre del consorci que se separa no ha fet aportacions per no estar-hi obligat, el 
criteri de repartiment ha de ser la participació en els ingressos que, si s’escau, hagués rebut 
durant el temps que ha pertangut al consorci. 
 
- S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què es farà el pagament de la quota de 
separació, en el supòsit que resulti positiva, així com la forma i condicions de pagament del 
deute que correspongui a qui exerceixi el dret de separació si la quota és negativa. 
 
- L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada determinada la quota de 
separació, en el supòsit que aquesta resulti positiva, o una vegada s’hagi pagat el deute, si 
la quota és negativa. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL. 
Les prescripcions d'aquests Estatuts que incorporen o reprodueixen aspectes de la 
legislació bàsica de l'Estat o d’autonòmica d'aplicació als consorcis s'entendran 
automàticament modificades en el moment que es produeixi la seva revisió. 
 
DISPOSICIÓ FINAL. 
Els presents Estatuts entraran en vigor una vegada hagin estat complerts els requeriments 
establerts a la legislació i publicats en el Butlletí Oficial de la Província els acords relatius a 
la seva aprovació definitiva i el seu text íntegre, excepció feta de la nova composició de la 
Junta de Govern que es farà efectiva un cop celebrades les eleccions locals de 24 de maig 
de 2015.” 

 
Segon.- NOTIFICAR els acords precedents al Consorci d’Estudis, Mediació i 
Conciliació a l’Administració Local (CEMICAL). 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (19), del Partit dels Socialistes de 
Catalunya – Progrés Municipal (19), del Partit Popular (5) i d'Iniciativa per Catalunya 
Verds Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4) i el vot en contra d'Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord Municipal (2), sent el resultat definitiu de 47 vots a 
favor i  2 vots en contra.  
 
4.- Dictamen de data 8 de maig de 2015, que proposa ratificar l’acord de la 
modificació dels Estatuts del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim 
de Barcelona, adoptat pel Consell General del Consorci en data 25 de març de 
2015, per adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.  
 
I. ANTECEDENTS 
 
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), el 31 de desembre de 2013, incideix 
notablement en la regulació dels consorcis, bàsicament, mitjançant la modificació de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú (LRJPAC). 
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La Disposició final segona de la LRSAL afegeix una nova Disposició addicional vintena 
a la LRJAPC que estableix, entre d’altres, l’obligatorietat de fixar estatutàriament 
l’Administració pública a la que estarà adscrit cada Consorci, d’acord amb els criteris 
fixats a la pròpia LRSAL i referits a cada exercici pressupostari, i conté d’altres 
requeriments quant al seu règim orgànic, funcional i financer, raó per la qual és 
necessària la corresponent adaptació estatutària. A aquesta necessitat d’adaptació se 
suma la derivada de l’entrada en vigor, el 18 de setembre de 2014, de la Llei 15/2014, 
de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma 
administrativa, que incorpora diverses previsions referides al dret de separació i 
dissolució dels consorcis que han de recollir-se en els seus estatuts.  
 
El Ple de la Diputació de Barcelona, en les sessions de 30.10.14 i 20.11.14, va adoptar 
els acords núm. 135/14 i 152/14, mitjançant els quals, tot donant compliment a la DA 
12a de la LBRL, en la redacció donada per la L 27/13, s’acorda la classificació dels 
ens vinculats o dependents de la Diputació de Barcelona que constitueixin el seu 
sector públic local, en els grups de classificació 1, 2 ó 3 i la fixació del nombre mínim i 
màxim dels membres dels òrgans de govern i d’administració, així com de la retribució 
bruta anual als efectes dels contractes mercantils i contractes d’alta direcció en relació 
amb els ens vinculats i dependents de la Corporació. 
 
Conforme a aquests acords, el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de 
Barcelona, com a ens vinculat a la Diputació de Barcelona i constituent del seu sector 
públic local, fou classificat en el grup 1. A més de la Diputació de Barcelona, integren 
el Consorci, l’Ajuntament de Barcelona i l’Autoritat Portuària de Barcelona. El Consorci 
es regeix pels Estatuts publicats al BOPB núm. 98, de 23 d’abril de 2004. 
 
Des de la Diputació de Barcelona va efectuar-se una anàlisi dels estatuts dels 
Consorcis adscrits al seu sector públic, tot contrastant-los amb els requeriments 
establerts a la LRSAL i la L 15/2014. De resultes d’aquesta anàlisi es van elaborar els 
documents, l’acreditació dels quals consta a l’expedient, que es detallen a continuació: 
 
- Informe emès per la Secretaria General, de data 28.1.2015. 
 
- Acord de la Junta de Govern de 12.2.2015 (núm. 37/2015), sobre l’adequació dels 

Estatuts dels Consorcis integrats en el sector públic de la Diputació de Barcelona a 
les lleis esmentades. 

 
- Annex a l’esmentat acord amb l’avantprojecte de les modificacions dels Estatuts 

del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona que es 
consideraren necessàries, així com les consideracions tingudes en compte. 

 
II. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI 
DE LES DRASSANES REIALS i MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA  RATIFICACIÓ 
PER PART DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
En relació amb la modificació dels Estatuts, en data 25 de març de 2015 el Consell 
General del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona adoptà 
els acords següents: 
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“Primer.- APROVAR inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci de les 
Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona que afecta el preàmbul, els articles 
1, 6, 9, 10, 13, 15, 18, 38, 39, 42, 47, 51 i a les disposicions addicional, transitòria i 
final, així com el Text refós resultant dels Estatuts del Consorci, constituït per la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i l’Autoritat Portuària de 
Barcelona, d’acord amb el text que figura com a annex I al dictamen. 
 
Segon.- SOTMETRE els anteriors acords i l’expedient a informació pública, 
mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i en el tauler d’anuncis del 
Consorci i de la Diputació de Barcelona, per un termini de 30 dies hàbils, a comptar 
des de la publicació al BOPB, als efectes de la presentació de reclamacions o 
al·legacions. 
 
Tercer.- ACORDAR que en el cas que no es presenti cap reclamació o al·legació 
en el termini d’informació pública, l’aprovació inicial dels anteriors acords 
esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit. 
 
Quart.- DONAR trasllat a les entitats integrants del Consorci als efectes de la 
ratificació dels acords adoptats. 
 
Cinquè.- ACORDAR que, aprovada definitivament la modificació dels Estatuts del 
Consorci, i ratificada per les entitats consorciades, es publiqui en el BOPB l’anunci 
del Text refós dels Estatuts i el de la referència d’aquesta publicació al DOGC, així 
com trametre a la Direcció General de l’Administració Local del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals per a la constància de la modificació dels 
Estatuts del Consorci en el Registre dels ens locals de Catalunya. 
 
Sisè.- FACULTAR la Presidència del Consorci per adoptar les mesures i els actes 
d’execució necessaris per a la deguda efectivitat dels presents acords”. 

 
En data 30 de març de 2015 es va publicar al BOPB l’anunci de l’aprovació inicial dels 
Estatuts del Consorci i posteriorment, en data 2 d’abril de 2015, la corresponent 
referència al DOGC, de manera que el tràmit d’informació pública finalitzà el 7 de maig 
de 2015. 
 
Respecte dels aspectes procedimentals, cal tenir en compte que la modificació dels 
Estatuts del Consorci, segons allò previst a l’art. 322 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel D 179/1995, de 13 de juny, requereix 
l’acord de l’òrgan superior de govern del Consorci, ratificat pels ens i les 
administracions que en formen part amb el vot favorable de la majoria absoluta dels 
seus membres (LBRL, art. 47.2.g), amb l’informe previ, preceptiu i no vinculant de la 
Secretaria i la Intervenció. 
 
En no haver-se formulat al·legacions, reclamacions ni suggeriments, l’aprovació inicial 
dels acords transcrits ha esdevingut definitiva. 
 
En virtut de tot això i de l’acord de 25 de març de 2015, adoptat pel Consell General 
del Consorci, es proposa al Ple de la Diputació de Barcelona, previ l’informe de la 
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comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies, l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer.- RATIFICAR l’aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts del Consorci 
de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, aprovada pel seu Consell 
General en data 25 de març de 2015, que afecta al preàmbul, als articles 1, 6, 9, 10, 
13, 15, 18, 38, 39, 42, 47, 51 i les disposicions addicional, transitòria i final, constituït 
per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i l’Autoritat Portuària de 
Barcelona, d’acord amb el text refós que es transcriu a continuació: 

 
 

“ESTATUTS DEL CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU MARÍTIM DE 
BARCELONA 

 
TAULA 

 
PREÀMBUL 
 
TÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS 
Article 1. Objecte, denominació i membres. 
Article 2. Incorporació de nous membres. 
Article 3. Domicili. 
Article 4. Durada. 
Article 5. Naturalesa, capacitat, potestats i prerrogatives. 
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DISPOSICIONS ADDICIONALS 
Disposició Addicional. Efectes de les modificacions legislatives. 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
Disposició transitòria. Personal funcionari adscrit. 
 
DISPOSICIONS FINALS 
Disposició Final. Entrada en vigor. 
 
PREÀMBUL 
 
EL MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA 
 
L'antecedent principal del Museu Marítim de Barcelona el trobem en la creació, l'any 1929, 
de la Junta de Patronat de l'Institut Nàutic de la Mediterrània, la qual va impulsar, a partir de 
1931, la creació d'un Museu Naval i d'una Biblioteca especialitzada. El personal adscrit a 
aquest projecte i les col·leccions que va aplegar són el nucli original de l'actual Museu 
Marítim de Barcelona. Simultàniament, la ciutat de Barcelona recuperava les Drassanes 
Reials, gràcies a un acord amb les autoritats mllitars, les quals varen donar el recinte a la 
ciutat de Barcelona, abandonant-lo definitivament l'any 1935. La idea d'instal·lar un museu 
marítim dins del recinte de les Drassanes ja era una realitat. 
 
El 23 d'octubre de 1936 es va crear el Museu Marítim de Catalunya, depenent de la 
Generalitat de Catalunya. Aquest museu passava a ocupar una part de l'edifici medieval. 
Entre 1936 i 1939 es va realitzar la valuosa tasca de salvament del patrimoni marítim català, 
en perill a causa de la guerra. També es varen fer grans obres de restauració de les 
Drassanes i es varen arribar a habllitar algunes sales de l'espai que havia de contenir 
l'exposició permanent, però no es va arribar a obrir al públic. 
 
En acabar la guerra, l'equip tècnic va continuar així com els treballs de restauració de part 
de l'edifici i d'habllitació d'espais, i finalment, el 18 de gener de 1941 va ser inaugurat el 
Museu Marítim de Barcelona, depenent ara de la Diputació de Barcelona. 
 
En el moment de la seva inauguració, el museu ocupava escassament uns 4.000 m2, ja que 
una part del museu havia quedat malmesa durant un bombardeig l'any 1938. L'any 1943 es 
va iniciar la restauració de diverses parts. A partir de 1958 el Museu va viure un moment 
d'expansió, ja sigui en l'ocupació de l'edifici com la incorporació de la rèplica de la nau Santa 
Maria o la construcció de la rèplica, a mida natural, de la Galera Reial. 
 
Cap el 1985 el museu ocupava uns 10.000 m2. En aquesta data cal destacar el Pla Director 
de Reforma i Restauració de les Drassanes, que tenia com a objectiu principal la creació 
d'un gran centre cultural de difusió de totes les activitats relacionades amb el mar i la 
navegació i la restauració integral del conjunt monumental de les Drassanes, la Muralla i el 
Baluard. 
 
El Museu Marítim de Barcelona va ser inscrit amb el número 43 en el Registre de Museus 
de Catalunya com a museu monogràfic mitjançant Resolució de 17 de gener de 1996 emesa 
pel Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
El Museu Marítim de Barcelona va ser declarat Museu d’Interès Nacional per l’Acord de 
Govern de la Generalitat de Catalunya núm. 134/2006, de 3 d’octubre, (DOGC núm. 4745 
de 23.10.2006). 
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LES DRASSANES REIALS 
 
L'any 1378 el rei Pere IV, el Consell de Cent i la Diputació del General van signar una 
"Concòrdia" per tal de portar a terme la construcció de les Reials Drassanes. Aquell esperit 
de col·laboració entre diferents institucions va permetre l'aixecament d'aquestes Reials 
Drassanes. 
 
El Museu Marítim de Barcelona es troba situat dins les Reials Drassanes de Barcelona, un 
dels monuments arquitectònica més notables del gòtic civll català. En el segle XIII s'inicia la 
seva construcció, lligada a la Corona catalano-aragonesa, per a respondre a les necessitats 
de bastir bons i forts vaixells per al protecció del comerç marítim. El creixement de l'edifici 
continuà al llarg dels segles, fins arribar al segle XVII en la construcció de les últimes naus. 
Les Drassanes de Barcelona són un dels conjunts d'arquitectura gòtica civll més conservats 
del món, així com un dels únics exemples d'edificació per a usos industrials de l'època que 
es conserva. 
 
El conjunt d'edificacions de les Reials Drassanes va ser inclòs en el Registre de Patrimoni 
Històric, Artístic i Científic de Catalunya l'any 1937, i va ser declarat Monument Històric 
Artístic d'Interès Nacional mitjançant Decret del Consell de Ministres del Govern Espanyol el 
5 de març de 1976. El Museu Marítim de Barcelona, va ser declarat Monument Històric-
Artístic d'Interès Nacional mitjançant Decret d'1 de març de 1962, afectant aquesta 
declaració a l'edifici en el que està instal·lat. 
 
El pailebot Santa Eulàlia va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional per Acord de Govern 
de la Generalitat de Catalunya, núm. 106/2011, de 28 de juny (DOGC núm. 5910 de 
30.6.2011). 
 
EL CONSORCI 
 
El precedent del Consorci de les Drassanes de Barcelona fou el "Patronato del Museo 
Marítimo de las Reales Atarazanas de Barcelona" constituït el 14 de juny de 1974, integrat 
per l'Ajuntament i la Diputació Provincial de Barcelona. La finalitat del Patronat era el 
desenvolupament de les activitats marítimes i culturals que realitzava el Museu Marítim 
instal·lat a l'edifici de les Drassanes. L'Ajuntament cedia al Patronat l'ús de l'edifici i de les 
instal·lacions de les Drassanes per un període de 50 anys, sempre que continués destinat a 
la finalitat prevista o no es dissolgués o modifiqués el Patronat. 
 
La necessitat de continuar les tasques de rehabilitació de l'edifici de les Reials Drassanes, 
de projecció i desenvolupament de les activitats relacionades amb la cultura marítima i de 
promoció de la ciutat que en ell es realitzen, i la integració del conjunt de les Drassanes en 
la façana marítima de Barcelona, aconsellaren la creació d'un ens que pogués dur a terme 
aquestes noves activitats, i que substituís l'antic Patronat del Museu Marítim. 
 
Les institucions que havien de col·laborar en la realització de les funcions esmentades eren: 
 
- L'Ajuntament de Barcelona, com a titular de l'edifici de les Drassanes des de l'any 1935 i 

encarregat de gestionar la part del mateix destinat a activitats de promoció de la ciutat. 
- La Diputació de Barcelona, com a responsable del Museu Marítim i titular dels béns en ell 

adscrits des de l'any 1939. 
- El Port Autònom de Barcelona que, en el marc de la rehabilitació del Port Vell, podia 

col·laborar en la recuperació i el desenvolupament de l'edifici de les Drassanes i de les 
activitats que en ell es desenvolupessin i que expressa la seva voluntat de col·laborar 
amb la ciutat i de fer participar, així, el conjunt dels agents econòmica i socials del món 
marítim i portuari en la gestió del Consorci. 
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La col·laboració entre aquestes dues administracions locals (Ajuntament i Diputació de 
Barcelona) i l'Administració institucional estatal del Port Autònom de Barcelona, a més de la 
possible incorporació d'altres institucions públiques o privades interessades en el 
desenvolupament de les activitats de la nova entitat, aconsellaren la creació d'un ens 
consorcial. 
  
El Consorci de les Drassanes de Barcelona fou constituït el dia 1 de febrer de 1993 entre 
l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l'Autoritat Portuària de Barcelona 
(ens públic creat per la transformació del Port Autònom de Barcelona), amb la finalitat de 
portar a terme la rehabilitació i conservació de l'edifici de les Drassanes Reials, realitzar 
activitats de promoció de la cultura marítima i d'interès ciutadà, la gestió del Museu Marítim i 
coordinar la gestió de les tasques que s'hi desenvolupessin, d'acord amb els Estatuts que es 
varen aprovar en aquest mateix acte constitutiu. 
 
El Consorci es va crear com una entitat pública de caràcter associatiu i naturalesa voluntària 
i amb caràcter local i personalitat jurídica pròpia. 
 
Els primers Estatuts del Consorci varen ser aprovats pels tres ens consorciats fundadors 
amb la seva constitució el dia 1 de febrer de 1993, i foren posteriorment modificats en 
sessions celebrades pel Consell General el dia 26 de maig de 1995 i el dia 3 de novembre 
de 1999. Les entitats consorciades, Diputació de Barcelona, Autoritat Portuària de 
Barcelona i Ajuntament de Barcelona van ratificar el darrer acord del Consell General 
mitjançant acords plenari de 24 de novembre de 1999, del Consell d'Administració de 15 de 
desembre de 1999 i plenari de 28 de gener de 2000, respectivament. Els Estatuts foren 
publicats al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona número 52 d'1.03.2000, 
pp. 91-94. 
 
Des de la creació del Consorci, el Museu Marítim ha viscut anys de gran activitat i el gran 
projecte de futur és la restauració definitiva del conjunt arquitectònic i la implantació d'una 
nova museografia. 
 
Tot això va aconsellar la modificació dels estatuts del Consorci -actualitzats tant en els 
aspectes normatius com d'estructura- amb l'objectiu de què la nova regulació contribuís a 
assolir les fites que el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona 
s'havia plantejat en aquesta nova etapa lligades estretament al conjunt arquitectònic i al seu 
contingut per tal de garantir la seva conservació per a les generacions futures. En data 23 
d’abril de 2004 es va publicar al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona 
(núm. 98, pp. 119-127) una modificació estatutària per adaptar-se a aquesta nova etapa. 
 
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’administració local (LRSAL), el 31 de desembre de 2013, incideix notablement en la 
regulació dels consorcis, bàsicament, mitjançant la modificació de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú 
(LRJPAC). 
 
La Disposició final segona de la LRSAL afegeix una nova Disposició addicional vintena a la 
LRJPAC que estableix, entre d’altres, l’obligatorietat de fixar estatutàriament l’Administració 
pública a la que estarà adscrit cada Consorci, d’acord amb els criteris fixats a la  pròpia 
LRSAL i referits a cada exercici pressupostari, i conté d’altres requeriments quant al seu 
règim orgànic, funcional i financer, raó per la qual és necessària la corresponent adaptació 
estatutària. A aquesta necessitat d’adaptació se suma la derivada de l’entrada en vigor, el 
18 de setembre de 2014, de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector 
públic i altres mesures de reforma administrativa, que  incorpora diverses previsions 
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referides al dret de separació i dissolució dels consorcis que han de recollir-se en els seus 
estatuts.  
 
TÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte, denominació i membres 
1. El Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona és un ens consorcial 
públic de caràcter local que té per objecte: 
a) La conservació i la rehabilitació del conjunt patrimonial immoble on s'allotgen les 
Drassanes Reials i el Museu Marítim de Barcelona. 
 
b) La prestació dels serveis vinculats al Museu Marítim de Barcelona i la seva gestió. 
 
2. El Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona (en endavant, "el 
Consorci") és integrat per la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i l'Autoritat 
Portuària de Barcelona, a l'empara de les previsions contingudes a la normativa de règim 
local de Catalunya. 
 
3. El Consorci resta adscrit al sector públic de la Diputació de Barcelona, classificat com a 
grup 1, d’acord amb allò previst a la Disposició addicional 12a. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local (LBRL), en la redacció operada per la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL). 
 
Tanmateix aquesta adscripció i/o classificació podran ser revisades per a cada exercici 
econòmic, d’acord amb les previsions de la Disposició addicional 20a. de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú i la Disposició addicional 12a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, respectivament. 
 
Article 2. Incorporació de nous membres 
1. Es podran incorporar al Consorci altres Administracions públiques per a finalitats d'interès 
comú, així com entitats privades sense ànim de lucre que tinguin finalitats d'interès públic 
concurrents amb l'objecte i finalitats del Consorci, que es comprometin a fer aportacions 
regulars per al seu funcionament. 
 
2. La incorporació de nous membres al Consorci requerirà la formalització del conveni 
corresponent, on s'especificaran les condicions d'integració, les aportacions econòmiques i 
l'acceptació dels presents Estatuts, i l'acord previ favorable del Consorci i de les entitats 
consorciades. 
 
3. L'eventual necessitat de modificar els Estatuts per aquest motiu es regirà pel que disposa 
l'article 49. 
 
Article 3. Domicili 
1. El domicili del Consorci radicarà a l'edifici de les Drassanes Reials de la ciutat de 
Barcelona, a l'Avinguda de les Drassanes, s/n, i n'ocuparà les seves dependències. 
 
2. La Presidència del Consorci podrà disposar, per raons d'especial significació o d'urgència, 
que les sessions dels òrgans col·legiats es celebrin a la seu o altra dependència pròpia o de 
qualsevol dels ens o entitats que en formen part. 
 
3. La Comissió Executiva del Consorci podrà disposar la creació de delegacions o d'oficines 
tècniques on i quan sigui necessari per al correcte compliment de les seves finalitats. 
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4. El Consell General del Consorci podrà modificar el domicili establert a l'apartat primer. 
 
Article 4. Durada 
El Consorci tindrà una durada indefinida. 
 
Article 5. Naturalesa, capacitat, potestats i prerrogatives 
1. El Consorci és una entitat administrativa de caràcter local i gaudeix de personalitat 
jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i d'obrar per tal de crear i gestionar serveis 
públics i realitzar activitats econòmiques d'interès local o comú, en l'àmbit de les seves 
finalitats estatutàries. Per tal de donar compliment a aquestes finalitats, el Consorci podrà 
realitzar o prestar, de forma unificada, tota mena de serveis o activitats susceptibles de ser 
assumides individualment pels seus membres, en el marc de la legislació de règim local i de 
la normativa sectorial aplicable. 
 
2. En l'àmbit de les seves competències, el Consorci podrà adquirir, posseir, reivindicar, 
permutar, gravar i alienar tota classe de béns, celebrar contractes, assumir obligacions, 
interposar recursos i exercir qualsevol acció prevista a la llei. 
 
3. El Consorci, en l'àmbit determinat per les seves finalitats i atès que es tracta d'un ens 
institucional de caràcter local, té les mateixes potestats i prerrogatives de què poden gaudir 
els ens locals no-territorials o institucionals en virtut de l'article 8 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, de conformitat amb les especificitats que 
s'expressen a continuació: 
 
3.a) El Consorci té les potestats següents: 
1. La reglamentària, en relació amb els serveis prestats. 
2. La d'autoorganització, en el marc dels presents Estatuts. 
3. La tributària, referida a l'establiment de taxes. 
4. La financera, en relació amb l'establiment de preus públics en qualsevol cas i amb 

l'aprovació dels pressupostos i l'apel·lació al crèdit en els termes fixats a les Lleis. 
5. La de programació o de planificació. 
6. La d'execució forçosa i la sancionadora, en relació amb els serveis i béns del Consorci. 
7. La de revisió d'ofici dels seus actes i acords. 
8. Les necessàries per a la protecció dels béns del Consorci o adscrits per les entitats 

consorciades. 
 
3.b) El Consorci té les prerrogatives següents: 
1. La de presumpció de legitimitat i d'executivitat dels seus actes i acords. 
2. La d'inembargabilitat dels seus béns i drets, en els termes establerts a les Lleis, i les de 

prelació, de preferència i altres prerrogatives reconegudes a la hisenda pública en relació 
amb els seus crèdits, sens perjudici de les que corresponen a la hisenda de l'Estat i de la 
Generalitat. 

3. La d'exempció dels impostos estatals, autonòmica i locals, en els termes establerts per 
les Lleis. 

 
3.c) En cas d’insuficiència de les previsions anteriors, correspondran al Consorci totes les 
potestats i prerrogatives atorgades per la legislació bàsica de règim local als municipis, 
províncies i illes, sempre que siguin necessàries per al compliment de la seva finalitat i la 
prestació dels seus serveis. 
 
4. En qualsevol cas, el Consorci pot emprar la via administrativa de constrenyiment per tal 
de recaptar o recuperar, per ell mateix, els ingressos i altres drets de caràcter públic de què 
sigui creditor, sens perjudici que pugui encarregar les gestions recaptatòries que consideri 
oportunes a qualsevol dels ens locals territorials que l'integren. 
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Article 6. Finalitats i serveis 
Les finalitats a aconseguir i els serveis a prestar pel Consorci són els següents: 
a) La rehabilitació, la conservació i la gestió del conjunt d'edificacions que formen les 

Drassanes Reials de Barcelona. 
b) La gestió del Museu Marítim de Barcelona i els seus fons patrimonials. 
c) La col·laboració en la conservació, la protecció, la recuperació, l'estudi i la difusió del 

patrimoni cultural marítim català. 
d) El foment i la promoció d'exposicions, estudis i investigacions, que contribueixin al 

coneixement de la història i la situació actual dels diferents sectors marítims. 
e) La més amplia difusió de la cultura marítima del nostre país amb especial atenció als 

programes dirigits a escolars i estudiants. 
f) La gestió d’espais de l'edifici destinats a la realització d'activitats d'interès ciutadà. 
g) Garantir la difusió universal del patrimoni del Museu Marítim. 
h) Totes les que estiguin directament o indirecta relacionades amb les finalitats esmentades 

anteriorment. 
 
TÍTOL SEGON. RÈGIM ORGÀNIC I FUNCIONAL 
 
CAPÍTOL 1. ÒRGANS DE GOVERN I DE GESTIÓ 
 
Article 7. Òrgans 
1. Els òrgans de govern i de gestió del Consorci són, amb caràcter necessari, els següents: 
 
1) El Consell General. 
2) La Comissió Executiva. 
3) La Presidència. 
4) Dues Vicepresidències. 
5) La Direcció General. 
 
2. El Consorci, mitjançant acord del Consell General, podrà dotar-se dels òrgans 
complementaris que es considerin pertinents per a l'acompliment de les seves finalitats. 
 
Secció Primera. El Consell General: 
 
Article 8. Concepte 
El Consell General és l'òrgan superior de govern del Consorci, amb capacitat per adoptar 
quantes resolucions consideri escaients per al bon funcionament i assoliment del seu 
objecte i finalitats. 
 
Article 9. Composició 
1. El Consell General tindrà la composició següent: 
 
a) Presidència: La persona titular de la Presidència de la Diputació de Barcelona, o Diputat 

o Diputada en qui hagi delegat. 
b) Vicepresidències: En nombre de dues, la primera correspon a la persona titular de 

l'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, o persona en qui delegui, i la segona a la 
persona titular de la Presidència de l'Autoritat Portuària de Barcelona, o persona en qui 
delegui. 

c) Vocalies: En nombre de dotze, amb la distribució següent: 
- Sis seran designades per la Diputació de Barcelona. 
- Tres seran designades per l'Ajuntament de Barcelona i, 
- Dues seran designades per l'Autoritat Portuària de Barcelona. 
- Una correspondrà a la persona titular de la Direcció General. 
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2. L'eventual incorporació de nous membres al Consorci suposarà la modificació del primer 
apartat en el sentit d'afegir les vocalies que es determinin en l'acord corresponent. 
 
Article 10. Competències 
Correspondrà al Consell General: 
 
1. Dirigir i supervisar les diferents àrees i línies d'actuació en ordre a la realització de les 

finalitats del Consorci. 
2. Impulsar la realització dels programes de desenvolupament del Consorci i del seu 

Museu, i aprovar la memòria anual. 
3. Exercir el control i la fiscalització de la resta d'òrgans del Consorci. 
4. Aprovar els reglaments, les ordenances i l'inventari general. 
5. Aprovar el pressupost i les seves modificacions d'acord amb les bases d'execució, 

disposar les despeses en matèria de la seva competència i aprovar el compte general; 
tot això d'acord amb el que disposa la legislació reguladora de les Hisendes Locals. 

6. Aprovar les formes de gestió dels serveis i la creació d'òrgans desconcentrats. 
7. Acceptar la delegació de competències i l'encàrrec de gestió i de funcions fets per 

altres Administracions públiques diferents de les consorciades. 
8. Aprovar la plantilla i la relació de Llocs de treball. 
9. Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar els expedients de contractació la quantia dels 

quals excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci, així com 
els contractes i concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre 
anys en tot cas, i els plurianuals de durada inferior quan el seu import acumulat superi 
el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici. 

10. Atorgar la concessió de béns o serveis per més de cinc anys, sempre que la seva 
quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci. 

11. Aprovar operacions financeres o de crèdit, quan el seu import superi el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost del Consorci, així com les operacions de crèdit 
previstes a la legislació reguladora de les hisendes locals i que requereixi quòrum 
especial. 

12. Determinar els recursos propis de caràcter tributari, i imposar i ordenar les taxes dels 
serveis que es prestin. 

13. Alienar béns i drets, quan la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del 
pressupost del Consorci. 

14. Alterar la qualificació jurídica dels béns demanials. 
15. Aprovar la cessió gratuïta de béns immobles, a títol de propietat, a altres 

Administracions o institucions públiques. 
16. Adoptar els acords del Consorci en relació amb: 

a) La integració de noves entitats. 
b) La modificació dels Estatuts. 
c) La dissolució del propi Consorci. 

17. Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del 
Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
atribueixi al Ple de l'entitat local amb el caràcter d' indelegables. 

 
Secció Segona. La Comissió Executiva: 
 
Article 11. Concepte 
La Comissió Executiva és l'òrgan col·legiat que assumeix el govern i la gestió ordinàries del 
Consorci. 
 
Article 12. Composició 
1. La Comissió Executiva tindrà la composició següent: 
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a) Presidència: La persona titular de la Presidència de la Diputació de Barcelona, o Diputat 
o Diputada en qui hagi delegat. 

b) Vocalies: En nombre de sis, amb la distribució següent: 
- Tres seran designades per la Diputació de Barcelona. 
- Una serà designada per l'Ajuntament de Barcelona. 
- Una serà designada per l'Autoritat Portuària de Barcelona. 
- Una correspondrà a la persona titular de la Direcció General. 

 
Les persones designades per les entitats consorciades ho seran d'entre les que formin part 
del Consell General. 
 
2. L'eventual incorporació de nous membres al Consorci suposarà la modificació del primer 
apartat en el sentit d'afegir les vocalies que es determinin en l'acord d'incorporació. 
 
Article 13. Competències 
Correspondrà a la Comissió Executiva: 
 
1. Fer el seguiment de la gestió ordinària del Consorci. 
2. Declarar la lesivitat dels actes del Consorci. 
3. Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar els expedients de contractació la quantia dels 

quals excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci i no en 
superi el 20%, i sempre que no tinguin una durada superior a quatre anys. 

4. Aprovar els projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva 
contractació o concessió i quan encara no estiguin previstos al Pressupost. 

5. Adquirir béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del 
Pressupost, així com les alienacions patrimonials en els casos següents: 
-  Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles, que estiguin declarats de valor 

històric o artístic i no estiguin previstes en el Pressupost. 
-  Quan siguin previstes al Pressupost i excedeixin el percentatge que s'indica per a les 

adquisicions de béns. 
6. Aprovar l'establiment i la modificació de preus públics quan no cobreixin el cost del 

servei. 
7. Aprovar convenis amb altres entitats l'import dels quals superi el 10% dels recursos 

ordinaris del pressupost del Consorci. 
8. Adoptar actes i autoritzar i disposar despeses, incloses les plurianuals, en l'àmbit de les 

seves competències, sempre que s'observin les prescripcions següents: 
a) Que no s'ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no regirà en 

l'arrendament d'immobles. 
b) Que, en relació amb les inversions i les transferències de capital i amb les 

transferències corrents que es derivin de convenis subscrits amb entitats públiques 
o privades sense ànim de lucre, no se superin els percentatges del 70% per a 
l'exercici següent immediat, del 60% per al segon exercici, i del 50%, per al tercer i 
quart, percentatges tots ells referits al crèdit corresponent a l'any en què va 
comprometre's l'operació. 

9. Exercir les funcions assignades a la Comissió especial de comptes. 
10. Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del 

Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
atribueixi al Ple de l'entitat local amb el caràcter de delegables. 

 
Secció Tercera. La Presidència: 
 
Article 14. Concepte 
1. La Presidència del Consorci té atribuïda la màxima representació legal d'aquest i en 
dirigeix el govern i l'administració. 
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2. La Presidència del Consorci correspon a la persona titular de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona o Diputat o Diputada en qui hagi delegat. 
 
3. Amb caràcter general, la Presidència podrà comparèixer sense necessitat de poder previ i 
especial davant tota classe d'autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol ordre o jurisdicció, així 
com davant de tot tipus d'instàncies administratives i altres persones, públiques i privades, 
físiques i jurídiques. 
 
Article 15. Competències 
La Presidència tindrà atribuïdes les competències següents: 
 
1. Exercir la representació institucional i l'alta direcció del Consorci. 
2. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Consell General i les de la 

Comissió Executiva, dirigir-ne les deliberacions i decidir els empats amb vot de qualitat. 
3. Exercir en cas d'urgència les funcions encomanades al Consell General i a la Comissió 

Executiva, donant compte de les resolucions que adopti a la següent reunió de l'òrgan 
col·legiat corresponent. 

4. Nomenar la persona que hagi d'ocupar el càrrec de la Direcció General. 
5. Exercir la direcció superior del personal, que inclou l'acomiadament del personal laboral 

i la proposta a la respectiva Administració matriu de la imposició de sancions al 
personal funcionari adscrit per la comissió de faltes molt greus, donant-ne compte al 
Consell General en la primera sessió que tingui lloc. 

6. En matèria de personal: 
a) Aprovar l'oferta pública d'ocupació i les seves bases. 
b) Nomenar i disposar el cessament dels càrrecs de comandament del Consorci. 
c) Resoldre els expedients d' incompatibilitats. 

7. Exercir les accions judicials i administratives i la defensa del Consorci. 
8. Aprovar les operacions de crèdit en els supòsits no reservats al Consell General i 

concertar les operacions de tresoreria. 
9. Aprovar la liquidació del pressupost. 
10. Nomenar la persona que exerceixi la Tresoreria del Consorci. 
11. Totes aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del 

Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 
atribueixi a la Presidència de l'entitat local amb el caràcter d'indelegables. 

 
Secció Quarta. Les Vicepresidències: 
 
Article 16. Concepte 
1. Corresponen a les Vicepresidències les funcions de substitució de la Presidència en els 
casos d'absència, vacant, malaltia o deure legal d'abstenció. 
 
La Vicepresidència Primera del Consorci correspon a la persona titular de l'Alcaldia de 
l'Ajuntament de Barcelona o en qui delegui, i la Vicepresidència Segona correspon a la 
persona titular de la Presidència de l'Autoritat Portuària de Barcelona o en qui delegui. 
 
2. Les Vicepresidències podran exercir, a més, totes aquelles altres funcions i comeses 
específiques que la Presidència els delegui. 
 
Secció Cinquena. La Direcció General: 
 
Article 17. Concepte 
1. La Direcció General és l'òrgan d'administració que assumeix la direcció i la coordinació de 
la gestió del Consorci. 
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2. La persona titular de la Direcció General serà nomenada per la Presidència del Consorci i 
del seu nomenament es retrà compte als òrgans col·legiats d'aquest. 
 
3. La provisió de la Direcció General seguirà els requeriments previstos per al sistema de 
lliure designació; en el cas que la persona proposada no fos funcionari o funcionària de 
carrera amb els requisits exigits a la Relació de Llocs de treball, el seu règim serà el de 
personal laboral d'alta direcció. 
 
Article 18 Competències 
Correspondrà a la Direcció General: 
 
1. Executar i fer complir els actes dels òrgans de govern i adoptar les mesures que 

exigeixi el seu millor compliment. 
2. Organitzar, dirigir, coordinar i inspeccionar els programes i els serveis, de conformitat 

amb les directrius dels òrgans de govern i adoptar les disposicions de règim interior 
necessàries per al funcionament del Consorci. 

3. Elaborar els programes culturals i gerencials que permetin el correcte desenvolupament 
dels serveis del Consorci. 

4. Assumir la representació del Consorci quan no sigui exercida per la Presidència. 
5. Elaborar els projectes de pressupost, liquidació i compte general, les propostes de 

plantilla i la relació i la classificació dels llocs de treball. 
6. En matèria de personal: 

a) Proposar el nomenament i cessament dels càrrecs de comandament. 
b) Sancionar els empleats, llevat de l'acomiadament del personal laboral i la proposta a 

l'Administració matriu de la imposició de sancions al personal funcionari adscrit per 
la comissió de faltes molt greus. 

c) Aprovar les convocatòries i bases de personal del Consorci. 
d) Exercir la resta de competències que integrin el comandament directe en matèria de 

personal. 
7. Aprovar la cessió temporal dels béns culturals mobles i fons museístics i l’ús dels 

espais de les Drassanes en el marc de les finalitats estatutàries. 
8. Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar els expedients de contractació la quantia dels 

quals no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci, i 
sempre que no tinguin una durada superior a quatre anys. 

9. Adquirir i alienar béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris 
del Pressupost, i sol·licitar i acceptar subvencions. 

10. Reconèixer les obligacions, ordenar els pagaments i obrir i cancel·lar tota mena de 
comptes corrents. 

11. Aprovar les bases, la convocatòria i l'atorgament de beques i premis. 
12. Aprovar l'establiment i la modificació de preus públics quan cobreixin el cost del servei. 
13. Aprovar convenis amb altres entitats l'import dels quals no superi el 10% dels recursos 

ordinaris del pressupost del Consorci. 
14. Adoptar actes i autoritzar i disposar despeses, incloses les plurianuals, en l'àmbit de les 

seves competències, sempre que s'observin les prescripcions següents: 
a) Que no s'ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no regirà en 

l'arrendament d'immobles. 
b) Que, en relació amb les inversions i les transferències de capital i amb les 

transferències corrents que es derivin de convenis subscrits amb entitats públiques 
o privades sense ànim de lucre, no se superin els percentatges del 70% per a 
l'exercici següent immediat, del 60% per al segon exercici, i del 50%, per al tercer i 
quart, percentatges tots ells referits al crèdit corresponent a l'any en què va 
comprometre's l'operació. 

15. Qualsevulla altra comesa que li encomanin el Consell General o la resta d'òrgans de 
govern. 
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16. Totes aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del 
Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 
atribueixi a la Presidència de l'entitat local amb el caràcter de delegables. 

 
Secció Sisena. Règim de delegació de competències orgàniques: 
 
Article 19. Règim de delegació interorgànica 
1. Les competències atribuïdes als òrgans del Consorci seran susceptibles de delegació 
de conformitat amb el règim general que la regula. 
 
2. En tot cas, la delegació de l'exercici de les competències assignades als diferents 
òrgans esmentats exigirà el compliment dels requisits següents: 

a) Que es disposi mitjançant un acte administratiu de l'òrgan que tingui assignada la 
competència. 

b) Que es fixi l'àmbit d'assumptes, les facultats delegades i les condicions especials. 
c) Que es publiqui en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona. 

 
CAPÍTOL 2. FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS COL·LEGIATS I RÈGIM DE RECURSOS 
 
Article 20. Caràcter i periodicitat de les sessions 
1. El Consell General es reunirà, com a mínim, dues vegades a l'any en sessió ordinària. 
 
2. La Comissió Executiva es reunirà, com a mínim, una vegada al trimestre en sessió 
ordinària. 
 
3. El Consell General i la Comissió Executiva es reuniran en sessió extraordinària sempre 
que ho consideri necessari la Presidència o a petició d'una quarta part de llurs respectius 
membres o bé de tots els membres representants d'una de les entitats consorciades. 
 
4. La fixació de les dates de les sessions es determinarà per la Presidència i mantindrà una 
periodicitat regular pel que fa a les ordinàries. 
 
Article 21. Convocatòria de les sessions 
1. Les sessions dels òrgans col·legiats han de convocar-se, al menys, amb dos dies hàbils 
d'antelació, Llevat de les extraordinàries que ho hagin estat amb caràcter urgent, quina 
convocatòria amb aquest caràcter haurà de ser ratificada pel propi òrgan. 
 
2. La convocatòria es comunicarà per escrit a cadascun dels membres de l'òrgan col·legiat i 
expressarà el lloc, dia i hora de celebració de la sessió, així com tots els assumptes que 
hagin de tractar-s'hi. 
 
Article 22. Quòrum de constitució i celebració de les sessions 
1. En primera convocatòria, el quòrum per a la vàlida celebració de les sessions dels òrgans 
col·legiats serà d'un terç del nombre legal total dels seus membres, que mai no podrà ser 
inferior a tres persones. 
 
2. En segona convocatòria, mitja hora després, serà suficient la presència de tres membres; 
aquest quòrum haurà de mantenir-se al llarg de la sessió. 
 
3. En qualsevol cas, no es podrà celebrar cap sessió sense l'assistència de les persones 
que ocupin la Presidència i la Secretaria, o de les persones que les substitueixin d'acord 
amb les previsions d'aquests Estatuts. 
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4. En el cas de què, per no assolir-se el quòrum exigit, no es celebrés la sessió, podrà tenir 
lloc una reunió informativa per donar compte als presents dels assumptes que havien estat 
inclosos a l'ordre del dia. 
 
De concórrer les circumstàncies indicades al paràgraf anterior, quedaran acreditades les 
raons d'urgència per tal que la Presidència del Consorci, si així ho considera oportú, 
exerceixi les competències de l'òrgan col·legiat, al qual se'n donarà compte, a la següent 
sessió que celebri, a l'efecte de ratificació. 
 
5. A les sessions dels òrgans col·legiats hi assistiran, amb veu i sense vot, les persones que 
exerceixin els càrrecs de secretari i interventor o funcionaris en qui hagin delegat. A criteri 
de la Presidència podran ser convocats altres responsables del Consorci o persones 
alienes, que informaran o assessoraran a l'òrgan col·legiat sobre els assumptes per als 
quals es requereixi la seva presència. 
 
Article 23. Règim de majories requerides en funció dels tipus d'acords 
1. Els acords dels òrgans col·legiats s'adopten, com a regla general, per majoria simple dels 
membres presents. Existeix majoria simple quan els vots afirmatius són més que els 
negatius. 
 
2. S'adoptaran per majoria absoluta del nombre legal de membres del Consell General els 
acords per a l'adopció dels quals la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local, així com la seva normativa de desplegament i la legislació sectorial, exigeixin 
aquest quòrum qualificat referit al nombre legal de membres de la corporació. 
 
Article 24. Sistema de votació 
1. L'adopció dels acords es produeix mitjançant assentiment o per votació ordinària, Llevat 
que l'òrgan col·legiat acordi, per a un cas concret, la votació nominal. 
 
2. El vot podrà emetre's en sentit afirmatiu o negatiu. Els membres també podran abstenir-
se de votar. L'absència d'un o varis membres de l'òrgan col·legiat, un cop iniciada la 
deliberació d'un assumpte, equival, als efectes de la votació corresponent, a l'abstenció. 
 
3. Quan es produeixi empat, es repetirà la votació i si se'n torna a produir de nou decidirà la 
Presidència amb el seu vot de qualitat. 
 
Article 25. Règim de recursos contra els actes dels òrgans de govern i d'administració 
1. Contra els actes sobre aplicació i efectivitat dels tributs i de la resta d'ingressos de dret 
públic locals, els interessats podran formular recurs de reposició preceptiu davant l'òrgan 
que els hagi dictat. 
 
2. Contra els actes administratius dictats per la Direcció General relatius a les matèries no 
incloses a l'apartat primer, els interessats podran formular recurs d'alçada davant la 
Presidència del Consorci, d'acord amb allò que és previst a la legislació de règim jurídic de 
les Administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
3. Les disposicions de caràcter general i els actes administratius adoptats per la 
Presidència, el Consell General i la Comissió Executiva del Consorci exhaureixen la via 
administrativa, essent susceptibles de recurs contenciós administratiu en els termes i 
condicions establerts a la legislació processal i administrativa. 
 
Contra els actes administratius esmentats cabrà recurs de reposició, amb caràcter potestatiu 
i previ al contenciós administratiu.  
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4. En els supòsits en què, per raó d'urgència, la Presidència del Consorci exerceixi 
competències atribuïdes a òrgans col·legiats, els interessats podran formular recurs de 
reposició potestatiu davant d'aquella Presidència. 
 
Contra l'acord de ratificació del decret de la Presidència del Consorci, adoptat per l'òrgan 
col·legiat corresponent, els interessats podran formular recurs de reposició potestatiu. 
 
Article 26. Altres aspectes de funcionament dels òrgans col·legiats 
En tot allò no previst en els presents Estatuts, el règim de convocatòria i desenvolupament 
de les sessions, així com el d'adopció d'acords, i la seva impugnació, s'acomodaran a allò 
que s'estableix a la legislació de règim local. 
 
TÍTOL TERCER. FUNCIONS DE SECRETARIA, INTERVENCIÓ I TRESORERIA DE FONS 
 
Article 27. Secretaria, Intervenció i Tresoreria 
El Consorci estarà assistit per una Secretaria, una Intervenció i una Tresoreria. 
 
Article 28. Exercici de les funcions 
Els càrrecs de la Secretaria i la Intervenció del Consorci seran exercits per les persones que 
ho siguin, respectivament, de l'ens que tingui atribuïda la Presidència del Consorci, o bé pels 
funcionaris o funcionàries en qui aquelles deleguin. 
 
La Tresoreria serà exercida per un empleat del Consorci nomenat per la Presidència. 
 
Article 29. Disposició de fons 
Dels fons en disposaran, conjuntament, les persones titulars o autoritzades per la Direcció 
General, la Intervenció i la Tresoreria. 
 
TÍTOL QUART. RELACIONS AMB ELS ENS CONSORCIATS 
 
Article 30. Nivells de relació 
La relació entre el Consorci i els ens consorciats podrà establir-se, amb caràcter general, en 
els nivells d'informació, assistència, coordinació, encàrrec de gestió i de funcions, i 
delegació. 
 
Article 31. Règims i sistemes d'informació i comunicació 
1. El Consorci i les entitats consorciades es facilitaran recíprocament la informació sobre la 
pròpia gestió que sigui rellevant per al desenvolupament adequat de l'exercici de Llurs 
competències respectives. 
 
2. El Consorci i les entitats consorciades desenvoluparan els processos i tècniques de 
col·laboració mútua que siguin adients per tal de compartir l'optimització de Llurs respectius 
sistemes d'informació i comunicació. 
 
Article 32. Règim de coordinació i d’assistència 
1. Les entitats consorciades podran adoptar mesures de coordinació i assistència envers el 
Consorci, de caràcter general o contingent. 
 
2. En el marc de les mesures d'assistència, i a fi d'acomplir les seves funcions, el Consorci 
es podrà valer dels serveis administratius i tècnics de qualsevulla de les seves entitats 
consorciades i, alhora, podrà formalitzar amb aquestes els instrumenta de cooperació que 
consideri pertinents. 
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3. Les entitats consorciades es podran valer dels serveis administratius i tècnics del 
Consorci quan raons tècniques o d'especialització així ho aconsellin. 
 
Article 33. Encomanda o encàrrec de gestió i de funcions 
1. La realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència del 
Consorci podrà ser encarregada a unitats, organismes o societats de cadascuna de les 
entitats consorciades, o a d'altres consorcis en els quals aquestes participin, per raons 
d'eficàcia o d'optimització dels mitjans disponibles. 
 
2. L'encomanda o encàrrec de gestió o de funcions no suposa la cessió de la titularitat de la 
competència ni dels elements substantius del seu exercici, i correspondrà a l'òrgan 
competent del Consorci l'adopció dels actes administratius definitius o complementaris que 
donin suport o en els quals s'integri la concreta activitat objecte de l'encàrrec. 
 
3. La realització d'activitats establertes amb caràcter general en l'àmbit de les entitats 
consorciades i del Consorci es durà a terme d'acord amb les determinacions aprovades, les 
quals fixaran les activitats incloses, el seu termini de vigència i la naturalesa i l'abast de la 
gestió i funcions encomanades. 
 
4. Les activitats realitzades per compte del Consorci tindran validesa plena i no necessitaran 
de l'adopció d'un acte exprés d'encàrrec pels seus òrgans de govern. 
 
5. Per raons d'eficàcia o d'optimització dels mitjans disponibles, podrà ser encarregada al 
Consorci la realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència 
de les entitats consorciades, amb les mateixes determinacions establertes als apartats 
anteriors. 
 
Article 34. Règim de delegació intersubjectiva 
1. El Consorci podrà efectuar la delegació intersubjectiva de competències de gestió a favor 
d'una o vàries de les entitats consorciades en aquells casos en què, per motiu de 
complexitat tècnica o altres raons que comportin una insuficient capacitat de gestió en 
determinats àmbits, l'aplicació de l'institut de l'encàrrec de gestió no pogués donar cobertura 
a totes les funcionalitats exigides. 
 
2. La delegació intersubjectiva de competències suposa la cessió dels elements substantius 
de l'exercici de la competència per compte del Consorci, que en manté la titularitat. En 
l'exercici d'aquestes funcions, les entitats delegades gaudeixen de totes les potestats i les 
prerrogatives atribuïdes per la legislació. 
 
3. Per a la seva aplicació, l'òrgan competent del Consorci ha d'adoptar l'acord de delegació 
a favor de l'entitat o entitats consorciades, els òrgans competents de les quals han d'adoptar 
els acords correlatius d'acceptació. Una referència d'aquests acords es publicarà al 
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona. 
 
4. L'acord de delegació ha de contenir les determinacions per les quals es regirà la 
delegació, i que faran referència, com a mínim, als aspectes relatius al seu contingut, 
caràcter, durada, medis i òrgans actuants, i altres condicions aplicables. 
 
Aquestes determinacions específiques contingudes en l'acord de delegació podran 
addicionalment ser formalitzades, si es creu necessari, en un acord de col·laboració entre el 
consorci i l'entitat o entitats delegades. 
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Article 35. Règim de ratificacions per les entitats consorciades 
Hauran de ser ratificats pels òrgans competents de les entitats consorciades els acords 
relatius a: 

a) Modificació dels Estatuts. 
b) Incorporació de nous membres al Consorci. 
c) Aportacions de caràcter econòmic al Consorci per part de les entitats consorciades en 

la part que els afecti. 
d) Dissolució del Consorci. 

 
TÍTOL CINQUÈ. RELACIONS AMB ELS USUARIS DELS SERVEIS PÚBLICS DEL 
CONSORCI 
 
Article 36. Drets i deures dels usuaris 
Els drets i deures dels usuaris en relació amb els serveis públics prestats pel Consorci són 
els definits i regulats en les normatives respectives que determinen l'abast i el règim jurídic 
de les prestacions corresponents. 
 
Article 37. Responsabilitat patrimonial 
1. Quan de la gestió dimanant del consorci es derivi responsabilitat patrimonial envers 
tercers, els particulars tindran dret a ser rescabalats de tota lesió que pateixin en llurs béns i 
drets, de conformitat amb les previsions dels articles 139 a 144 de la Llei 30/1992, de 26.11, 
de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
2. Sens perjudici de les previsions de l'apartat anterior i per al cas que la satisfacció 
patrimonial hagués de ser assumida per les entitats consorciades, la redistribució interna 
dels seus efectes econòmica es farà a parts o quotes proporcionals a la representació de les 
entitats consorciades en el si del Consell General. 
 
TÍTOL SISÈ. RÈGIM DEL PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI  
 
Article 38. Determinacions generals 
1. El Consorci ha de disposar del personal necessari per a l’adequat compliment de les 
seves finalitats. El personal del Consorci podrà ser propi, en els termes fixats en aquest 
article, o adscrit per les entitats consorciades en règim funcionarial o laboral. 
 
2. El personal funcionari i laboral que hagi de prestar serveis al Consorci provindrà de 
qualsevol de les Administracions públiques consorciades a través dels procediments de 
provisió i mobilitat i amb els requisits disposats en la legislació vigent i, si s’escau, en el 
conveni col·lectiu que pugui resultar d’aplicació. 
 
3. El personal laboral existent a la plantilla del Consorci a 31 de desembre de 2013, data 
d’entrada en vigor de la LRSAL, mantindrà la seva relació d’ocupació amb el Consorci en els 
termes i condicions amb què aquella fou establerta i conservarà, si escau, les seves 
expectatives de promoció professional i la resta de drets reconeguts a la legislació vigent  i 
en el conveni col·lectiu que pugui resultar d’aplicació. 
 
4. El Consorci no pot tenir personal eventual. 
 
Article 39. Tipus de personal i règims aplicables 
1. En els termes fixats a l’article anterior, el Consorci podrà disposar de personal propi o de 
personal adscrit per les entitats consorciades, en règim funcionarial o laboral.  
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2. El personal laboral restarà sotmès a l'Estatut dels treballadors, al conveni col·lectiu, als 
altres pactes que formalitzi el Consorci amb els representants dels treballadors i a la resta 
de normativa legal vigent. 
 
3. Els funcionaris dels ens consorciats adscrits al Consorci es regiran per la normativa 
aplicable a la funció pública local de Catalunya. 
 
4. Quant al procediment disciplinari, la qualificació de faltes i la determinació de les sancions 
del personal funcionari, s'aplicarà el que disposa la normativa establerta per als funcionaris 
locals de Catalunya, i per al personal laboral el que fixi l'Estatut dels treballadors i el conveni 
col·lectiu vigent. 
 
Article 40. Representació i negociació col·lectiva 
Correspon al Consorci la determinació i la negociació quan sigui procedent, d'acord amb la 
legislació aplicable i la relació d'ocupació existent en cada cas, del marc laboral i les 
condicions de treball del personal vinculat al Consorci. 
 
TÍTOL SETÈ. RÈGIM PATRIMONIAL, PRESSUPOSTARI I FINANÇAMENT 
 
Article. 41 Hisenda 
1. El Consorci, per a la realització del seu objecte i finalitats, disposarà dels recursos 
següents: 

a) Aportacions de les entitats consorciades. 
b) Taxes, preus públics i altres rendiments que obtingui per la prestació directa o 

indirecta de serveis. 
c) Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat, incloent els procedents 

d'iniciatives de mecenatge i esponsorització. 
d) Operacions de crèdit. 
e) Qualsevol altre que pugui correspondre al Consorci d'acord amb la legislació. 

 
2. Els acords del Consorci que suposin aportacions extraordinàries de caràcter econòmic 
per part de les entitats consorciades al Consorci hauran de ser ratificats pels respectius 
òrgans de govern competents. 
 
Article 42. Règim econòmic i financer, pressupostari i comptable 
El règim econòmic i financer del Consorci serà l'establert a la normativa vigent per als ens 
locals catalans en matèria pressupostària, financera, de control i comptabilitat. El Consorci 
resta subjecte al règim de pressupostos, comptabilitat i control de l’Administració 
d’adscripció. En tot cas, s’ha de portar a terme una auditoria dels comptes anuals que és 
responsabilitat de l’òrgan de control de l’Administració a què s’hagi adscrit el Consorci. El 
Consorci haurà de formar part del pressupost i incloure’s en el compte general de 
l’Administració pública d’adscripció. 
 
Article 43. Patrimoni del consorci 
Constitueixen el patrimoni del Consorci: 
a) Els béns que li siguin adscrits en ús per les entitats consorciades. 
b) Els béns, drets i accions que adquireixi per qualsevol títol legítim, tot incloent les 

propietats incorporals morals i d'explotació d'autoria derivades de les seves creacions 
pròpies, així com els drets de propietat industrial sobre els seus signes i denominacions 
distintius. 

 
Article 44. Règim dels béns adscrits per les entitats consorciades 
1.Els béns adscrits en ús al Consorci per les entitats consorciades conserven la seva 
qualificació jurídica i titularitat originària. Les facultats de disposició limitades que es puguin 
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reconèixer a favor del Consorci seran les que constin als acords de cessió corresponents, 
circumscrivint-se aquestes, en tot cas, a les seves finalitats estatutàries. 
 
2. La cessió, per l'Ajuntament de Barcelona al Consorci, de l'ús del recinte de les Drassanes 
de Barcelona, delimitat per l'Av. de les Drassanes, Pg. de Josep Carner, Av. del Paral·lel i la 
Porta de Santa Madrona, ho és per tot el temps de duració del Consorci, amb l'obligació per 
part d'aquest de conservar-lo i utilitzar-lo de conformitat amb les finalitats estatutàries. 
 
3. La cessió, per la Diputació de Barcelona al Consorci, de la gestió de tots els elements de 
la seva propietat adscrits a les Drassanes Reials, ho és per tot el temps de duració del 
Consorci, amb l'obligació per part d'aquest de conservar-los i mantenir-los segons les 
finalitats estatutàries. 
 
Article 45. Règim dels béns, drets i accions adquirits pel Consorci 
1. Els béns, drets i accions adquirits pel Consorci es regiran per les normes reguladores del 
patrimoni dels ens locals catalans i per la legislació específica de patrimoni històric, artístic i 
cultural. 
 
2. La marca "Museu Marítim Drassanes Reials de Barcelona", amb el logotip gràfic 
corresponent, és una denominació distintiva de la imatge corporativa del Consorci. Els 
òrgans de govern i d'administració han de fer-ne ús en totes les seves activitats oficials, i 
resta expressament prohibida la seva utilització per tota persona física o jurídica aliena al 
Consorci llevat que disposin d'una autorització expressa concedida per resolució de la 
Presidència. 
 
TÍTOL VUITÈ. EXTINCIÓ I LIQUIDACIÓ 
 
Article 46. Causes d'extinció 
El Consorci podrà extingir-se per alguna de les causes següents: 
a) Per disposició legal. 
b) Per impossibilitat d'acomplir les seves finalitats. 
c) Per acord de les entitats consorciades. 
d) Per acord o transferència del Museu Marítim a la Generalitat, a un Consell Comarcal o a 

un Municipi, en els termes previstos a la Disposició Addicional 5 de la Llei 17/1990, de 2 
de novembre, de Museus. 

 
Article 47. Procediment i efectes de la dissolució 
1. La dissolució del Consorci, acordada pel seu màxim òrgan de govern per majoria 
absoluta, produeix la seva liquidació i extinció, i ha de ser ratificada pels òrgans competents 
dels ens consorciats. 
 
2. El màxim òrgan de govern del Consorci, a l’adoptar l’acord de dissolució, nomenarà un 
liquidador. 
 
3. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspongui a cada membre del 
Consorci que es durà a terme d’acord amb la participació que li correspongui en el saldo 
resultant del patrimoni net després de la liquidació, tenint en compte tant el percentatge de 
les aportacions que hagi efectuat cada membre del Consorci al fons patrimonial del mateix, 
com el finançament concedit cada any. 
 
Si algun dels membres del Consorci no ha fet aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de 
repartiment és la participació en els ingressos que, si s’escau, hagués rebut durant el temps 
que ha pertangut al Consorci. 
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En tot cas, s’haurà de determinar la destinació del personal del Consorci, amb respecte a 
tots els seus drets. 
 
4. S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què es farà el pagament de la quota de 
liquidació en el supòsit que resulti positiva. 
 
5. Els ens consorciats podran acordar, per majoria absoluta, la cessió global dels actius i 
passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat 
de l’activitat i aconseguir els objectius del Consorci que es liquida. 
 
6. La dissolució per la causa prevista a la (lletra d) de l'article 46 es regirà pel què es disposi 
en els acords de transferència. 
 
TÍTOL NOVÈ. RÈGIM JURÍDIC, MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS, SEPARACIÓ DELS 
MEMBRES I DURADA DEL MANDAT DELS ÒRGANS DE GOVERN DEL CONSORCI 
 
Article 48. Règim jurídic del Consorci 
En tot allò no previst en aquests Estatuts o a les seves eventuals modificacions, regiran les 
prescripcions contingudes en la normativa de règim local aplicable als ens locals de 
Catalunya. 
 
Article 49. Procediment de modificació dels Estatuts 
La modificació dels Estatuts del Consorci, amb l'acord previ del Consell General adoptat per 
la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres si escau, ha de ser ratificada per 
les entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats que per a l'aprovació. 
 
Article 50. Durada del mandat dels òrgans de govern del Consorci 
1. La finalització del mandat dels òrgans de govern unipersonals i dels membres dels 
col·legiats coincidirà amb la de les Corporacions Locals. Nogensmenys, continuaran en les 
seves funcions sols per a l'administració ordinària fins a la renovació dels membres. 
 
2. Les previsions anteriors no seran d'aplicació a la Direcció General, l'exercici de la qual 
seguirà les determinacions pròpies de la relació estatutària o laboral d'alta direcció que la 
vincula amb el Consorci. 
 
Article 51. Procediment de separació dels membres 
1. Cadascun dels membres del Consorci podrà separar-se d'aquest efectuant el 
corresponent avís previ davant el propi Consorci amb un mínim de sis mesos d'antelació, 
sempre que estigui al corrent en el compliment de les seves obligacions i compromisos 
pendents. 
 
2. Un cop rebut l'avís previ de separació d'algun membre es reunirà el Consell General per 
tal d'impulsar, si escau, les modificacions estatutàries i pressupostàries oportunes o, si 
escau, la dissolució del Consorci. 
 
3. L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci excepte que la resta 
dels seus membres acordin la seva continuïtat, sent necessària, en tot cas, la permanència 
en el Consorci de dues Administracions, o dos entitats o organismes públics vinculats o 
dependents de més d’una Administració. 
 
4. Quan l’exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci, s’aplicaran 
les regles següents: 
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a) Es calcularà la quota de separació que li correspongui a qui exerciti el dret de separació, 
d’acord amb la participació que li hagués correspost en el saldo resultant del patrimoni net si 
s’hagués dissolt el Consorci, tenint en compte tant el percentatge de les aportacions que 
hagi efectuat qui exerceix el dret de separació als fons patrimonials del Consorci, com el 
finançament concedit cada any. 
 
Si el membre del consorci que se separa no ha fet aportacions per no estar-hi obligat, el 
criteri de repartiment ha de ser la participació en els ingressos que, si s’escau, hagués rebut 
durant el temps que ha pertangut al consorci. 
 
S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què es farà el pagament de la quota de 
separació, en el supòsit que resulti positiva, així com la forma i condicions de pagament del 
deute que correspongui a qui exerceixi el dret de separació si la quota és negativa. 
 
L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada determinada la quota de 
separació, en el supòsit que aquesta resulti positiva, o una vegada s’hagi pagat el deute, si 
la quota és negativa. 
 
b) Si el Consorci estigués adscrit a l’Administració que ha exercit el dret de separació, 
s’haurà d’acordar a quin de la resta d’ens consorciats que continuen en el Consorci 
s’adscriu en aplicació dels criteris establerts a la Llei. 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Disposició addicional. Efectes de les modificacions legislatives  
1. Les prescripcions d'aquests Estatuts que incorporen o reprodueixen aspectes de la 
legislació bàsica de l'Estat o l'autonòmica d'aplicació als consorcis locals catalans 
s'entendran automàticament modificades en el moment en què es produeixi la seva revisió. 
 
2. La remissió que es fa en els presents Estatuts a les normes legals de qualsevol altre 
àmbit, general o sectorial, s'entendrà referida a les successives que interpretin, ampliïn, 
condicionin, substitueixin, modifiquin o deroguin les vigents. 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
Disposició transitòria. Personal funcionari adscrit  
1. Els funcionaris adscrits pels ens consorciats que prestin els seus serveis al Consorci es 
mantindran en la situació de servei actiu a l'Administració de procedència, i s'integren a la 
plantilla i en la relació de llocs de treball del Consorci a tots els efectes, causant baixa a la 
plantilla i relació de llocs de treball d'aquella. Aquest personal es podrà reintegrar a la 
plantilla d'origen per qualsevol dels sistemes previstos legalment. 
 
2. Respecte del personal funcionari adscrit que s'integra a la plantilla del Consorci, les 
Administracions de procedència mantindran el seu expedient personal. A aquests efectes, el 
Consorci els notificarà tots els acords i resolucions que els afectin. 
 
El Consorci exercirà directament respecte d'aquests funcionaris totes les atribucions legals 
en matèria de personal, llevat de les que facin referència a: 
a) Modificació de les situacions administratives i extinció de la relació funcionarial. 
b) Imposició de sancions per la comissió de faltes molt greus. 
 
En aquests dos supòsits, l'òrgan competent del Consorci elevarà proposta a l'Administració 
de procedència per a què aquesta resolgui. 
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3. Els acords sobre condicions de personal vigents per a les entitats consorciades 
s'entendran aplicables al respectiu personal funcionari que hagin adscrit al Consorci. 
 
4. Els òrgans de representació de les entitats consorciades assumiran la defensa i la gestió 
dels interessos dels respectius col·lectius de personal funcionari que hagin estat adscrits per 
aquelles. 
 
DISPOSICIONS FINALS 
 
Disposició final. Entrada en vigor 
Els presents Estatuts entraran en vigor una vegada hagin estat complerts els requeriments 
establerts a la legislació i publicats en el Butlletí Oficial de la Província els acords relatius a 
la seva aprovació definitiva i el seu text íntegre.” 

 
Segon.- NOTIFICAR els acords precedents al Consorci de les Drassanes Reials i 
Museu Marítim de Barcelona. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents: 
Convergència i Unió (19), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (19), 
Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - 
Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2). 
 
5.- Dictamen de data 6 de maig de 2015, que proposa ratificar l’acord de la 
modificació dels Estatuts del Consorci del Patrimoni de Sitges, adoptat pel 
Consell General del Consorci en data 23 de març de 2015, per adaptar-los a la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització 
del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.  
 
I. ANTECEDENTS 
 
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), el 31 de desembre de 2013, incideix 
notablement en la regulació dels consorcis, bàsicament, mitjançant la modificació de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú (LRJPAC). 
 
La Disposició final segona de la LRSAL afegeix una nova Disposició addicional vintena 
a la LRJAPC que estableix, entre d’altres, l’obligatorietat de fixar estatutàriament 
l’Administració pública a la que estarà adscrit cada Consorci, d’acord amb els criteris 
fixats a la pròpia LRSAL i referits a cada exercici pressupostari, i conté d’altres 
requeriments quant al seu règim orgànic, funcional i financer, raó per la qual és 
necessària la corresponent adaptació estatutària. A aquesta necessitat d’adaptació se 
suma la derivada de l’entrada en vigor, el 18 de setembre de 2014, de la Llei 15/2014, 
de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma 
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administrativa, que incorpora diverses previsions referides al dret de separació i 
dissolució dels consorcis que han de recollir-se en els seus estatuts.  
 
El Ple de la Diputació de Barcelona, en les sessions de 30.10.14 i 20.11.14, va adoptar 
els acords núm. 135/14 i 152/14, mitjançant els quals, tot donant compliment a la DA 
12a de la LBRL, en la redacció donada per la L 27/13, s’acorda la classificació dels 
ens vinculats o dependents de la Diputació de Barcelona que constitueixin el seu 
sector públic local, en els grups de classificació 1, 2 ó 3 i la fixació del nombre mínim i 
màxim dels membres dels òrgans de govern i d’administració, així com de la retribució 
bruta anual als efectes dels contractes mercantils i contractes d’alta direcció en relació 
amb els ens vinculats i dependents de la Corporació. 
 
Conforme a aquests acords, el Consorci del Patrimoni de Sitges, com a ens vinculat a 
la Diputació de Barcelona i constituent del seu sector públic local, fou classificat en el 
grup 2. A més de la Diputació de Barcelona, integra el Consorci, l’Ajuntament de 
Sitges. El Consorci es regeix pels Estatuts publicats al BOPB núm. 212, de 3.9.2004 i 
modificació publicada al BOPB de 18.7.2011. 
 
Des de la Diputació de Barcelona va efectuar-se una anàlisi dels estatuts dels 
Consorcis adscrits al seu sector públic, tot contrastant-los amb els requeriments 
establerts a la LRSAL i la L 15/2014. De resultes d’aquesta anàlisi es van elaborar els 
documents, l’acreditació dels quals consta a l’expedient, que es detallen a continuació: 
 
- Informe emès per la Secretaria General, de data 28.1.2015. 
 
- Acord de la Junta de Govern de 12.2.2015 (núm. 37/2015), sobre l’adequació dels 

Estatuts dels Consorcis integrats en el sector públic de la Diputació de Barcelona a 
les lleis esmentades. 

 
- Annex a l’esmentat acord amb l’avantprojecte de les modificacions dels Estatuts 

del Consorci del Patrimoni de Sitges que es consideraren necessàries, així com les 
consideracions tingudes en compte. 

 
II. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI 
DEL PATRIMONI DE SITGES I RATIFICACIÓ PER PART DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 
 
En relació amb la modificació dels Estatuts, en data 23 de març de 2015 el Consell 
General del Consorci del Patrimoni de Sitges adoptà els acords següents: 
 

“Primer.- APROVAR inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci del 
Patrimoni de Sitges que afecta al preàmbul, als articles 1, 9, 10, 13, 15, 18, 38, 
42, 47, 51, disposició addicional i disposició final així com el Text refós resultant 
dels Estatuts del Consorci, constituït per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Sitges, d’acord amb el text que figura com a annex I al dictamen. 
 
Segon.- SOTMETRE els anteriors acords i l’expedient a informació pública, 
mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i en el tauler d’anuncis 
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del Consorci i de la Diputació de Barcelona, per un termini de 30 dies hàbils, a 
comptar des de la publicació al BOPB, als efectes de la presentació de 
reclamacions o al·legacions. 
 
Tercer.- ACORDAR que en el cas que no es presenti cap reclamació o al·legació 
en el termini d’informació pública, l’aprovació inicial dels anteriors acords 
esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit. 
 
Quart.- DONAR trasllat a les entitats integrants del Consorci als efectes de la 
ratificació dels acords adoptats. 
 

Cinquè.- ACORDAR que, aprovada definitivament la modificació dels Estatuts 
del Consorci, i ratificada per les entitats consorciades, es publiqui en el BOPB 
l’anunci del Text refós dels Estatuts i el de la referència d’aquesta publicació al 
DOGC, així com trametre a la Direcció General de l’Administració Local del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals per a la constància de la 
modificació dels Estatuts del Consorci en el Registre dels ens locals de 
Catalunya. 
 

Sisè.- FACULTAR la Presidència del Consorci per adoptar les mesures i els 
actes d’execució necessaris per a la deguda efectivitat dels presents acords”. 

 

En data 27 de març de 2015 es va publicar al BOPB l’anunci de l’aprovació inicial dels 
Estatuts del Consorci i posteriorment, en data 31 de març de 2015, la corresponent 
referència al DOGC, tot assenyalant que el tràmit d’informació pública finalitzà el 5 de 
maig de 2015. 
 

Respecte dels aspectes procedimentals, cal tenir en compte que la modificació dels 
Estatuts del Consorci, segons allò previst a l’art. 322 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel D 179/1995, de 13 de juny, requereix 
l’acord de l’òrgan superior de govern del Consorci, ratificat pels ens i les 
administracions que en formen part amb el vot favorable de la majoria absoluta dels 
seus membres (LBRL, art. 47.2.g), amb l’informe previ, preceptiu i no vinculant de la 
Secretaria i la Intervenció. 
 
En no haver-se formulat al·legacions, reclamacions ni suggeriments, l’aprovació inicial 
dels acords transcrits ha esdevingut definitiva. 
 
En virtut de tot això, vist l’acord de 23 de març de 2015, adoptat pel Consell General 
del Consorci, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, 
Recursos Interns i Noves Tecnologies, es proposa al Ple de la Diputació l’adopció dels 
següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- RATIFICAR l’aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts del Consorci 
del Patrimoni de Sitges, aprovada pel seu Consell General en data 23 de març de 
2015, que afecta al preàmbul, als articles 1, 9, 10, 13, 15, 18, 38, 42, 47, 51 i 
disposicions addicional i final, constituït per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Sitges, d’acord amb el text refós que es transcriu a continuació: 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 79

ESTATUTS DEL CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES- 
 

TAULA 
PREÀMBUL 
 
Títol primer. Disposicions generals 
 
Article 1. Objecte, denominació i membres. 
Article 2. Incorporació de nous membres. 
Article 3. Domicili. 
Article 4. Durada. 
Article 5. Naturalesa, capacitat, potestats i prerrogatives. 
Article 6. Finalitats i serveis. 
 
Títol segon. Règim orgànic i funcional  
 
Capítol 1. Òrgans de govern i de gestió  
Article 7. Òrgans. 
Secció primera. El Consell General: 
Article 8. Concepte.  
Article 9. Composició.  
Article 10. Competències. 
 
Secció segona. La Comissió Executiva: 
Article 11. Concepte.  
Article 12. Composició.  
Article 13. Competències. 
 
Secció tercera. La Presidència: 
Article 14. Concepte.  
Article 15. Competències. 
 
Secció quarta. La Vicepresidència:  
Article 16. Concepte. 
 
Secció cinquena. La Direcció-Gerència:  
Article 17. Concepte.  
Article 18. Competències. 
 
Secció sisena. Règim de delegació de competències orgàniques: 
Article 19. Règim de delegació interorgànica. 
Capítol 2. Funcionament dels òrgans col·legiats i règim de recursos 
Article 20. Caràcter i periodicitat de les sessions. 
Article 21. Convocatòria de les sessions.  
Article 22. Quòrum de constitució i celebració de les sessions. 
Article 23. Règim de majories requerides en funció dels tipus d'acords. 
Article 24. Sistema de votació. 
Article 25. Règim de recursos contra els actes dels òrgans de govern i d'administració. 
Article 26. Altres aspectes de funcionament dels òrgans col·legiats. 
 
Títol tercer. Funcions de Secretaria, Intervenció i Tresoreria de fons 
 
Article 27. Secretaria, Intervenció i Tresoreria. 
Article 28. Exercici de les funcions. 
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Article 29. Disposició de fons. 
 
Títol quart. Relacions amb els ens consorciats 
 
Article 30. Nivells de relació. 
Article 31. Règims i sistemes d'informació i comunicació. 
Article 32. Règim de coordinació i d'assistència. 
Article 33. Encomanda o encàrrec de gestió i de funcions. 
Article 34. Règim de delegació intersubjectiva. 
Article 35. Règim de ratificacions per les entitats consorciades. 
 
Títol cinquè. Relacions amb els usuaris dels serveis públics del Consorci 
 
Article 36. Drets i deures dels usuaris. 
Article 37. Responsabilitat patrimonial. 
 
Títol sisè. Règim del personal al servei del Consorci 
 
Article 38. Determinacions generals.  
Article 39. Tipus de personal i règims aplicables. 
Article 40. Representació i negociació col·lectiva 
 
Títol setè. Règim patrimonial, pressupostari i finançament 
 
Article 41. Hisenda. 
Article 42. Règim econòmic i financer, pressupostari i comptable. 
Article 43. Patrimoni del consorci. 
Article 44. Règim dels béns adscrits per les entitats consorciades. 
Article 45. Règim dels béns, drets i accions adquirits pel Consorci. 
 
Títol vuitè. Extinció i liquidació 
 
Article 46. Causes d'extinció. 
Article 47. Procediment i efectes de la dissolució. 
 
Títol novè. Règim jurídic, modificació dels estatuts i durada del mandat dels òrgans 
de govern del Consorci 
 
Article 48. Règim jurídic del Consorci.  
Article 49. Procediment de modificació dels Estatuts. 
Article 50. Durada del mandat dels òrgans de govern del Consorci. 
Article 51. Procediment de separació dels membres. 
 
Disposicions addicionals  
Disposició addicional. Efectes de les modificacions legislatives.  
 
Disposicions transitòries 
Disposició transitòria primera. Personal funcionari adscrit.  
Disposició transitòria segona. Personal laboral. 
 
Disposicions finals 
Disposició final. Entrada en vigor. 
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PREÀMBUL 
 
El 23 de desembre de 1994 la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sitges van constituir 
el Consorci del Patrimoni de Sitges, entitat que passà a gestionar conjuntament els tres 
museus de la vila de Sitges, així com el Palau de Maricel, equipaments l’origen i principals 
vicissituds dels quals s'indiquen a continuació. 
 
I. EL MUSEU DEL CAU FERRAT 
 
El Cau Ferrat és la casa-taller de l'artista i escriptor Santiago Rusiñol (1861-1931), un dels 
representants més destacats del Modernisme. Després de les primeres estades a Sitges 
(1891-1892) el 1893 va adquirir una caseta de pescadors, per a ubicar-hi la seva col·lecció 
artística, al barri de Sant Joan, la part més antiga de la Vila, que va modificar amb la 
col·laboració de l’arquitecte Francesc Rogent (1861-1898). Al setembre d’aquell any hi va 
traslladar la seva col·lecció de forja, que ja llavors li havia atorgat un gran prestigi com a 
col·leccionista, ja que  havia estat exposada a l’Exposició Universal de  Barcelona (1888). La 
primavera següent adquirí el corralet contingu i, amb la col·laboració de Rogent, va procedir 
a la remodelació total dels dos edificis, conservant els elements d’arquitectura popular amb 
decoració modernista a la planta baixa, i construint el Gran Saló modernista d’estil neogòtic 
a la primera planta. El Cau Ferrat va ser inaugurat solemnement en el transcurs de la 
Tercera Festa Modernista (novembre de 1894), amb l’entrada els dos quadres del Greco 
adquirits a París, esdevenint el Temple del Modernisme. Pel Cau Ferrat hi van passar les 
més destacades personalitats de l’època del medi artístic, literari, intel·lectual i sociopolític.  
 
Al final de la vida de Rusiñol el Cau Ferrat, que havia passat de ser casa-taller a taller-
museu, contenia la col·lecció de forja així com les col·leccions d’art antic i modern – pintura, 
escultura i dibuix-, ceràmica, vidre, arqueologia, mobiliari i arts de l’objecte, així com la 
documentació relativa a Rusiñol i el seu arxiu. Tot plegat configura el Museu del Cau Ferrat 
com un dels centre museístics més rics i complets que, unit a la importància artística i 
arquitectònica de l’edifici, el converteixen en un recinte únic i irrepetible.  
 
A la seva mort, Rusiñol deixà el Cau Ferrat i tot el seu contingut a la vila de Sitges “por el 
carño que profeso a dicha población”, segons que expressa el seu testament atorgat el 
1929. La vídua i la filla del pintor en feren lliurament el 1932. Per acord entre el President de 
la Generalitat, el Conseller d’Instrucció Pública, el tinent d’alcalde president de Cultura de 
l’Ajuntament de Barcelona, l’Alcalde de Sitges, el President de la Junta de Museus de 
Barcelona i el director, secretari i administrador de l’esmentada Junta es va acordar 
encomanar a la Junta de Museus la gestió de l’edifici i les col·leccions d’art del Cau Ferrat, 
que aquesta es fes càrrec de la despesa corrent del futur museu. Per fer front a la 
condonació dels drets de successió del llegat l’Ajuntament de Sitges va adreçar-se a les 
Corts constituents sol·licitant, i aconseguit, l’aprovació d’una llei d’exempció. Realitzat 
l’inventari general, l’adequació de l’edifici i la disposició de les col·leccions conservant 
l’esperit modernista que Rusiñol hi havia instaurat, el Museu del Cau Ferrat es va obrir al 
públic el 18 d’abril de 1933, sota la direcció de Joaquim Folch i Torres i regit pel Patronat del 
Cau Ferrat com a òrgan rector,  constituït a aquests efectes el 1932, amb la participació de 
la Junta de Museus, l’Ajuntament de Sitges i artistes de reconeguda solvència.  
 
El Patronat continuà l'obra iniciada per Rusiñol. El 1935 el va llogar el Palau de Maricel, buit 
des de 1921, com a ampliació del Museu del Cau Ferrat. El 1936, coincidint amb el cinquè 
aniversari de la mort de Rusiñol, va tenir lloc la inauguració de l’ampliació de la “Secció 
Maricel” del Cau Ferrat amb la col.lecció de forja de la Junta de Museus; la Col.lecció de 
Marineria d’Emerencià Roig i Raventós, primer museu marítim de Catalunya; la col.lecció 
d’artistes sitgetans i la col·lecció de forja de la Junta de Museus, així com la de les arts de 
l’objecte – ceràmica, porcellana, esmalts i vidre – procedent de l’antic Museu de 
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Reproduccions Artístiques de Barcelona. Al mateix temps i per a un mes de durada s’hi va 
inaugurar l’exposició de quadres del Greco procedents de les col·leccions públiques de 
Catalunya.  
 
La guerra civil va interrompre la bona marxa del Cau Ferrat i de Maricel. El triomf del 
franquisme va comportar la aniquilació de les institucions d’autogovern catalanes i la 
depuració de bona part del funcionariat públic, com Joaquim Folch i Torres, director del Cau 
Ferrat i del Museu d’Art de Catalunya. El Patronat del Cau Ferrat va sobreviure 
precàriament, així com el museu, inicialment vinculat a la Junta de Museus de Barcelona 
fins el 1966. Per mitjà del conveni entre l’Ajuntament de Sitges i la Diputació de Barcelona 
de 1966 la Diputació de Barcelona es va fer fa càrrec de la direcció, administració i 
conservació del Cau Ferrat. El museu es va tancar per obres de reparació i es va reobrir 
l’any següent. Després d’uns anys de precarietat institucional, el desembre 1994 es va 
constituir el Consorci del Patrimoni de Sitges, òrgan de govern i de gestió del Museu del 
Cau Ferrat.  
 
II. EL CONJUNT ARTÍSTISC DE MARICEL. EL PALAU, EL MUSEU I CAN ROCAMORA 
 
El conjunt artístic i monumental de Maricel, construït entre 1910 i 1918 per l'artista i enginyer 
Miquel Utrillo (1861-1934) per encàrrec del magnat, col.leccionista i filantrop nordamericà 
Charles Deering (1852-1927) constitueix un dels primers i grans exemples del Noucentisme. 
Actualment hostatja el Museu de Maricel en la seva façana marítima; Can Rocamora, edifici 
patrimonial i museogràfic de nexe entre el Museu del Cau Ferrat i el Museu de Maricel; el 
Palau de Maricel, al davant d’aquests edificis. Amb entrada per la façana que dóna a la 
plaça de l’Ajuntament, es troben la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, inaugurada el 1936, 
i l’Arxiu Històric de Sitges, ubicat en planta baixa des de 1981.  
 
El Palau de Maricel, el Museu de Maricel i Can Rocamora formen un  conjunt únic que 
gaudeix de protecció patrimonial tant pel que fa als edificis com per les col·leccions 
artístiques que contenen. 
 
L’origen de Maricel prové de la voluntat de l’industrial, col·leccionista i filantrop nordamericà 
Charles Deering, que va voler edificar una residència amb totes les comoditats per a ell i les 
seves obres d’art. Maricel es va iniciar el 1909, quan Deering va adquirir el que fins llavors 
havia estat l’Hospital de Sant Joan, amb unes instal·lacions envellides i insuficients en un 
edifici que data del segle XIV. Poc després Deering va adquirir les cases de la façana del 
davant, des del carrer de Sant Joan fins el corraló de la Rectoria (conegut posteriorment 
amb el nom de ‘Quinta Avinguda’). El 1910 van començar iniciar les obres de reconversió 
d’hospital a residència privada que van finalitzar al cap d’un any. El 1914 es va procedir a 
una nova remodelació de la façana del Baluard de Santa Caterina, aspecte conservat fins 
l’actualitat. El mateix any es va construir el pont que uneix tots dos cossos del complex, a 
banda i banda del carrer de Fonollar. 
 
Vers 1912 va començar l’edificació del Palau que havia d’hostatjar les col·leccions d’art de 
Deering que Utrillo anava construint. Entre aquell any i 1915 es va construir el cos que va 
des del portal principal, al Racó de la Calma, fins la ‘Quinta Avenida’ i el 1917 es va 
construir la darrera part, entre dit corraló i la casa de la Rectoria, amb la unió de les 
terrasses i el claustre a la part superior de tot el palau. A la façana posterior que dóna a la 
Plaça de l’Ajuntament va ser construïda la casa de Miquel Utrillo (1915), que des de 1936 
hostatja la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol. El 1916 es va completar la construcció del 
cos del Racó de la Calma amb l’edifici dit del Sarcòfag (en referència a una tomba 
paleocristiana del segle IV que hi va ser instal·lada), amb façana posterior al carrer de Sant 
Joan.  Altrament, el 1915 Deering va adquirir la casa contígua a Maricel i al Cau Ferrat, 
coneguda com can Xicarrons, on hi va instal·lar la seva residència d’hivern.  
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El conjunt artístic de Maricel va canviar per complet la fesomia del barri. Des del primer 
moment de la remodelació dels edificis Utrillo va declarar que s’havia inspirat en la bellesa 
de l’art popular antic i modern existent al Cau Ferrat i en les dues grans cases pairals 
sitgetanes de Can Falç i Can Llopis. Va resoldre la visió del conjunt arquitectònic respectant 
el color blanc característic del barri, utilitzant la totxana la ceràmica i embellint-lo amb la 
incorporació d’elements artístics bé fent-los fabricar als artesans o bé adquirint-ne de 
procedències diverses ( Salamanca,  Raixa, el monestir del Tallat, Ayerbe,  La Seu d’Urgell, 
Santa Coloma de Queralt, Logroño…) cosa que justificava arran del perill de destrucció en 
què es trobaven al seu emplaçament original. Va dirigir les obres amb un gran sentit de 
l’estètica i en base als coneixements d’enginyeria, comptant un conjunt d’artesans la major 
part dels quals eren sitgetans, que van donar el millor del seu ofici. Pere Jou va esculpir 
seixanta-un elements artístics, entre els que destaquen trenta-sis capitells de les façanes i 
de l’interior i que constitueixen un conjunt únic d’escultura noucentista. El 1915 Utrillo va 
encarregar a Josep M. Sert els murals per al rebedor de la residència, per als quals l’artista 
es va inspirar en la Gran Guerra que en aquells moments assolava Europa. L’exemplaritat 
arquitectònica i decorativa de Maricel va ser reconeguda, entre altres, per Joaquim Folch i 
Torres, segons el qual era “el fruit del moment culminant de la civilització catalana 
moderna”, i per l’escriptor Joaquim Folguera, que va destacar com a preceptiva del bon gust 
adaptar vells instints a bells indrets. El 1918 havia esdevingut un conjunt d’arquitectura 
noucentista que va valer els elogis dels artistes i intel·lectuals del moment. L’edifici va rebre 
el nom de Maricel pel paisatge imponent que presencia davant de mar, evocant l’obra 
homònima d’Àngel Guimerà. Utrillo el va dotar d’un escut que es troba arreu dels edificis: un 
sol ixent en roig sobre les onades blaves de la mar, per al qual s’inspirà en el dibuix de la 
portada del llibre Oracions que havia realitzat per a Rusiñol (1897).  
 
L’esplendor de Maricel es va extingir el 1921, després que les desavinences entre Deering i 
Utrillo culminessin amb la partida de Charles Deering, que es va endur totes les seves 
pertinences. La col·lecció d’obres d’art va ser donada parcialment a l’Institut d’Art de 
Chicago, una altra part va quedar en poder de la família Deering i, diverses obres van ser 
traslladades de Sitges al castell de Tamarit, que Deering havia comprat el 1916, i 
posteriorment van ser venudes. El complex arquitectònic, desmantellat,  va passar per 
diferents usos perdent la seva unitat conceptual.  
 
El 1935 la Junta de Museus va llogar el Palau de Maricel per a instal·lar-hi l’ampliació de 
Cau Ferrat, que el 1936 es va obrir al públic juntament amb la col·lecció de pintura sitgetana 
i la Col·lecció de Marineria d’Emerencià Roig Raventós, que havia estat donada a 
l’Ajuntament de Sitges el 1935. El 1954 l’edifici va ser adquirit per l’Ajuntament de Sitges. De 
llavors ençà ha passat per diferents usos, dels que s’han consolidat les activitats de caràcter 
cultural vinculades als museus, les arts i el patrimoni, i, ocasionalment, al lloguer d’espais.   
 
L'any 1969, la Diputació de Barcelona va comprar l’antiga residència de Charles Deering la 
part del Maricel que antigament havia estat l’Hospital de Sant Joan per instal·lar-hi la 
col·lecció d'obres d'art donada per Jesús Pérez-Rosales (1896-1989). El Servei Provincial 
de Conservació i Catalogació de Monuments va adaptar l'edifici al nou destí, que fou 
inaugurat amb el nom de "Museu Maricel, donació Dr. J. Pérez-Rosales" pels aleshores 
prínceps d'Espanya, el dia 30 de juny de 1970. La constant aportació de peces per part del 
donant, va obligar a projectar l'ampliació del museu.  
 
L'any 1973, la Diputació de Barcelona va comprar Can Rocamora (fins 1915 Can Xicarrons), 
edifici contigu que també havia format part del conjunt residencial de Charles Deering, qui 
en deixar Sitges, l'havia venut al seu amic el pintor Ramon Casas. 
 
Un cop creat el Consorci del Patrimoni de Sitges, abril de 1995, es va procedir a la 
inauguració de la remodelació de les sales del segon pis del Museu Maricel, amb la 
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instal·lació d'una important mostra dels fons de la Pinacoteca Municipal de Sitges, així com 
de la nova presentació de la col·lecció marinera d'Emerencià Roig i Raventós (18811935), 
estudiós de la pesca i de la marineria catalanes, que al llarg de la seva vida va reunir una 
interessant mostra d'instruments nàutics, elements de les arts de la pesca, maquetes de 
vaixells i dibuixos, que després de la seva mort, fou cedida a l'Ajuntament de Sitges. 
 
III. EL MUSEU ROMÀNTIC CAN LLOPIS 
 
El Museu Romàntic Provincial va ser creat per I'Excel·lentíssima Diputació Provincial de 
Barcelona, amb l'única finalitat d'evocar al visitant l'ambient i la vida del segle XIX. En origen 
constava de dues seccions: Can Llopis a Sitges i Can Papiol a Vilanova i la Geltrú. 
 
Can Llopis, mansió edificada fora muralla pel Sr. Josep Bonaventura Falç el 1793, va ser 
llegada per l'hereu de la família, el Sr. Manuel Llopis de Casades, a la Generalitat de 
Catalunya l'any 1935, a fi que fos destinada com a museu. A causa de la Guerra Civil, el 
procés no va culminar, i finalment, el 1943 l'edifici va passar a mans de la Diputació 
Provincial de Barcelona. Entre els anys 1946 i 1948 es realitzaren les obres de restauració, i 
aquest darrer any es va encarregar al Dr. Alberto del Castillo la instal·lació del museu, que 
fou inaugurat el 12 de març de 1949. 
 
Un cop inaugurada la planta noble, es va procedir a l'ampliació de l'edifici amb la instal·lació 
de tres noves sales a la planta baixa, que quedaren obertes al públic el 1950. L'any 1952, 
després d'un important procés de remodelació, foren oberts el jardí i el celler vuitcentista, i 
finalment, el 1955 es va procedir a la presentació de la biblioteca a la planta baixa. 
 
El 1960, l'artista i escriptora Lola Anglada va donar a la Diputació Provincial de Barcelona la 
seva col·lecció de nines antigues que havia reunit des de la seva infància, amb més de 400 
peces procedents de diferents èpoques i països. Signada l'escriptura de cessió el 1961, es 
va instal·lar de manera provisional en una sala independent del Maricel, cedida per 
l'Ajuntament de Sitges, fins que no fou habilitada la planta superior del Museu Can Llopis, 
inaugurada el 3 de juliol del mateix any. 
 
IV. EL CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES 
 
El dia 11 de juny de 1994 la Diputació de Barcelona, dins dels programes específics per la 
preservació i difusió del patrimoni local que es contemplaven en el seu pla d'objectius i 
ateses les competències que la Llei de Museus de Catalunya atorgà als municipis, va signar 
amb l'Ajuntament de Sitges un protocol per tal de col·laborar en la gestió conjunta del 
patrimoni museístic ubicat en el seu terme municipal. Fruit de l'estudi realitzat per la 
comissió constituïda a l'efecte fou la creació del Consorci del Patrimoni de Sitges, el 23 de 
desembre de 1994, a parts iguals entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sitges. 
 
Els estatuts del Consorci foren publicats al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de 
Barcelona núm. 33 de 8.02.1995, pp. 15-17. Foren objecte d'una modificació en els seus 
articles 27 i 28 mitjançant acord del Consell General del Consorci en sessió celebrada el dia 
14 de novembre de 1995, que es publicà al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de 
Barcelona núm. 258 de 26.10.1996, p. 95. Posteriorment, en data 3 de setembre de 2004 es 
va publicar al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona (núm. 212, pp. 58-64) 
una altra modificació estatutària. Finalment, en data 18 de juliol de 2011 es va publicar al 
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona una darrera modificació estatutària. 
 
El Consorci esta registrat en el Registre d'Entitats Locals de Catalunya amb el núm. 
9807910007, i en el Registre de Museus de Catalunya amb els núms. 40 (Museu Cau 
Ferrat), 97 (Museu Maricel) i 98 (Museu Romàntic). 
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L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’administració local (LRSAL), el 31 de desembre de 2013, incideix notablement en la 
regulació dels consorcis, bàsicament, mitjançant la modificació de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú 
(LRJPAC). 
 
La Disposició final segona de la LRSAL afegeix una nova Disposició addicional vintena a la 
LRJPAC que estableix, entre d’altres, l’obligatorietat de fixar estatutàriament l’Administració 
pública a la que estarà adscrit cada Consorci, d’acord amb els criteris fixats a la  pròpia 
LRSAL i referits a cada exercici pressupostari, i conté d’altres requeriments quant al seu 
règim orgànic, funcional i financer, raó per la qual és necessària la corresponent adaptació 
estatutària. A aquesta necessitat d’adaptació se suma la derivada de l’entrada en vigor, el 
18 de setembre de 2014, de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector 
públic i altres mesures de reforma administrativa, que incorpora diverses previsions 
referides al dret de separació i dissolució dels consorcis que han de recollir-se en els seus 
estatuts.  
 
TÍTOL PRIMER 
 
DISPOSICIONS GENERALS  
 
Article 1. Objecte, denominació i membres 
 
1. El Consorci del Patrimoni de Sitges és un ens consorcial públic de caràcter local que té 
per objecte: 
 
a) La preservació, documentació, conservació i difusió del patrimoni històric, artístic i cultural 
de Sitges i el coneixement de l'art en general. 
b) La gestió dels equipaments adscrits i la prestació dels serveis propis d'aquest àmbit. 
 
2. El Consorci del Patrimoni de Sitges (en endavant, "el Consorci") és integrat per la 
Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sitges, a l'empara de les previsions contingudes a 
la normativa de règim local de Catalunya. 
 
3. El Consorci resta adscrit al sector públic de la Diputació de Barcelona, classificat com a 
grup 2, d’acord amb allò previst a la Disposició addicional 12a. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local (LBRL), en la redacció operada per la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL). 
 
Tanmateix aquesta adscripció i/o classificació podran ser revisades per a cada exercici 
econòmic, d’acord amb les previsions de la Disposició addicional 20a. de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú i la Disposició addicional 12a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, respectivament. 
 
Article 2. Incorporació de nous membres 
 
1. Es podran incorporar al Consorci altres Administracions públiques per a finalitats d'interès 
comú, així com entitats privades sense ànim de lucre que tinguin finalitats d'interès públic 
concurrents amb l'objecte i finalitats del Consorci, que es comprometin a fer aportacions 
regulars per al seu funcionament. 
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2. La incorporació de nous membres al Consorci requerirà la formalització del conveni 
corresponent, on s'especificaran les condicions d'integració, les aportacions econòmiques i 
l'acceptació dels presents Estatuts, i l'acord previ favorable del Consorci i de les entitats 
consorciades. 
 
3. L'eventual necessitat de modificar els Estatuts per aquest motiu es regirà pel que disposa 
l'article 49. 
 
Article 3. Domicili 
 
1. El domicili del Consorci radicarà a la ciutat de Sitges, al carrer Fonollar, s/n. 
 
2. La Presidència del Consorci podrà disposar, per raons d'especial significació o d'urgència, 
que les sessions dels òrgans col·legiats es celebrin a la seu o altra dependència pròpia o de 
qualsevol dels ens o entitats que en formen part. 
 
3. La Comissió Executiva del Consorci podrà disposar la creació de delegacions o d'oficines 
tècniques on i quan sigui necessari per al correcte compliment de les seves finalitats. 
 
4. El Consell General del Consorci podrà modificar el domicili establert a l'apartat primer. 
 
Article 4. Durada 
 
El Consorci tindrà una durada indefinida.  
 
Article 5. Naturalesa, capacitat, potestats i prerrogatives 
 
1. El Consorci és una entitat administrativa de caràcter local i gaudeix de personalitat 
jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i d'obrar per tal de crear i gestionar serveis 
públics i realitzar activitats econòmiques d'interès local o comú, en l'àmbit de les seves 
finalitats estatutàries. Per tal de donar compliment a aquestes finalitats, el Consorci podrà 
realitzar o prestar, de forma unificada, tota mena de serveis o activitats susceptibles de ser 
assumides individualment pels seus membres, en el marc de la legislació de règim local i de 
la normativa sectorial aplicable. 
 
2. En l'àmbit de les seves competències, el Consorci podrà adquirir, posseir, reivindicar, 
permutar, gravar i alienar tota classe de béns, celebrar contractes, assumir obligacions, 
interposar recursos i exercir qualsevol acció prevista a la llei. 
 
3. El Consorci, en l'àmbit determinat per les seves finalitats i atès que es tracta d'un ens 
institucional de caràcter local, té les mateixes potestats i prerrogatives de què poden gaudir 
els ens locals no-territorials o institucionals en virtut de l'article 8 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, de conformitat amb les especificitats que 
s'expressen a continuació: 
 
3.a) El Consorci té les potestats següents: 
1. La reglamentària, en relació amb els serveis prestats. 
2. La d'autoorganització, en el marc dels presents Estatuts. 
3. La tributària, referida a l'establiment de taxes. 
4. La financera, en relació amb l'establiment de preus públics en qualsevol cas i amb 

l'aprovació dels pressupostos i l'apel·lació al crèdit en els termes fixats a les lleis. 
5. La de programació o de planificació. 
6. La d'execució forçosa i la sancionadora, en relació amb els serveis i béns del Consorci. 
7. La de revisió d'ofici dels seus actes i acords. 
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8. Les necessàries per a la protecció dels béns del Consorci o adscrits per les entitats 
consorciades. 

 
3.b) El Consorci té les prerrogatives següents: 
1. La de presumpció de legitimitat i l'executivitat dels seus actes i acords. 
2. La d'inembargabilitat dels seus béns i drets, en els termes establerts a les Lleis, i les de 

prelació, de preferència i altres prerrogatives reconegudes a la hisenda pública en relació 
amb els seus crèdits, sens perjudici de les que corresponen a la hisenda de l'Estat i de la 
Generalitat. 

3. La d'exempció dels impostos estatals, autonòmica i locals, en els termes establerts per 
les Lleis. 

 
3.c) En cas d’insuficiència de les previsions anteriors, correspondran al Consorci totes les 
potestats i prerrogatives atorgades per la legislació bàsica de règim local als municipis, 
províncies i illes, sempre que siguin necessàries per al compliment de la seva finalitat i la 
prestació dels seus serveis. 
 
4. En qualsevol cas, el Consorci pot emprar la via administrativa de constrenyiment per tal 
de recaptar o recuperar, per ell mateix, els ingressos i altres drets de caràcter públic de què 
sigui creditor, sens perjudici que pugui encarregar les gestions recaptatòries que consideri 
oportunes a qualsevol dels ens locals territorials que l'integren. 
 
Article 6. Finalitats i serveis 
 
Les finalitats a aconseguir i els serveis a prestar pel Consorci del Patrimoni de Sitges són 
els següents: 
 
a) La gestió dels museus de Sitges (Museu Cau Ferrat, Museu Maricel i Museu Romàntic) i 

de les col·leccions artístiques que tenen adscrites. 
b) La gestió del Palau Maricel i dels béns culturals i artístics que conté. 
c) La dotació del conjunt patrimonial de serveis i equipaments adequats, mitjançant la 

gestió pròpia o l'establiment de convenis apropiats. 
d) Les activitats de difusió de la història i de la cultura artística en general. 
e) El foment, promoció i producció d'exposicions, recerques, publicacions i activitats que 

contribueixin al millor coneixement i sensibilitat del públic envers l'art i el patrimoni. 
f) La recerca, documentació, conservació, restauració i difusió del patrimoni material i 

immaterial de Sitges. 
g) La promoció i potenciació de la coordinació entre les diferents institucions patrimonials de 

Sitges (Museus, Arxiu, Biblioteca, etc.). 
h) Qualsevol altra d'aquest àmbit que li pugui ser encomanada per les institucions 

consorciades. 
i) Totes les que estiguin directa o indirectament relacionades amb les finalitats anteriors. 
TÍTOL SEGON  
 
RÈGIM ORGÀNIC I FUNCIONAL 
 
CAPÍTOL 1. ÒRGANS DE GOVERN 1 DE GESTIÓ 
 
Article 7. Òrgans 
 
1. Els òrgans de govern i de gestió del Consorci són, amb caràcter necessari, els següents: 
 
1) El Consell General. 
2) La Comissió Executiva. 
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3) La Presidència. 
4) La Vicepresidència. 
5) La Direcció-Gerència. 
 
2. El Consorci, mitjançant acord del Consell General, podrà dotar-se dels òrgans 
complementaris que es considerin pertinents per a l'acompliment de les seves finalitats. 
 
Secció primera. El Consell General:  
 
Article 8. Concepte 
 
El Consell General és l'òrgan superior de govern del Consorci, amb capacitat per adoptar 
quantes resolucions consideri escaients per al bon funcionament i assoliment del seu 
objecte i finalitats. 
 
Article 9. Composició 
 
1. El Consell General tindrà la composició següent: 
 
a) Presidència: La persona titular de la Presidència de la Diputació de Barcelona, o Diputat o 
Diputada en qui delegui. 
b) Vicepresidència: La persona titular de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Sitges, o persona en 
qui delegui. 
c) Vocalies: En nombre de 10, amb la distribució següent: 

- 6 seran designades per la Diputació de Barcelona. 
- 3 seran designades per l'Ajuntament de Sitges. 
- 1 correspondrà a la persona titular de la Direcció-Gerència. 
 

2. L'eventual incorporació de nous membres al Consorci suposarà la modificació del primer 
apartat en el sentit d'afegir les vocalies que es determinin en l'acord corresponent. 
 
Article 10. Competències 
 
Correspondrà al Consell General: 
 
1. Dirigir i supervisar les diferents àrees i línies d'actuació en ordre a la realització de les 

finalitats del Consorci. 
2. Aprovar i impulsar la realització dels programes anuals de desenvolupament del 

Consorci i del seu Museu, i aprovar la memòria anual. 
3. Exercir el control i la fiscalització de la resta d'òrgans del Consorci. 
4. Aprovar els reglaments, les ordenances i l'inventari general. 
5. Aprovar el pressupost i les seves modificacions d'acord amb les bases d'execució, 

competència i aprovar el compte general; tot això d'acord amb el que disposa la 
legislació reguladora de les Hisendes Locals. 

6.  Aprovar les formes de gestió dels serveis i la creació d'òrgans desconcentrats. 
7.  Acceptar la delegació de competències i l'encàrrec de gestió i de funcions fets per 

altres Administracions públiques diferents de les consorciades. 
8.  Aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball. 
9.  Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar els expedients de contractació la quantia dels 

quals excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci, així com 
els contractes i concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre 
anys en tot cas, i els plurianuals de durada inferior quan el seu import acumulat superi 
el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici. 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 89

10. Atorgar la concessió de béns o serveis per més de cinc anys, sempre que la seva 
quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci. 

11. Aprovar operacions financeres o de crèdit, quan el seu import superi el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost del Consorci, així com les operacions de crèdit 
previstes a la legislació reguladora de les Hisendes Locals i que requereixin quòrum 
especial. 

12. Determinar els recursos propis de caràcter tributari, i imposar i ordenar les taxes, si 
s’escau dels serveis que es prestin. 

13. Alienar béns i drets, quan la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del 
pressupost del Consorci. 

14. Alterar la qualificació jurídica dels béns demanials. 
15. Aprovar la cessió gratuïta de béns immobles, a títol de propietat, a altres 

Administracions o institucions públiques. 
16. Adoptar els acords del Consorci en relació amb: 

a) La integració de noves entitats. 
b) La modificació dels Estatuts. 
c) La dissolució del propi Consorci. 

17. Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del 
Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
atribueixi al Ple de l'entitat local amb el caràcter d' indelegables. 

 
Secció segona. La Comissió Executiva:  
 
Article 11. Concepte 
 
La Comissió Executiva és l'òrgan col·legiat que assumeix el govern i la gestió ordinàries del 
Consorci. 
 
Article 12. Composició 
 
1. La Comissió Executiva tindrà la composició següent: 
 
a) Presidència: La persona titular de la Presidència de la Diputació de Barcelona, o Diputat o 
Diputada en qui hagi delegat. 
b) Vicepresidència: La persona titular de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Sitges, o persona en 
qui delegui. 
c) Vocalies: En nombre de set, amb la distribució següent: 
- Quatre seran designades per la Diputació de Barcelona. 
- Dues seran designades per l'Ajuntament de Sitges. 
- Una correspondrà a la persona titular de la Direcció-Gerència. 
 
Les persones designades per les entitats consorciades ho seran d'entre les que formin part 
del Consell General. 
 
2. L'eventual incorporació de nous membres al Consorci suposarà la modificació del primer 
apartat en el sentit d'afegir les vocalies que es determinin en l'acord d'incorporació. 
 
Article 13. Competències 
 
Correspondrà a la Comissió Executiva: 
 
1. Fer el seguiment de la gestió ordinària del Consorci. 
2. Declarar la lesivitat dels actes del Consorci. 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 90

3. Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar els expedients de contractació la quantia dels 
quals excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci i no en 
superi el 20%, i sempre que no tinguin una durada superior a quatre anys. 

4. Aprovar els projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva 
contractació o concessió i quan encara no estiguin previstos al Pressupost. 

5. Adquirir béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del 
Pressupost, així com les alienacions patrimonials en els casos següents: 
- Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles, que estiguin declarats de valor 

històric o artístic i no estiguin previstes en el Pressupost. 
- Quan siguin previstes al Pressupost i excedeixin el percentatge que s'indica per a 

les adquisicions de béns. 
6.  Aprovar l'establiment i la modificació de preus públics quan no cobreixin el cost del 

servei. 
7.  Aprovar convenis amb altres entitats l'import dels quals superi el 10% dels recursos 

ordinaris del pressupost del Consorci. 
8.  Adoptar actes i autoritzar i disposar despeses, incloses les plurianuals, en l'àmbit de les 

seves competències, sempre que s'observin les prescripcions següents: 
a) Que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no regirà en l'arrendament 

d' immobles. 
b) Que, en relació amb les inversions i les transferències de capital i amb les 

transferències corrents que es derivin de convenis subscrita amb entitats públiques o 
privades sense ànim de lucre, no se superin els percentatges del 70% per a l'exercici 
següent immediat, del 60% per al segon exercici, i del 50%, per al tercer i quart, 
percentatges tots ells referits al crèdit corresponent a l'any en què va comprometre's 
l'operació. 

9.  Exercir les funcions assignades a la Comissió especial de comptes.  
10. Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del 

Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
atribueixi al Ple de l'entitat local amb el caràcter de delegables. 

 
Secció tercera. La Presidència:  
 
Article 14. Concepte 
 
1. La Presidència del Consorci té atribuïda la màxima representació legal d'aquest i en 
dirigeix el govern i l'administració. 
 
2. La Presidència del Consorci correspon a la persona titular de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona o Diputat o Diputada en qui hagi delegat. 
 
3. Amb caràcter general, la Presidència podrà comparèixer sense necessitat de poder previ i 
especial davant tota classe d'autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol ordre o jurisdicció, així 
com davant de tot tipus d’instàncies administratives i altres persones, públiques i privades, 
físiques i jurídiques. 
 
Article 15 . Competències 
 
La Presidència tindrà atribuïdes les competències següents: 
 
1.  Exercir la representació institucional i l'alta direcció del Consorci. 
2.  Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Consell General i les de la 

Comissió Executiva, dirigir-ne les deliberacions i decidir els empats amb vot de qualitat. 
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3.  Exercir en cas d’urgència les funcions encomanades al Consell General i a la Comissió 
Executiva, donant compte de les resolucions que adopti a la següent reunió de l'òrgan 
col·legiat corresponent. 

4.  Nomenar la persona que hagi d'ocupar el càrrec de la Direcció-Gerència. 
5.  Exercir la direcció superior del personal, que inclou l'acomiadament del personal laboral 

i la proposta a la respectiva Administració matriu de la imposició de sancions al 
personal funcionari adscrit per la comissió de faltes molt greus, donant-ne compte al 
Consell General en la primera sessió que tingui lloc. 

6.  En matèria de personal: 
a) Aprovar l'oferta pública d'ocupació i les seves bases. 
b) Nomenar i disposar el cessament dels càrrecs de comandament del Consorci. 
c) Resoldre els expedients d' incompatibilitats. 

7.  Exercir les accions judicials i administratives i la defensa del Consorci. 
8.  Aprovar les operacions de crèdit en els supòsits no reservats al Consell General i 

concertar les operacions de tresoreria. 
9.  Aprovar la liquidació del pressupost i remetre al Consell General, per a la seva 

aprovació, el Programa anual d’activitats del Consorci. 
10. Nomenar la persona que exerceixi la Tresoreria del Consorci. 
11. Totes aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del 

Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 
atribueixi a la Presidència de l'entitat local amb el caràcter d'indelegables. 

 
Secció quarta. La Vicepresidència: 
 
Article 16 . Concepte 
 
1. Corresponen a la Vicepresidència les funcions de substitució de la Presidència en els 
casos d’absència, vacant, malaltia o deure legal d'abstenció. 
 
La Vicepresidència del Consorci correspon a la persona titular de l'Alcaldia de l'Ajuntament 
de Sitges o en qui delegui. 
 
2. La Vicepresidència podrà exercir, a més, totes aquelles altres funcions i comeses 
específiques que la Presidència li delegui. 
 
Secció cinquena. La Direcció-Gerència:  
 
Article 17. Concepte 
 
1. La Direcció-Gerència és l'òrgan d'administració que assumeix la direcció i la coordinació 
de la gestió del Consorci. 
 
2. La persona titular de la Direcció-Gerència serà nomenada, prèvia consulta entre les 
entitats consorciades, per la Presidència del Consorci i del seu nomenament es retrà 
compte als òrgans col·legiats d'aquest. 
 
3. La provisió de la Direcció-Gerència seguirà els requeriments previstos per al sistema de 
lliure designació; en el cas que la persona proposada no fos funcionari o funcionària de 
carrera amb els requisits exigits a la Relació de llocs de treball, el seu règim serà el de 
personal laboral d'alta direcció. 
 
Article 18. Competències 
 
Correspondrà a la Direcció-Gerència: 
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1. Executar i fer complir els actes dels òrgans de govern i adoptar les mesures que 
exigeixi el seu millor compliment. 

2. Organitzar, dirigir, coordinar i inspeccionar els programes i els serveis, de conformitat 
amb les directrius dels òrgans de govern i adoptar les disposicions de règim interior 
necessàries per al funcionament del Consorci. 

3. Elaborar els programes anuals d’activitats culturals i gerencials que permetin el correcte 
desenvolupament dels serveis del Consorci. 

4. Assumir la representació del Consorci quan no sigui exercida per la Presidència. 
5. Elaborar els projectes de pressupost, liquidació i compte general, les propostes de 

plantilla i la relació i la classificació dels llocs de treball. 
6. En matèria de personal: 

a) Proposar el nomenament i cessament dels càrrecs de comandament. 
b) Sancionar els empleats, llevat de l'acomiadament del personal laboral i la proposta a 

l'Administració matriu de la imposició de sancions al personal funcionari adscrit per 
la comissió de faltes molt greus. 

c) Aprovar les convocatòries i bases de personal del Consorci. 
d) Exercir la resta de competències que integrin el comandament directe en matèria de 

personal. 
7.  Aprovar la cessió temporal dels béns culturals mobles i fons museístics en el marc de 

les finalitats estatutàries. 
8.  Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar els expedients de contractació la quantia dels 

quals no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci, i 
sempre que no tinguin una durada superior a quatre anys. 

9.  Adquirir i alienar béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris 
del Pressupost, sol·licitar i acceptar subvencions. 

10. Reconèixer les obligacions, ordenar els pagaments i obrir i cancel·lar tota mena de 
comptes corrents. 

11. Aprovar les bases, la convocatòria i l'atorgament de beques i premis. 
12. Aprovar l'establiment i la modificació de preus públics quan cobreixin el cost del servei. 
13. Aprovar convenis amb altres entitats l'import dels quals no superi el 10% dels recursos 

ordinaris del pressupost del Consorci. 
14. Adoptar actes i autoritzar i disposar despeses, incloses les plurianuals, en l'àmbit de les 

seves competències, sempre que s'observin les prescripcions següents: 
a) Que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no regirà en 

l'arrendament d'immobles. 
b) Que, en relació amb les inversions i les transferències de capital i amb les 

transferències corrents que es derivin de convenis subscrita amb entitats públiques 
o privades sense ànim de lucre, no se superin els percentatges del 70% per a 
l'exercici següent immediat, del 60% per al segon exercici, i del 50%, per al tercer i 
quart, percentatges tots ells referits al crèdit corresponent a l'any en què va 
comprometre's l'operació. 

15. Qualsevulla altra comesa que li encomanin el Consell General o la resta d'òrgans de 
govern. 

16. Totes aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del 
Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 
atribueixi a la Presidència de l'entitat local amb el caràcter de delegables. 

 
Secció sisena. Règim de delegació de competències orgàniques: 
 
Article 19. Règim de delegació interorgànica 
 
1. Les competències atribuïdes als òrgans del Consorci seran susceptibles de delegació de 
conformitat amb el règim general que la regula. 
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2. En tot cas, la delegació de l'exercici de les competències assignades als diferents òrgans 
esmentats exigirà el compliment dels requisits següents: 
 
a) Que es disposi mitjançant un acte administratiu de l'òrgan que tingui assignada la 

competència. 
b) Que es fixi l'àmbit d'assumptes, les facultats delegades i les condicions especials. 
c) Que es publiqui en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona. 
 
CAPÍTOL 2. FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS COL·LEGIATS I RÈGIM DE RECURSOS 
 
Article 20. Caràcter i periodicitat de les sessions 
 
1. El Consell General es reunirà, com a mínim, dues vegades a l'any en sessió ordinària. 
 
2. La Comissió Executiva es reunirà, com a mínim, una vegada al trimestre en sessió 
ordinària. 
 
3. El Consell General i la Comissió Executiva es reuniran en sessió extraordinària sempre 
que ho consideri necessari la Presidència o a petició d'una quarta part de llurs respectius 
membres o bé de tots els membres representants d'una de les entitats consorciades. 
 
4. La fixació de les dates de les sessions es determinarà per la Presidència i mantindrà una 
periodicitat regular pel que fa a les ordinàries. 
 
Article 21. Convocatòria de les sessions 
 
1. Les sessions dels òrgans col·legiats han de convocar-se, al menys, amb dos dies hàbils 
d'antelació, llevat de les extraordinàries que ho hagin estat amb caràcter urgent, quina 
convocatòria amb aquest caràcter haurà de ser ratificada pel propi òrgan. 
 
2. La convocatòria es comunicarà per escrit a cadascun dels membres de l'òrgan col·legiat i 
expressarà el lloc, dia i hora de celebració de la sessió, així com tots els assumptes que 
hagin de tractar-s'hi. 
 
Article 22. Quòrum de constitució i celebració de les sessions 
 
1. En primera convocatòria, el quòrum per a la vàlida celebració de les sessions dels òrgans 
col·legiats serà d'un terç del nombre legal total dels seus membres, que mai no podrà ser 
inferior a tres persones. 
 
2. En segona convocatòria, mitja hora després, serà suficient la presència de tres membres; 
aquest quòrum haurà de mantenir-se al llarg de la sessió. 
 
3. En qualsevol cas, no es podrà celebrar cap sessió sense l'assistència de les persones 
que ocupin la Presidència i la Secretaria, o de les persones que les substitueixin d'acord 
amb les previsions d'aquests Estatuts. 
 
4. En el cas de què, per no assolir-se el quòrum exigit, no es celebrés la sessió, podrà tenir 
lloc una reunió informativa per donar compte als presents dels assumptes que havien estat 
inclosos a l'ordre del dia. 
 
De concórrer les circumstàncies indicades al paràgraf anterior, quedaran acreditades les 
raons d'urgència per tal que la Presidència del Consorci, si així ho considera oportú, 
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exerceixi les competències de l'òrgan col·legiat, al qual se'n donarà compte, a la següent 
sessió que celebri, a l'efecte de ratificació. 
 
5. A les sessions dels òrgans col·legiats hi assistiran, amb veu i sense vot, les persones que 
exerceixin els càrrecs de secretari i interventor o funcionaris en qui hagin delegat. A criteri 
de la Presidència podran ser convocats altres responsables del Consorci o persones 
alienes, que informaran o assessoraran a l'òrgan col·legiat sobre els assumptes per als 
quals es requereixi la seva presència. 
 
Article 23. Règim de majories requerides en funció dels tipus d'acords 
 
1. Els acords dels òrgans col·legiats s'adopten, com a regla general, per majoria simple dels 
membres presents. Existeix majoria simple quan els vots afirmatius són més que els 
negatius. 
 
2. S'adoptaran per majoria absoluta del nombre legal de membres del Consell General els 
acords per a l'adopció dels quals la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local, així com la seva normativa de desplegament i la legislació sectorial, exigeixin 
aquest quòrum qualificat referit al nombre legal de membres de la corporació. 
 
Article 24. Sistema de votació 
 
1. L'adopció dels acords es produeix mitjançant assentiment o per votació ordinària, llevat 
que l'òrgan col·legiat acordi, per a un cas concret, la votació nominal. 
 
2. El vot podrà emetre's en sentit afirmatiu o negatiu. Els membres també podran abstenir-
se de votar. L’absència d'un o varis membres de l'òrgan col·legiat, un cop iniciada la 
deliberació d'un assumpte, equival, als efectes de la votació corresponent, a l'abstenció. 
 
3. Quan es produeixi empat, es repetirà la votació i si se'n torna a produir de nou decidirà la 
Presidència amb el seu vot de qualitat.  
 
Article 25. Règim de recursos contra els actes dels òrgans de govern i d'administració 
 
1. Contra els actes sobre aplicació i efectivitat dels tributs i de la resta d'ingressos de dret 
públic locals, els interessats podran formular recurs de reposició preceptiu davant l'òrgan 
que els hagi dictat. 
 
2. Contra els actes administratius dictats per la Direcció General relatius a les matèries no 
incloses a l'apartat primer, els interessats podran formular recurs d’alçada davant la 
Presidència del Consorci, d'acord amb allò que és previst a la legislació de règim jurídic de 
les Administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
3. Les disposicions de caràcter general i els actes administratius adoptats per la 
Presidència, el Consell General i la Comissió Executiva del Consorci exhaureixen la via 
administrativa, essent susceptibles de recurs contenciós administratiu en els termes i 
condicions establerts a la legislació processal i administrativa. 
 
Contra els actes administratius esmentats cabrà recurs de reposició, amb caràcter potestatiu 
i previ al contenciós administratiu. 
 
4. En els supòsits en què, per raó d'urgència, la Presidència del Consorci exerceixi 
competències atribuir-les a òrgans col·legiats, els interessats podran formular recurs de 
reposició potestatiu davant d'aquella Presidència. 
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Contra l'acord de ratificació del decret de la Presidència del Consorci, adoptat per l'òrgan 
col·legiat corresponent, els interessats podran formular recurs de reposició potestatiu. 
 
Article 26. Altres aspectes de funcionament dels òrgans col·legiats 
 
En tot allò no previst en els presents Estatuts, el règim de convocatòria i desenvolupament 
de les sessions, així com el d'adopció d'acords, i la seva impugnació, s'acomodaran a allò 
que s'estableix a la legislació de règim local. 
 
TÍTOL TERCER. FUNCIONS DE SECRETARIA, INTERVENCIÓ I TRESORERIA DE FONS 
 
Article 27. Secretaria, Intervenció i Tresoreria 
 
El Consorci estarà assistit per una Secretaria, una Intervenció i una Tresoreria. 
 
Article 28. Exercici de les funcions 
 
Els càrrecs de la Secretaria i la Intervenció del Consorci seran exercits per les persones que 
ho siguin, respectivament, de l'ens que tingui atribuïda la Presidència del Consorci, o bé pels 
funcionaris o funcionàries en qui aquelles deleguin. 
 
La Tresoreria serà exercida per un empleat del Consorci nomenat per la Presidència.  
 
Article 29. Disposició de fons 
 
Dels fons en disposaran, conjuntament, les persones titulars o autoritzades per la Direcció-
Gerència, la Intervenció i la Tresoreria. 
 
TÍTOL QUART. RELACIONS AMB ELS ENS CONSORCIATS 
 
Article 30. Nivells de relació 
 
La relació entre el Consorci i els ens consorciats podrà establir-se, amb caràcter general, en 
els nivells d'informació, assistència, coordinació, encàrrec de gestió i de funcions, i 
delegació. 
 
Article 31. Règims i sistemes d'informació i comunicació 
 
1. El Consorci i les entitats consorciades es facilitaran recíprocament la informació sobre la 
pròpia gestió que sigui rellevant per al desenvolupament adequat de l'exercici de llurs 
competències respectives. 
 
2. El Consorci i les entitats consorciades desenvoluparan els processos i tècniques de 
col·laboració mútua que siguin adients per tal de compartir l'optimització de llurs respectius 
sistemes d'informació i comunicació. 
 
Article 32. Règim de coordinació i d’assistència 
 
1. Les entitats consorciades podran adoptar mesures de coordinació i assistència envers el 
Consorci, de caràcter general o contingent. 
 
2. En el marc de les mesures d’assistència, i a fi d'acomplir les seves funcions, el Consorci 
es podrà valer dels serveis administratius i tècnics de qualsevulla de les seves entitats 
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consorciades i, alhora, podrà formalitzar amb aquestes els instruments de cooperació que 
consideri pertinents. 
 
3. Les entitats consorciades es podran valer dels serveis administratius i tècnics del 
Consorci quan raons tècniques o d'especialització així ho aconsellin. 
 
Article 33. Encomanda o encàrrec de gestió i de funcions 
 
1. La realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència del 
Consorci podrà ser encarregada a unitats, organismes o societats de cadascuna de les 
entitats consorciades, o a d'altres consorcis en els quals aquestes participin, per raons 
d'eficàcia o d'optimització dels mitjans disponibles. 
 
2. L'encomanda o encàrrec de gestió o de funcions no suposa la cessió de la titularitat de la 
competència ni dels elements substantius del seu exercici, i correspondrà a l'òrgan 
competent del Consorci l'adopció dels actes administratius definitius o complementaris que 
donin suport o en els quals s'integri la concreta activitat objecte de l'encàrrec. 
 
3. La realització d'activitats establertes amb caràcter general en l'àmbit de les entitats 
consorciades i del Consorci es durà a terme d'acord amb les determinacions aprovades, les 
quals fixaran les activitats incloses, el seu termini de vigència i la naturalesa i l'abast de la 
gestió i funcions encomanades. 
 
4. Les activitats realitzades per compte del Consorci tindran validesa plena i no necessitaran 
de l'adopció d'un acte exprés d'encàrrec pels seus òrgans de govern. 
 
5. Per raons d'eficàcia o d'optimització dels mitjans disponibles, podrà ser encarregada al 
Consorci la realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència 
de les entitats consorciades, amb les mateixes determinacions establertes als apartats 
anteriors. 
 
Article 34. Règim de delegació intersubjectiva 
 
1. El Consorci podrà efectuar la delegació intersubjectiva de competències de gestió a favor 
d'una o vàries de les entitats consorciades en aquells casos en què, per motiu de 
complexitat tècnica o altres raons que comportin una insuficient capacitat de gestió en 
determinats àmbits, l'aplicació de l'institut de l'encàrrec de gestió no pogués donar cobertura 
a totes les funcionalitats exigides. 
 
2. La delegació intersubjectiva de competències suposa la cessió dels elements substantius 
de l'exercici de la competència per compte del Consorci, que en manté la titularitat. En 
l'exercici d'aquestes funcions, les entitats delegades gaudeixen de totes les potestats i les 
prerrogatives atribuïdes per la legislació. 
 
3. Per a la seva aplicació, l'òrgan competent del Consorci ha d'adoptar l'acord de delegació 
a favor de l'entitat o entitats consorciades, els òrgans competents de les quals han d'adoptar 
els acords correlatius d'acceptació. Una referència d'aquests acords es publicarà al 
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona. 
 
4. L'acord de delegació ha de contenir les determinacions per les quals es regirà la 
delegació, i que faran referència, com a mínim, als aspectes relatius al seu contingut, 
caràcter, durada, medis i òrgans actuants, i altres condicions aplicables. 
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Aquestes determinacions específiques contingudes en l'acord de delegació podran 
addicionalment ser formalitzades, si es creu necessari, en un acord de col·laboració entre el 
consorci i l'entitat o entitats delegades. 
 
Article 35. Règim de ratificacions per les entitats consorciades 
 
Hauran de ser ratificats pels òrgans competents de les entitats consorciades els acords 
relatius a: 
a) Modificació dels Estatuts. 
b) Incorporació de nous membres al Consorci. 
c) Aportacions de caràcter econòmic al Consorci per part de les entitats consorciades en la 

part que els afecti. 
d) Dissolució del Consorci. 
 
TÍTOL CINQUÈ. RELACIONS AMB ELS USUARIS DELS SERVEIS PÚBLICS DEL 
CONSORCI 
 
Article 36. Drets i deures dels usuaris 
 
Els drets i deures dels usuaris en relació amb els serveis públics prestats pel Consorci són 
els definits i regulats en les normatives respectives que determinen l'abast i el règim jurídic 
de les prestacions corresponents. 
 
Article 37. Responsabilitat patrimonial 
 
1. Quan de la gestió dimanant del consorci es derivi responsabilitat patrimonial envers 
tercers, els particulars tindran dret a ser rescabalats de tota lesió que pateixin en llurs béns i 
drets, de conformitat amb les previsions dels articles 139 a 144 de la Llei 30/1992, de 26.11, 
de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
2. Sens perjudici de les previsions de l'apartat anterior i per al cas que la satisfacció 
patrimonial hagués de ser assumida per les entitats consorciades, la redistribució interna 
dels seus efectes econòmica es farà a parts o quotes proporcionals a la representació de les 
entitats consorciades en el si del Consell General. 
 
TÍTOL SISÈ. RÈGIM DEL PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI  
 
Article 38. Determinacions generals 
 
1. El Consorci ha de disposar del personal necessari per a l’adequat compliment de les 
seves finalitats. El personal del Consorci podrà ser propi, en els termes fixats en aquest 
article, o adscrit per les entitats consorciades en règim funcionarial o laboral. 
 
2. El personal funcionari i laboral que hagi de prestar serveis al Consorci provindrà de 
qualsevol de les Administracions públiques consorciades a través dels procediments de 
provisió i mobilitat i amb els requisits disposats en la legislació vigent i, si s’escau, en el 
conveni col·lectiu que pugui resultar d’aplicació. 
 
3. El personal laboral existent a la plantilla del Consorci a 31 de desembre de 2013, data 
d’entrada en vigor de la LRSAL, mantindrà la seva relació d’ocupació amb el Consorci en els 
termes i condicions amb què aquella fou establerta i conservarà, si escau, les seves 
expectatives de promoció professional i la resta de drets reconeguts a la legislació vigent  i 
en el conveni col·lectiu que pugui resultar d’aplicació. 
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4. El Consorci no pot tenir personal eventual. 
 
Article 39. Tipus de personal i règims aplicables 
 
1. En els termes fixats a l’article anterior, el Consorci podrà disposar de personal propi o de 
personal adscrit per les entitats consorciades, en règim funcionarial o laboral. 
 
2. El personal laboral restarà sotmès a l'Estatut dels treballadors, al conveni col”lectiu, als 
altres pactes que formalitzi el Consorci amb els representants dels treballadors i a la resta 
de normativa legal vigent. 
 
3. Els funcionaris dels ens consorciats adscrits al Consorci es regiran per la normativa 
aplicable a la funció pública local de Catalunya i pels acords sobre condicions de treball 
vigents a les respectives entitats en els termes que s'hi determinin en aquests Estatuts. 
 
4. Quant al procediment disciplinari, la qualificació de faltes i la determinació de les sancions 
del personal funcionari, s'aplicarà el que disposa la normativa establerta per als funcionaris 
locals de Catalunya, i per al personal laboral el que fixi l'Estatut dels treballadors i el conveni 
col·lectiu vigent. 
 
Article 40. Representació i negociació col·lectiva 
 
Correspon al Consorci la determinació i la negociació quan sigui procedent, d'acord amb la 
legislació aplicable i la relació d'ocupació existent en cada cas, del marc laboral i les 
condicions de treball del personal vinculat al Consorci. 
 
TÍTOL SETÈ. RÈGIM PATRIMONIAL, PRESSUPOSTARI I FINANÇAMENT 
 
Article 41. Hisenda 
 
1. El Consorci, per a la realització del seu objecte i finalitats, disposarà dels recursos 
següents: 
 
a) Aportacions de les entitats consorciades. 
b) Taxes, preus públics i altres rendiments que obtingui per la prestació directa o indirecta 

de serveis. 
c) Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat, incloent els procedents d'iniciatives 

de mecenatge i esponsorització. 
d) Operacions de crèdit. 
e) Qualsevol altre que pugui correspondre al Consorci d'acord amb la legislació. 
 
2. Els acords del Consorci que suposin aportacions extraordinàries de caràcter econòmic 
per part de les entitats consorciades al Consorci hauran de ser ratificats pels respectius 
òrgans de govern competents. 
 
Article 42. Règim econòmic i financer, pressupostari i comptable 
 
El règim econòmic i financer del Consorci serà l'establert a la normativa vigent per als ens 
locals catalans en matèria pressupostària, financera, de control i comptabilitat. El Consorci 
resta subjecte al règim de pressupostos, comptabilitat i control de l’Administració 
d’adscripció. En tot cas, s’ha de portar a terme una auditoria dels comptes anuals que és 
responsabilitat de l’òrgan de control de l’Administració a què s’hagi adscrit el Consorci. El 
Consorci haurà de formar part del pressupost i incloure’s en el compte general de 
l’Administració pública d’adscripció. 
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Article 43. Patrimoni del consorci 
 
Constitueixen el patrimoni del Consorci: 
 
a) Els béns que li siguin adscrits en ús per les entitats consorciades. 
b) Els béns, drets i accions que adquireixi per qualsevol títol legítim, tot incloent les 
propietats incorporals morals i d'explotació d'autoria derivades de les seves creacions 
pròpies, així com els drets de propietat industrial sobre els seus signes i denominacions 
distintius. 
 
Article 44. Règim dels béns adscrits per les entitats consorciades 
 
1. Els béns adscrits en ús al Consorci per les entitats consorciades conserven la seva 
qualificació jurídica i titularitat originària. Les facultats de disposició limitades que es puguin 
reconèixer a favor del Consorci seran les que constin als acords de cessió corresponents, 
circumscrivint-se aquestes, en tot cas, a les seves finalitats estatutàries. 
 
2. La cessió, per la Diputació de Barcelona al Consorci, de l'obra civil i les instal·lacions que 
ocupen actualment el Museu Romàntic Can Llopis, el Museu de Maricel i Can Rocamora 
(Can Xicarrons) i el Sarcòfag, així com dels altres béns mobles i immobles cedits en ús, 
adscrits en el passat o que ho siguin en el futur, ho és per tot el temps de duració del 
Consorci, amb l'obligació per part d'aquest de conservar-los i mantenir-los segons les 
finalitats estatutàries. 
 
3. La cessió, per l'Ajuntament de Sitges al Consorci, de l'obra civil i les instal·lacions que 
ocupen actualment el Palau Maricel i el Museu Cau Ferrat, així com dels altres béns mobles 
i immobles cedits en ús, adscrits en el passat o que ho siguin en el futur, ho és per tot el 
temps de duració del Consorci, amb l'obligació per part d'aquest de conservar-los i utilitzar-
los de conformitat amb les finalitats estatutàries. 
 
Article 45. Règim dels béns, drets i accions adquirits pel Consorci 
 
Els béns, drets i accions adquirits pel Consorci es regiran per les normes reguladores del 
patrimoni dels ens locals catalans i per la legislació específica de patrimoni històric, artístic i 
cultural. 
TÍTOL VUITÈ. EXTINCIÓ I LIQUIDACIÓ 
 
Article 46. Causes d'extinció 
 
El Consorci podrà extingir-se per alguna de les causes següents: 
 
a) Per disposició legal. 
b) Per impossibilitat d'acomplir les seves finalitats. 
c) Per acord de les entitats consorciades. 
d) Per acord o transferència dels Museus de Sitges a la Generalitat, a un Consell Comarcal 

o a un Municipi, en els termes previstos a la Disposició Addicional 5 de la Llei 17/1990, 
de 2 de novembre, de Museus. 

 
Article 47. Procediment i efectes de la dissolució 
 
1. La dissolució del Consorci, acordada pel seu màxim òrgan de govern, per majoria 
absoluta, produeix la seva liquidació i extinció, i ha de ser ratificada pels òrgans competents 
dels ens consorciats. 
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2. El màxim òrgan de govern del Consorci, a l’adoptar l’acord de dissolució, nomenarà un 
liquidador. 
 
3. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspongui a cada membre del 
Consorci que es durà a terme d’acord amb la participació que li correspongui en el saldo 
resultant del patrimoni net després de la liquidació, tenint en compte tant el percentatge de 
les aportacions que hagi efectuat cada membre del Consorci al fons patrimonial del mateix, 
com el finançament concedit cada any. 
 
Si algun dels membres del Consorci no ha fet aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de 
repartiment és la participació en els ingressos que, si s’escau, hagués rebut durant el temps 
que ha pertangut al Consorci. 
 
En tot cas, s’haurà de determinar la destinació del personal del Consorci, amb respecte a 
tots els seus drets. 
 
4. S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què es farà el pagament de la quota de 
liquidació en el supòsit que resulti positiva. 
 
5. Els ens consorciats podran acordar, per majoria absoluta, la cessió global dels actius i 
passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat 
de l’activitat i aconseguir els objectius del Consorci que es liquida. 
6. La dissolució per la causa prevista a la lletra d) de l'article 46 es regirà pel què es disposi 
en els acords de transferència. 
 
TÍTOL NOVÈ. RÈGIM JURÍDIC, MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS, SEPARACIÓ DELS 
MEMBRES I DURADA DEL MANDAT DELS ÒRGANS DE GOVERN DEL CONSORCI 
 
Article 48. Règim jurídic del Consorci 
 
En tot allò no previst en aquests Estatuts o a les seves eventuals modificacions, regiran les 
prescripcions contingudes en la normativa de règim local aplicable als ens locals de 
Catalunya. 
 
Article 49. Procediment de modificació dels Estatuts 
 
La modificació dels Estatuts del Consorci, amb l'acord previ del Consell General adoptat per 
la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres si escau, ha de ser ratificada per 
les entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats que per a l'aprovació. 
 
Article 50. Durada del mandat dels òrgans de govern del Consorci 
 
1. La finalització del mandat dels òrgans de govern unipersonals i dels membres dels 
col·legiats coincidirà amb la de les Corporacions Locals. Nogensmenys, continuaran en les 
seves funcions sols per a l'administració ordinària fins a la renovació dels membres. 
 
2. Les previsions anteriors no seran d'aplicació a la Direcció-Gerència, l'exercici de la qual 
seguirà les determinacions pròpies de la relació estatutària o laboral d'alta direcció que la 
vincula amb el Consorci. 
 
Article 51. Procediment de separació dels membres 
 
1. Cadascun dels membres del Consorci podrà separar-se d'aquest efectuant el 
corresponent avís previ davant el propi Consorci amb un mínim de sis mesos d'antelació, 
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sempre que estigui al corrent en el compliment de les seves obligacions i compromisos 
pendents. 
 
2. En ser dues les entitats consorciades, l’exercici del dret de separació produirà la 
dissolució del Consorci en els termes fixats a la normativa aplicable. 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Disposició addicional. Efectes de les modificacions legislatives  
 
1. Les prescripcions d'aquests Estatuts que incorporen o reprodueixen aspectes de la 
legislació bàsica de l'Estat o l'autonòmica d'aplicació als consorcis locals catalans 
s'entendran automàticament modificades en el moment en què es produeixi la seva revisió. 
 
2. La remissió que es fa en els presents Estatuts a les normes legals de qualsevol altre 
àmbit, general o sectorial, s'entendrà referida a les successives que interpretin, ampliïn, 
condicionin, substitueixin, modifiquin o deroguin les vigents. 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES  
 
Disposició transitòria primera. Personal funcionari adscrit  
 
1. Els funcionaris adscrits pels ens consorciats que prestin els seus serveis al Consorci es 
mantindran en la situació de servei actiu a l'Administració de procedència, i s'integren a la 
plantilla i en la relació de llocs de treball del Consorci a tots els efectes, causant baixa a la 
plantilla i relació de llocs de treball d'aquella. Aquest personal es podrà reintegrar a la 
plantilla d’origen per qualsevol dels sistemes previstos legalment. 
 
2. Respecte del personal funcionari adscrit que s'integra a la plantilla del Consorci, les 
Administracions de procedència mantindran el seu expedient personal. A aquests efectes, el 
Consorci els notificarà tots els acords i resolucions que els afectin. 
 
 
El Consorci exercirà directament respecte d'aquests funcionaris totes les atribucions legals 
en matèria de personal, llevat de les que facin referència a: 
a) Modificació de les situacions administratives i extinció de la relació funcionarial. 
b) Imposició de sancions per la comissió de faltes molt greus. 
 
En aquests dos supòsits, l'òrgan competent del Consorci elevarà proposta a l'Administració 
de procedència per a què aquesta resolgui. 
 
3. Els acords sobre condicions de personal vigents per a les entitats consorciades 
s'entendran aplicables al respectiu personal funcionari que hagin adscrit al Consorci. 
 
4. Els òrgans de representació de les entitats consorciades assumiran la defensa i la gestió 
dels interessos dels respectius col·lectius de personal funcionari que hagin estat adscrits per 
aquelles. 
 
Disposició transitòria segona. Personal laboral 
 
S'entendran vigents per al personal laboral que presti els seus serveis al Consorci els 
acords o convenis aplicables al personal de la Diputació de Barcelona, fins que, per 
negociació o millora voluntària, es procedeixi a la seva renovació o modificació. Igualment, 
fins a la constitució de les representacions del personal laboral del Consorci, els òrgans de 
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representació de la Diputació de Barcelona assumiran la defensa i gestió dels interessos 
d'aquest col·lectiu. 
 
DISPOSICIONS FINALS 
 
Disposició final. Entrada en vigor 
 
Els presents Estatuts entraran en vigor una vegada hagin estat complerts els requeriments 
establerts a la legislació i publicats en el Butlletí Oficial de la Província els acords relatius a 
la seva aprovació definitiva i el seu text íntegre, excepció feta de la nova composició del 
Consell General que es farà efectiva un cop celebrades les eleccions locals de 24 de maig 
de 2015.” 

 

Segon.- NOTIFICAR els acords precedents al Consorci del Patrimoni de Sitges. 
 

I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (19), del Partit dels Socialistes de 
Catalunya – Progrés Municipal (19), del Partit Popular (5) i d'Iniciativa per Catalunya 
Verds Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4) i el vot en contra d'Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord Municipal (2), sent el resultat definitiu de 47 vots a 
favor i 2 vots en contra.  
 

6.- Dictamen de data 4 de maig de 2015, que proposa ratificar l’acord de la 
modificació dels Estatuts del Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials, 
adoptat pel Consell de Govern del Consorci en data 20 de març de 2015, per 
adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.  
 

I. ANTECEDENTS 
 

L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), el 31 de desembre de 2013, incideix 
notablement en la regulació dels consorcis, bàsicament, mitjançant la modificació de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú (LRJPAC). 
 

La Disposició final segona de la LRSAL afegeix una nova Disposició addicional vintena 
a la LRJAPC que estableix, entre d’altres, l’obligatorietat de fixar estatutàriament 
l’Administració pública a la que estarà adscrit cada Consorci, d’acord amb els criteris 
fixats a la pròpia LRSAL i referits a cada exercici pressupostari, i conté d’altres 
requeriments quant al seu règim orgànic, funcional i financer, raó per la qual és 
necessària la corresponent adaptació estatutària. A aquesta necessitat d’adaptació se 
suma la derivada de l’entrada en vigor, el 18 de setembre de 2014, de la Llei 15/2014, 
de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma 
administrativa, que incorpora diverses previsions referides al dret de separació i 
dissolució dels consorcis que han de recollir-se en els seus estatuts.  
 

El Ple de la Diputació de Barcelona, en les sessions de 30.10.14 i 20.11.14, va adoptar 
els acords núm. 135/14 i 152/14, mitjançant els quals, tot donant compliment a la DA 
12a de la LBRL, en la redacció donada per la L 27/13, s’acorda la classificació dels 
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ens vinculats o dependents de la Diputació de Barcelona que constitueixin el seu 
sector públic local, en els grups de classificació 1, 2 ó 3 i la fixació del nombre mínim i 
màxim dels membres dels òrgans de govern i d’administració, així com de la retribució 
bruta anual als efectes dels contractes mercantils i contractes d’alta direcció en relació 
amb els ens vinculats i dependents de la Corporació. 
 

Conforme a aquests acords, el Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials, com a 
ens vinculat a la Diputació de Barcelona i constituent del seu sector públic local, fou 
classificat en el grup 3. A més de la Diputació de Barcelona, integra el Consorci, la 
Universitat Autònoma de Barcelona. El Consorci es regeix pels Estatuts publicats al 
BOPB de 24 d’octubre de 2012. 
 

Des de la Diputació de Barcelona va efectuar-se una anàlisi dels estatuts dels 
Consorcis adscrits al seu sector públic, tot contrastant-los amb els requeriments 
establerts a la LRSAL i la L 15/2014. De resultes d’aquesta anàlisi es van elaborar els 
documents, l’acreditació dels quals consta a l’expedient, que es detallen a continuació: 
 

- Informe emès per la Secretaria General, de data 28.1.2015. 
- Acord de la Junta de Govern de 12.2.2015 (núm. 37/2015), sobre l’adequació dels 

Estatuts dels Consorcis integrats en el sector públic de la Diputació de Barcelona a 
les lleis esmentades. 

- Annex a l’esmentat acord amb l’avantprojecte de les modificacions dels Estatuts 
del Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials que es consideraren 
necessàries, així com les consideracions tingudes en compte. 

 
II. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI 
INSTITUT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS RATIFICACIÓ PER PART DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

En relació amb la modificació dels Estatuts, en data 20 de març de 2015 el Consell de 
Govern del Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials adoptà els acords 
següents: 

 
“PRIMER.- APROVAR inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci Institut 
de Ciències Polítiques i Socials que afecta al preàmbul, als articles 1, 2, 10, 28, 29, 
31, 37, 39, 42, 45, 46, 47 i disposició final així com el Text refós resultant dels 
Estatuts del Consorci, constituït per la Diputació de Barcelona i la Universitat 
Autònoma de Barcelona, d’acord amb el text que figura com a annex I al dictamen. 
 

SEGON.- SOTMETRE els anteriors acords i l’expedient a informació pública, 
mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i en el tauler d’anuncis del 
Consorci i de la Diputació de Barcelona, per un termini de 30 dies hàbils, a comptar 
des de la publicació al BOPB, als efectes de la presentació de reclamacions o 
al·legacions. 
 

TERCER.- ACORDAR que en el cas que no es presenti cap reclamació o al·legació 
en el termini d’informació pública, l’aprovació inicial dels anteriors acords 
esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit. 
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QUART.- DONAR trasllat a les entitats integrants del Consorci als efectes de la 
ratificació dels acords adoptats. 
 
CINQUÈ.- ACORDAR que, aprovada definitivament la modificació dels Estatuts del 
Consorci, i ratificada per les entitats consorciades, es publiqui en el BOPB l’anunci 
del Text refós dels Estatuts i el de la referència d’aquesta publicació al DOGC, així 
com trametre a la Direcció General de l’Administració Local del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals per a la constància de la modificació dels 
Estatuts del Consorci en el Registre dels ens locals de Catalunya. 
 
SISÈ.- FACULTAR la Presidència del Consorci per adoptar les mesures i els actes 
d’execució necessaris per a la deguda efectivitat dels presents acords.” 

 
En data 25 de març de 2015 es va publicar al BOPB l’anunci de l’aprovació inicial dels 
Estatuts del Consorci i posteriorment, en data 2 d’abril de 2015, la corresponent 
referència al DOGC, de manera que el tràmit d’informació pública finalitzà el 2 de maig 
de 2015. 
 
Respecte dels aspectes procedimentals, cal tenir en compte que la modificació dels 
Estatuts del Consorci, segons allò previst a l’art. 322 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel D 179/1995, de 13 de juny, requereix 
l’acord de l’òrgan superior de govern del Consorci, ratificat pels ens i les 
administracions que en formen part amb el vot favorable de la majoria absoluta dels 
seus membres (LBRL, art. 47.2.g), amb l’informe previ, preceptiu i no vinculant de la 
Secretaria i la Intervenció. 
 
En no haver-se formulat al·legacions, reclamacions ni suggeriments, l’aprovació inicial 
dels acords transcrits ha esdevingut definitiva. 
 
En virtut de tot això i de l’acord de 20 de març de 2015, adoptat pel Consell de Govern 
del Consorci, es proposa al Ple de la Diputació de Barcelona, previ l’informe de la 
comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies, l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer.- RATIFICAR l’aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts del Consorci 
Institut de Ciències Polítiques i Socials, aprovada pel seu Consell de Govern en data 
20 de març de 2015, que afecta al preàmbul, als articles 1, 2, 10, 28, 29, 31, 37, 39, 
42, 45, 46, 47 i la disposició final, constituït per la Diputació de Barcelona i la 
Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el text refós que es transcriu a 
continuació: 
 

“ESTATUTS DEL CONSORCI INSTITUT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS 
 
TAULA 
 
TÍTOL PRIMER. Disposicions generals 
Article 1. Objecte i denominació 
Article 2. Naturalesa i règim jurídic 
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Article 3. Incorporació de nous membres 
Article 4. Domicili 
Article 5. Caràcter i durada 
Article 6. Capacitat 
Article 7. Finalitats i serveis 
 
TÍTOL SEGON. Règim orgànic i funcional 
Article 8. Òrgans de govern, d’administració, de gestió i de consulta 
 
Secció primera. El Consell de Govern 
Article 9. Concepte 
Article 10. Composició 
Article 11. Competències 
Article 12. Membres del Consell de Govern 
 
Secció segona. La Comissió Executiva 
Article 13. Concepte 
Article 14. Composició 
Article 15. Competències 
 
Secció tercera. La Presidència i la Vicepresidència 
Article 16. Concepte 
Article 17. Competències de la Presidència 
Article 18. Competències de la Vicepresidència 
 
Secció quarta. La Direcció 
Article 19. Concepte 
Article 20. Competències 
Sessió cinquena. La Gerència 
Article 21. Concepte 
Article 22. Competències 
 
Secció sisena. La Comissió Acadèmica 
Article 23. Concepte 
Article 24. Funcions i sessions 
 
Secció setena. La Secretaria 
Article 25. La Secretaria 
 
Secció vuitena. Funcionament dels òrgans col·legiats i règim de recursos 
Article 26. Caràcter i periodicitat de les sessions 
Article 27. Convocatòria de les sessions 
Article 28. Quòrum de constitució i celebració de les sessions 
Article 29. Règim de majories requerides en funció dels tipus d’acords 
Article 30. Sistema de votació 
Article 31. Règim de recursos contra els actes i acords dels òrgans de govern 
 
TÍTOL TERCER. Relacions amb els ens consorciats 
Article 32. Nivells de relació 
Article 33. Règim i sistemes d’informació i comunicació 
Article 34. Règim de coordinació i d’assistència 
Article 35. Encomanda o encàrrec de gestió i funcions 
Article 36. Règim de delegació intersubjectiva 
Article 37. Règim de ratificacions per les entitats consorciades 
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TÍTOL QUART. Règim del personal al servei del consorci 
Article 38. Determinacions generals 
Article 39. Tipus de personal i règims aplicable 
Article 40. Representació i negociació col·lectiva 
 
TÍTOL CINQUÈ. Règim patrimonial, pressupostari i finançament 
Article 41. Hisenda 
Article 42. Règim econòmic i financer, pressupostari i comptable 
Article 43. Patrimoni del Consorci 
Article 44. Règim dels béns adscrits per les entitats consorciades 
 
TÍTOL SISÈ. Extinció i liquidació del consorci 
Article 45. Procediment de separació dels membres 
Article 46. Causes d’extinció 
Article 47. Procediment i efectes de la dissolució 
 
TÍTOL SETÈ. Modificació dels estatuts 
Article 48. Procediment de modificació dels estatuts 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
Primera. Efectes de les modificacions legislatives Segona. Clàusula interpretativa 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
Entrada en vigor 
 
Text dels Estatuts: 
 
PREÀMBUL 
 
El Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) va ser creat el 8 de novembre de 
1988 per la Diputació de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona sota la forma 
jurídica de consorci. A efectes acadèmics, és un institut adscrit a la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB). 
 
El propòsit de l’ICPS ha estat sempre fomentar la recerca en Ciència Política i, en general, 
en les ciències socials, dedicant atenció especial a la formació de joves investigadors i a la 
promoció de les relacions entre politòlegs de Catalunya, Espanya i els d’arreu del món, 
facilitant l’estada de professors i investigadors catalans en centres i universitats estrangeres 
i la de docents i estudiosos entre nosaltres.  
 
Des de la seva creació l’ICPS s’ha convertit en espai de trobada de les diverses Universitats 
catalanes en les matèries que li son pròpies, i en centre de referència de Catalunya en 
matèria de ciències socials a nivell espanyol i internacional. D’una banda, els diversos 
Departaments universitaris de Catalunya en l’àmbit de les diverses ciències socials han 
trobat en l’ICPS el marc adequat de trobada i coincidència, tant per a la recerca com per a la 
divulgació de les seves activitats. Per altra banda, a través de la difusió de les seves 
publicacions i la realització de tot tipus d’activitats acadèmiques, l’ICPS s’ha erigit en el 
centre de referència de les ciències socials catalanes per a la gran majoria de centres de 
recerca i Universitats estrangeres. 
 
Els inicials Estatus del Consorci ICPS, aprovats per les dues entitats consorciades l’any 
1988, van ser modificats l’any 2010, prèvia aprovació dels òrgans de Govern del propi 
Consorci i ratificats per les dues entitats membres, i publicats al BOPB de 20.07.2010 i 
DOGC de 30.07.2010. Posteriorment es va aprovar la rectificació de les errades materials 
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observades en el text dels Estatuts, tot publicant-se el text íntegre al BOPB de 24.10.2012 i 
DOGC de 2.11.2012.  
 
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’administració local (LRSAL), el 31 de desembre de 2013, incideix notablement en la 
regulació dels consorcis, bàsicament, mitjançant la modificació de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú 
(LRJPAC). 
 
La Disposició final segona de la LRSAL afegeix una nova Disposició addicional vintena a la 
LRJPAC que estableix, entre d’altres, l’obligatorietat de fixar estatutàriament l’Administració 
pública a la que estarà adscrit cada Consorci, d’acord amb els criteris fixats a la  pròpia 
LRSAL i referits a cada exercici pressupostari, i conté d’altres requeriments quant al seu 
règim orgànic, funcional i financer, raó per la qual és necessària la corresponent adaptació 
estatutària. A aquesta necessitat d’adaptació se suma la derivada de l’entrada en vigor, el 
18 de setembre de 2014, de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector 
públic i altres mesures de reforma administrativa, que  incorpora diverses previsions 
referides al dret de separació i dissolució dels consorcis que han de recollir-se en els seus 
estatuts.  
 
TÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte i denominació 
1. L’Institut de Ciències Polítiques i Socials, per acrònim ICPS, és un consorci de caràcter 
universitari de dret públic que té per objecte el desenvolupament d’activitats de recerca i de 
docència en l’àmbit de les ciències polítiques i socials. 
 
2. El Consorci està integrat per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Diputació de 
Barcelona. 
 
3. El Consorci resta adscrit al sector públic de la Diputació de Barcelona, classificat com a 
grup 3, d’acord amb allò previst a la Disposició addicional 12a. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local (LBRL), en la redacció operada per la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL). 
 
Tanmateix aquesta adscripció i/o classificació podran ser revisades per a cada exercici 
econòmic, d’acord amb les previsions de la Disposició addicional 20a. de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú i la Disposició addicional 12a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, respectivament. 
 
Article 2. Naturalesa i règim jurídic 
1. L’ICPS, en tant que Consorci de caràcter universitari, està adscrit, acadèmicament, a la 
Universitat Autònoma de Barcelona com a Institut Universitari, per Decret 177/1992, de 4 
d’agost (DOGC núm. 1643 de 09.09.1992). 
 
2. L’Institut es regeix per la normativa següent: 
 
2.1. La de caràcter universitari, integrada per la normativa estatal, actualment la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats; per la normativa catalana, en el moment present la 
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya; la normativa de desplegament de les 
dues anteriors; els Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona i el conveni d’adscripció. 
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2.2. La normativa aplicable als ens locals. 
 
2.3. La normativa pròpia, constituïda pels presents Estatuts, pel Reglament intern, i la resta 
de disposicions aprovades per l’ICPS. 
 
Article 3.Incorporació de nous membres 
1. Es podran incorporar a l’Institut de Ciències Polítiques i Socials altres entitats públiques o 
privades sense afany de lucre interessades en la consecució dels seus fins, que es comprometin 
a col·laborar en l’assoliment dels seus objectius i a efectuar les aportacions que es determinin. 
 
2. La incorporació de nous membres requerirà acord per l’òrgan competent de l’ens que ho 
sol·liciti i l’adhesió als Estatuts, així com l’acord favorable de l’Institut, ratificat per les entitats 
consorciades. 
 
3. Si el Consell de Govern de l’Institut ho considera necessari, la incorporació de nous 
membres requerirà la formalització del conveni corresponent, on s’especificaran les condicions 
d’integració, les aportacions econòmiques i l’acceptació dels presents Estatuts. 
 
4. La incorporació de nous membres suposarà la modificació dels Estatuts, essent necessari 
donar l’oportuna publicitat amb inserció d’un únic anunci per part de l’ICPS, que s’inserirà en 
el DOGC, i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
5. L’eventual necessitat de modificar els Estatuts per aquest motiu es regirà pel que es 
disposa a l’article 48. 
 
Article 4. Domicili 
1. L’Institut de Ciències Polítiques i Socials tindrà el seu domicili a Barcelona, Carrer 
Mallorca núm. 244. 
 
2. El Consell de Govern podrà acordar el trasllat de la seu de l’Institut a un altre indret del 
territori de Catalunya. 
 
Article 5. Caràcter i durada 
L’Institut de Ciències Polítiques i Socials és un Consorci de caràcter voluntari i durada 
indefinida. 
 
Article 6. Capacitat 
L’ICPS té personalitat i plena capacitat jurídica i d’obrar, sense altres limitacions que les 
imposades expressament per les disposicions legals que siguin aplicables, i les establertes 
en aquests Estatuts. 
 
Article 7. Finalitats i serveis 
1. Les finalitats a aconseguir i els serveis a prestar per l’Institut són els següents: 
 
a) L’anàlisi dels fenòmens polítics i socials contemporanis, amb atenció particular a la 

societat catalana, al sector local i a les seves connexions amb la societat espanyola i 
internacional. 

b) La formació especialitzada de postgraduats en les disciplines que s’ocupen dels 
fenòmens socials i polítics. 

c) La formació continua en les esmentades disciplines adreçada als dirigents i quadres de 
les administracions públiques, molt especialment de les locals, i de les organitzacions 
socials, polítiques i culturals. 

d) La recerca sobre qüestions d’interès social i polític, ja sigui per iniciativa del propi Institut, 
ja sigui per encàrrec de les diferents administracions públiques, especialment de les 
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locals, o d’altres organismes públics i privats. 
e) El foment de les relacions i del treball en xarxa entre especialistes de diverses àrees 

científiques relacionades amb els fenòmens socials i polítics, així com de la seva relació amb 
centres i especialistes de la resta de l’Estat i de l’estranger. 

f) Qualsevol altre relacionat amb la seva finalitat principal, i que tendeixi a completar-la o 
perfeccionar-la. 

 
2. El Consell de Govern gaudeix de plena llibertat per a seleccionar entre els objectius 
esmentats el que consideri més oportú o adequat a les circumstàncies, o, fins i tot, de 
realitzar-ne d’altres que aconsegueixin igualment les seves finalitats essencials i la voluntat 
dels ens consorciats. 

 
3. Per tal de fer arribar les activitats de l’Institut al conjunt de la societat catalana l’Institut podrà 
establir convenis de col·laboració amb les Universitats, amb les diferents Administracions 
Públiques, i amb d’altres organismes públics i privats. 
 
TÍTOL SEGON. RÈGIM ORGÀNIC I FUNCIONAL 
 
Article 8. Òrgans de govern, d’administració, de gestió i de consulta 
1. Els òrgans de govern, d’administració, de gestió i de consulta són els següents: 
 
a) El Consell de Govern 
b) La Comissió Executiva 
c) La Presidència 
d) La Vicepresidència 
e) La Direcció 
f) La Gerència 
g) La Comissió Acadèmica 
h) La Secretaria 
 
2. El Consorci, mitjançant acord del Consell de Govern, podrà dotar-se dels òrgans 
complementaris que es considerin pertinents per a l’acompliment de les seves finalitats. La 
seva estructura, funcionament i finalitats seran les que es determinin en l’acord de creació. 
 
SECCIÓ PRIMERA. El Consell de Govern 
 
Article 9. Concepte 
El Consell de Govern és l’òrgan superior de govern del Consorci, amb capacitat per adoptar 
quantes resolucions consideri escaients per al bon funcionament i assoliment del seu 
objecte i finalitats. 
 
Article 10. Composició 
1. Formaran part del Consell de Govern: 
 
a) La Presidència 
b) La Vicepresidència 
c) Les vocalies en un nombre màxim de: 
- 2 designades per la Universitat Autònoma de Barcelona 
- 4 designades per la Diputació de Barcelona 
d) La Direcció 
 
2. Els càrrecs de la Presidència i la Vicepresidència seran exercits de conformitat amb les 
previsions de l’art. 16.2; i les vocalies es designaran en els termes de l’art. 12.1. 
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3. L’eventual incorporació de nous membres al Consorci suposarà la modificació de la 
composició prevista, en el sentit d’afegir el nombre de representants que es determini en 
l’acord corresponent. 
 
Article 11. Competències 
Correspondrà al Consell de Govern: 
a) Fixar les directrius generals d’actuació en ordre a la realització de les finalitats de 

l’Institut. 
b) Aprovar els Reglaments i altres normes de funcionament. 
c) Decidir d’entre les finalitats aquelles que hagin de ser ateses prioritàriament. 
d) Impulsar la realització dels programes de desenvolupament de l’Institut i aprovar la 

memòria anual. 
e) Exercir el control i la fiscalització de la resta d’òrgans de govern i administració. 
f) Aprovar l’inventari general. 
g) Aprovar el pressupost i les seves modificacions d’acord amb les bases d’execució, 

disposar les despeses en matèria de la seva competència i aprovar els comptes de cada 
exercici. 

h) Aprovar les bases per a la destinació dels recursos. 
i) Determinar l’aplicació de les inversions a realitzar. 
j) Aprovar els actes de disposició i gravamen del patrimoni de l’ICPS. 
k) Adoptar els acords en relació amb: 
 - La modificació dels Estatuts. 
 - La dissolució de l’Institut. 
l) Aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball. 
m) Nomenar el Director en els termes previstos a l’art. 19. 
n) Fixar les condicions econòmiques i laborals del personal. 
o) Aprovar els convenis de col·laboració amb altres entitats la quantia dels quals ultrapassi 

els 100.000 euros. 
  
Article 12. Membres del Consell de Govern 
1. Els vocals del Consell de Govern seran designats de la manera següent: 
a) Els que corresponguin a la Diputació de Barcelona, amb ocasió de la constitució de cada nova 

corporació, resultant de les eleccions locals, sense perjudici que puguin substituir-se en 
qualsevol altre moment si ho considera oportú. 

b) Els de la Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb les seves normes 
reguladores. 

c) Els de qualsevol altra entitat que pugui incorporar-se, la que es disposi en el conveni i/o 
acord d’incorporació. 

 
2. En cas de renúncia d’algun vocal, el Consell, en la primera reunió que celebri, procedirà a 
substituir-lo per aquell que hagi designat la Institució que l’hagués nomenat. 
 
3. Els vocals del Consell entraran en funcions després d’haver acceptat expressament el 
càrrec, i l’exercici d’aquest serà gratuït. 
 
SECCIÓ SEGONA. La Comissió Executiva 
 
Article 13. Concepte 
La Comissió Executiva és l’òrgan col·legiat que tindrà com a funcions pròpies el seguiment de 
l’administració ordinària i l’impuls de les actuacions del Consorci. 
 
Article 14. Composició 
1. La Comissió Executiva estarà integrada per: 
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a) La Presidència 
b) La Vicepresidència 
c) Dues vocalies, una designada per la Universitat Autònoma de Barcelona i l’altra per la 

Diputació de Barcelona 
d) La Direcció 
 
2. Els càrrecs de la Presidència i la Vicepresidència seran exercits de conformitat amb les 
previsions de l’art. 16.2; i les vocalies es designaran en els termes de l’art. 12.1. 
 
3. Respecte de la substitució de vocals en cas de renúncia i l’acceptació i gratuïtat del 
càrrec, serà d’aplicació la previsió que es fa a l’art. 12 per als vocals del Consell de Govern. 
 
Article 15. Competències 
Correspon a la Comissió Executiva: 
a) Conèixer les actuacions en matèria de recursos humans, contractació i convenis 

formalitzats. 
b) Ser informada del desenvolupament dels programes i de les activitats acadèmiques i 

científiques de l’ICPS. 
c) Informar els assumptes que s’elevin al Consell de Govern. 
d) Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar els expedients de contractació la quantia dels 

quals excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost, i la seva durada superi 
els quatre anys, en els termes de la legislació vigent. 

e) Aprovar les operacions de crèdit quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris 
del pressupost del Consorci, i concertar les operacions de tresoreria, en els termes 
previstos a la legislació vigent. 

f) Allò que li delegui el Consell de Govern. 
 
SECCIÓ TERCERA. La Presidència i la Vicepresidència 
 
Article 16 Concepte 
1. La Presidència de l’Institut té atribuïda la màxima representació legal d’aquest i en dirigeix 
el govern i l’administració. 
2. Les persones que ocupin la Presidència i la Vicepresidència del Consorci, exerciran la 
Presidència de l’Institut de manera rotatòria, de forma que ho seran el Rector de la 
Universitat Autònoma de Barcelona i President de la Diputació de Barcelona 
respectivament, per un període de 2 anys cadascun; corresponent la Vicepresidència en 
cada període a qui no ocupi la Presidència. 
 
3. Amb caràcter general, la Presidència podrà comparèixer sense necessitat de poder previ i 
especial davant tota classe d’autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol ordre o jurisdicció, així 
com davant de tot tipus d’instàncies administratives i altres persones, públiques i privades, 
físiques i jurídiques. 
 
Article 17. Competències de la Presidència 
La Presidència tindrà atribuïdes les competències següents: 
 
a) Exercir la representació institucional de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials. 
b) Formar l’ordre del dia, convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Consell de 

Govern i les de la Comissió Executiva, dirigir-ne les deliberacions i decidir els empats 
amb vot de qualitat. 

c) Exercir en cas d’urgència les funcions encomanades al Consell de Govern i a la 
Comissió Executiva, donant compte de les resolucions que adopti a la següent reunió de 
l’òrgan col·legiat corresponent. 
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d) Exercir les accions judicials i administratives i la defensa de l’Institut. 
 
Article 18. Competències de la Vicepresidència 
1. Corresponen a la Vicepresidència les funcions de substitució de la Presidència en els 
casos d’absència, vacant, malaltia o deure legal d’abstenció. 
 
2. La Vicepresidència podrà exercir, a més, totes aquelles funcions i comeses específiques 
que la Presidència li delegui. 
 
SECCIÓ QUARTA. La Direcció 
 
Article 19. Concepte 
1. La Direcció té competència executiva i és l’encarregada de dirigir i coordinar els 
programes d’activitats i la recerca científica de l’Institut, del qual n’assumirà la Direcció 
acadèmica. 
 
2. El Consell de Govern designarà la persona que ha d’ocupar la Direcció, a proposta del Rector 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, escollida d’entre professors de l’esmentada 
Universitat, per un període de quatre anys, prorrogable. 
 
3. La persona que ocupi la direcció del Consorci serà membre de ple dret del Consell de 
Govern i de la Comissió Executiva, amb veu i vot. 
 
Article 20. Competències 
Correspondrà a la Direcció: 
a) Executar i fer complir els acords del Consell de Govern i de la Comissió Executiva. 
b) Dirigir i coordinar els serveis administratius i econòmics. 
c) Proposar les actuacions derivades dels programes d’activitats acadèmiques i de recerca 

científica, i informar aquelles de les quals es derivin conseqüències econòmiques. 
d) Donar compte i informar a la Comissió Executiva i al Consell de Govern de les 

actuacions i programes que es desenvolupin en l’àmbit de l’ICPS. 
e) Administrar el patrimoni de l’Institut. 
f) Preparar el projecte de pressupost i del pla global d’activitats, i elaborar la Memòria 

anual. 
g) Contractar serveis, estudis i subministraments. 
h) Proposar la contractació del personal administratiu i subaltern precís per al funcionament 

de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials. 
i) Aprovar la liquidació del pressupost. 
j) Aprovar i formalitzar els convenis la quantia dels quals no ultrapassi els 100.000 euros 
k) Aprovar les operacions de crèdit en els supòsits no reservats al Consell de Govern i 

concertar les operacions de tresoreria, d’acord amb la legislació d’aplicació. 
l) Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar els expedients de contractació la quantia dels 

quals no superi el 20% dels recursos ordinaris del pressupost, sempre que no tinguin una 
durada superior a quatre anys, en els termes de la legislació vigent. 

m) Exercir la direcció del personal, que inclou l’acomiadament i la imposició de sancions del 
personal propi, en els termes previstos a la legislació vigent. 

n) En matèria de personal, també: 
1) Aprovar l’oferta pública d’ocupació i les seves bases, d’acord amb el pressupost i la 

plantilla aprovada. 
2) Nomenar el personal. 
3) Resoldre els expedients d’incompatibilitats. 
4) La resta de competències de personal. 

o) Qualsevol altra que li deleguin la Presidència o el Consell de Govern. 
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SECCIÓ CINQUENA. Òrgan de gestió. La Gerència 
 
Article 21 Concepte 
1. La gerència és l’òrgan de gestió de l’Institut. La seva funció és adoptar les mesures 
d’ordre intern necessàries per garantir el funcionament correcte de l’Institut en tots els 
àmbits de la seva activitat. 
 
2. La persona que la desenvolupi serà designada pel Consell de Govern, a proposta de la 
Comissió Executiva. La provisió de la Gerència seguirà els requeriments previstos per al sistema 
de lliure designació; en el cas que la persona no fos funcionari o funcionària de carrera amb els 
requeriments exigits a la relació de llocs de treball, el seu règim serà el de personal laboral d’alta 
direcció. 
 
3. La gerència assistirà a les reunions del Consell de Govern, amb veu i sense vot. 
 
Article 22. Competències 
Correspondrà a la gerència: 
a) Assumir la gestió econòmica i administrativa de l’Institut. 
b) Elaborar i formular l’avantprojecte de pressupost, de la liquidació i dels comptes anuals, la 

proposta de plantilla i la relació i classificació dels llocs de treball. 
c) Reconèixer les obligacions i ordenar els pagaments en execució dels pressupostos de 

l’Institut, d’acord amb les seves bases d’execució. 
d) Qualsevol altra que expressament li sigui assignada. 
 
SECCIÓ SISENA. La Comissió Acadèmica 
 
Article 23. Concepte 
1. La Comissió Acadèmica és l’òrgan de consulta i assessorament de l’Institut. La seva 
funció fonamental és vetllar per la qualitat, el reconeixement i la defensa dels treballs que 
realitzi l’Institut. 
2. La seva composició serà decidida pel Consell de Govern. 
 
Article 24. Funcions i sessions 
1. Són funcions de la Comissió Acadèmica: 
 
a) Prendre coneixement del pla d’activitats i proposar-ne de noves. 
b) Assessorar els òrgans del Consorci en tot allò que es refereixi a l’estudi, la formació i la 

recerca. 
c) Formular propostes i projectes sobre el funcionament de l’Institut. 
d) Informar aquelles propostes que li siguin presentades pels grups de treball de l’Institut de 

Ciències Polítiques i Socials. 
 
2. La Comissió Acadèmica es reunirà almenys una vegada a l’any i sempre que hagi 
d’informar les propostes de recomanació presentades pels grups de treball. 
 
3. A les reunions de la Comissió Acadèmica hi assistiran el Director i el Secretari de 
l’ICPS. 
 
SECCIÓ SETENA. La Secretaria 
 
Article 25. La Secretaria 
1. L’Institut estarà assistit per la Secretaria, amb la finalitat d’assessorar i donar suport als 
òrgans de govern, d’administració, de gestió i de consulta. 
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2. Aquest càrrec podrà ser exercit per la persona designada pel Consell de Govern i podrà 
ser o no membre del dit òrgan. 
 
3. La Secretaria assistirà a les sessions amb veu i sense vot, llevat que sigui membre, aixecarà 
acta de les sessions dels òrgans col·legiats, lliurarà les certificacions dels acords adoptats i 
desenvoluparà la resta de funcions del càrrec. 
 
SECCIÓ VUITENA. Funcionament dels òrgans col·legiats i règim de recursos. 
 
Article 26. Caràcter i periodicitat de les sessions 
1. El Consell de Govern es reunirà, com a mínim, una vegada a l’any en sessió ordinària. 
 
2. La Comissió Executiva es reunirà, com a mínim, una vegada al trimestre en sessió 
ordinària. 
 
3. El Consell de Govern i la Comissió Executiva es reuniran en sessió extraordinària sempre 
que ho consideri necessari la Presidència o a petició d’una quarta part de llurs respectius 
membres o bé de tots els membres representants d’una de les entitats consorciades. 
 
4. La fixació de les dates de les sessions es determinarà per la Presidència i mantindrà una 
periodicitat regular pel que fa a les ordinàries. 
 
Article 27. Convocatòria de les sessions 
1. Les sessions dels òrgans col·legiats han de convocar-se, al menys, amb deu dies d’antelació, 
llevat de les extraordinàries que ho hagin estat amb caràcter urgent, quina convocatòria amb 
aquest caràcter haurà de ser ratificada pel propi òrgan. 
 
2. La convocatòria es comunicarà per escrit, o per qualsevol altre mitjà que garanteixi la seva 
recepció, a cadascun dels membres de l’òrgan col·legiat i expressarà el lloc, dia i hora de 
celebració de la sessió, així com tots els assumptes que hagin de tractar-s’hi i haurà 
d’acompanyar una còpia de l’esborrany de l’acta que es sotmet a aprovació. 
 
Article 28. Quòrum de constitució i celebració de les sessions 
1. En primera convocatòria, el quòrum per a la vàlida celebració de les sessions de l’òrgan 
col·legiat serà d’un terç del nombre legal total dels seus membres, que mai no podrà ser 
inferior a tres persones. 
 
2. En segona convocatòria, mitja hora després, serà suficient la presència de tres membres; 
aquest quòrum haurà de mantenir-se al llarg de la sessió. 
 
3. En qualsevol cas, no es podrà celebrar cap sessió sense l’assistència de les persones 
que ocupin la Presidència i la Secretaria, o de les persones que les substitueixin d’acord 
amb les previsions d’aquests Estatuts. 
 
4. En el cas que, per no assolir-se el quòrum exigit, no es celebrés la sessió, podrà tenir lloc una 
reunió informativa per donar compte als presents dels assumptes que havien estat inclosos a 
l’ordre del dia. 
 
5. De concórrer les circumstàncies indicades al paràgraf anterior, quedaran acreditades les 
raons d’urgència per tal que la Presidència del Consorci, si així ho considera oportú, 
exerceixi les competències de l’òrgan col·legiat, al qual se’n donarà compte, a la següent 
sessió que celebri, a l’efecte de ratificació. 
 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 115

6. A les sessions dels òrgans col·legiats assistirà, amb veu i sense vot, la persona que 
exerceixi la Secretaria. En el cas que fos membre, actuarà amb dret a veu i vot. 
 
7. Igualment, a les sessions dels òrgans col·legiats assistirà, amb veu i sense vot, la persona que 
ocupi la Gerència. A criteri de la Presidència podran ser convocats altres responsables del 
Consorci o persones alienes, que informaran o assessoraran a l’òrgan col·legiat sobre els 
assumptes per als quals es requereixi la seva presència. 
 
Article 29. Règim de majories requerides en funció dels tipus d’acords 
1. Els acords dels òrgans col·legiats s’adopten, com a regla general, per majoria simple dels 
membres presents. 
 
2. S’adoptaran per majoria absoluta del nombre legal de membres del Consell de Govern els 
acords per a l’adopció de: 
 
a) Proposta de modificació d’Estatuts. 
b) Proposta d’incorporació d’entitats del consorci. 
c) Proposta de dissolució i liquidació del consorci. 
 
Article 30. Sistema de votació 
1. L’adopció dels acords es produeix mitjançant assentiment o per votació ordinària, llevat que 
l’òrgan col·legiat acordi, per a un cas concret, la votació nominal. 
 
2. Quan es produeixi empat, es repetirà la votació i si se’n torna a produir de nou decidirà la 
Presidència amb el seu vot de qualitat. 
 
Article 31. Règim de recursos contra els actes i acords dels òrgans de govern 
1. Contra els actes administratius dictats per la Direcció els interessats podran formular 
recurs d’alçada davant la Presidència del Consorci, d’acord amb allò que és previst a la 
legislació de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. 
 
2. Els actes administratius adoptats per la Presidència, la Comissió Executiva i pel Consell de 
Govern del Consorci exhaureixen la via administrativa, essent susceptibles de recurs contenciós 
administratiu en els termes i condicions establerts a la legislació processal i administrativa. 
 
Contra els actes administratius esmentats cabrà recurs de reposició, amb caràcter potestatiu 
i previ al contenciós administratiu. 
 
3. En els supòsits en què, per raó d’urgència, la Presidència del Consorci exerceixi 
competències atribuïdes a l’òrgan col·legiat, els interessats podran formular recurs de reposició 
potestatiu davant d’aquella Presidència. 
 
Contra l’acord de ratificació de la Presidència del Consorci, adoptat per l’òrgan col·legiat, els 
interessats podran formular recurs de reposició potestatiu. 
 
4. El recurs especial en matèria de contractació es regirà per les previsions de la 
legislació reguladora de contractes del sector públic. 
 
TÍTOL TERCER. RELACIONS AMB ELS ENS CONSORCIATS 
 
Article 32. Nivells de relació 
La relació entre l’Institut i els ens consorciats podrà establir-se, amb caràcter general, en els 
nivells d’informació, assistència, coordinació, encàrrec de gestió i de funcions, i delegació. 
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Article 33. Règims i sistemes d’informació i comunicació 
L’Institut i les entitats consorciades desenvoluparan els processos i tècniques de 
col·laboració mútua que siguin adients per tal d’optimitzar els seus respectius sistemes 
d’informació i comunicació. 
 
Article 34. Règim de coordinació i d’assistència 
1. Les entitats consorciades que formen l’ICPS podran adoptar mesures de coordinació i 
assistència envers l’Institut, de caràcter general o contingent. 
 
2. En el marc de les mesures d’assistència, i a fi d’acomplir les seves funcions, l’Institut es 
podrà valer dels serveis administratius i tècnics de qualsevulla de les seves entitats consorciades 
i, alhora, podrà formalitzar amb aquestes els instruments de cooperació que consideri pertinents. 
 
3. Les entitats consorciades es podran valer dels serveis administratius i tècnics de 
l’Institut quan raons tècniques o d’especialització així ho aconsellin. 
 
4. Quan raons tècniques o d’especialització ho aconsellin, la utilització per part de l’ICPS 
dels serveis administratius i tècnics de qualsevulla de les entitats consorciades, o 
d’aquestes entitats respecte dels serveis de l’ICPS, esmentats en els apartats anteriors, es 
formalitzarà a través del conveni corresponent. 
 
Article 35. Encomanda o encàrrec de gestió i de funcions 
1. La realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència de 
l’Institut podrà ser encarregada a unitats, organismes públics o societats de cadascuna de les 
entitats consorciades, o a d’altres consorcis en els quals aquestes participin, per raons d’eficàcia o 
d’optimització dels mitjans disponibles. 
 
2. L’encomanda o encàrrec de gestió o de funcions no suposa la cessió de la titularitat de 
la competència ni dels elements substantius del seu exercici, i correspondrà a l’òrgan 
competent de l’Institut l’adopció dels actes administratius definitius o complementaris que 
donin suport o en els quals s’integri la concreta activitat objecte de l’encàrrec. 
 
3. L’encomanda o encàrrec de gestió o de funcions es formalitzarà mitjançant conveni, 
quan s’escaigui, entre l’ICPS i les entitats consorciades, en el qual es fixaran les activitats 
incloses, el seu termini de vigència i la naturalesa i abast de la gestió i funcions 
encomanades. 
 
Article 36. Règim de delegació intersubjectiva 
1. L’Institut de Ciències Polítiques i Socials podrà efectuar la delegació intersubjectiva de 
competències de gestió a favor de qualsevol de les entitats que el formen en aquells casos en 
què, per motiu de complexitat tècnica o altres raons que comportin una insuficient capacitat de 
gestió en determinats àmbits, l’aplicació de l’institut de l’encàrrec de gestió no pogués donar 
cobertura a totes les funcionalitats exigides. 
 
2. La delegació intersubjectiva de competències suposa la cessió dels elements substantius 
de l’exercici de la competència per compte de l’Institut, que en manté la titularitat. En l’exercici 
d’aquestes funcions, les entitats delegades gaudeixen de totes les potestats i les prerrogatives 
atribuïdes per la legislació. 
 
3. Per a la seva aplicació, l’òrgan competent de l’Institut ha d’adoptar l’acord de delegació a 
favor de l’entitat o entitats consorciades, els òrgans competents de les quals han d’adoptar els 
acords correlatius d’acceptació. Una referència d’aquests acords es publicarà al diari oficial 
corresponent. 
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4. L’acord de delegació ha de contenir les determinacions per les quals es regirà la delegació, i 
que faran referència, com a mínim, als aspectes relatius al seu contingut, caràcter, durada, medis i 
òrgans actuants, i altres condicions aplicables. 
 
5. Aquestes determinacions específiques contingudes en l’acord de delegació podran 
addicionalment ser formalitzades, si es creu necessari, en un acord de col·laboració entre el 
consorci i l’entitat o entitats delegades. 
 
Article 37. Règim de ratificacions per les entitats consorciades 
Hauran de ser ratificats pels òrgans competents de les entitats consorciades els acords 
relatius a: 
 
a) Modificació dels Estatuts. 
b) Incorporació de nous membres al Consorci. 
c) Aportacions de caràcter econòmic al Consorci per part de les entitats consorciades en la 

part que els afecti. 
d) Dissolució i liquidació del Consorci. 
 
TÍTOL QUART. RÈGIM DEL PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI 
 
Article 38. Determinacions generals 
1. L’Institut de Ciències Polítiques i Socials disposarà del personal necessari per al 
compliment del seu objecte i finalitats. El seu nombre, categories i funcions vindran 
determinades en la plantilla i en la relació de llocs de treball aprovades pel Consell de Govern. 
 
2. Les places de la plantilla i els llocs de treball seran establerts i modificats atenent els 
principis d’eficàcia, economia i racionalització de recursos. 
 
3. La selecció del personal de l’Institut, amb independència del règim jurídic de la seva 
relació de servei amb aquest, es farà d’acord amb els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i 
capacitat. 
 
Article 39. Tipus de personal i règims aplicables 
1. El Consorci ha de disposar del personal necessari per a l’adequat compliment de les 
seves finalitats. El personal del Consorci podrà ser propi, en els termes fixats en aquest 
article, o adscrit per les entitats consorciades en règim funcionarial o laboral. 
 
2. El personal funcionari i laboral que hagi de prestar serveis al Consorci provindrà de 
qualsevol de les Administracions públiques consorciades a través dels procediments de 
provisió i mobilitat i amb els requisits disposats en la legislació vigent i, si s’escau, en el 
conveni col·lectiu que pugui resultar d’aplicació. 
 
3. El personal laboral existent a la plantilla del Consorci a 31 de desembre de 2013, data 
d’entrada en vigor de la LRSAL, mantindrà la seva relació d’ocupació amb el Consorci en els 
termes i condicions amb què aquella fou establerta i conservarà, si escau, les seves 
expectatives de promoció professional i la resta de drets reconeguts a la legislació vigent  i 
en el conveni col·lectiu que pugui resultar d’aplicació. 
 
4. El Consorci no pot tenir personal eventual. 
 
Article 40. Representació i negociació col·lectiva 
Correspon al Consorci ICPS la determinació i la negociació quan sigui procedent, d’acord amb la 
legislació aplicable i la relació d’ocupació existent en cada cas, del marc laboral i les 
condicions de treball del personal vinculat a l’Institut. 
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TÍTOL CINQUÈ. RÈGIM PATRIMONIAL, PRESSUPOSTARI I FINANÇAMENT 
 
Article 41. Hisenda 
1. L’Institut, per a la realització del seu objecte i finalitats, disposarà dels recursos següents: 
 
a) Aportacions de les entitats consorciades. 
b) Taxes, drets de matrícula i altres rendiments que obtingui per la prestació directa o 

indirecta de serveis. 
c) Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat, incloent els procedents d’iniciatives 

de mecenatge i esponsorització / patrocini. 
d) Operacions de crèdit. 
e) Qualsevol altre que pugui correspondre al Consorci d’acord amb la legislació. 
 
2. Els acords del Consorci que suposin aportacions extraordinàries de caràcter econòmic 
per part de les entitats consorciades hauran de ser ratificats pels respectius òrgans de 
govern competents. 
 
Article 42. Règim econòmic i financer, pressupostari i comptable 
El règim econòmic i financer del Consorci serà l'establert a la normativa vigent per als ens 
locals catalans en matèria pressupostària, financera, de control i comptabilitat. El Consorci 
resta subjecte al règim de pressupostos, comptabilitat i control de l’Administració 
d’adscripció. En tot cas, s’ha de portar a terme una auditoria dels comptes anuals que és 
responsabilitat de l’òrgan de control de l’Administració a què s’hagi adscrit el Consorci. El 
Consorci haurà de formar part del pressupost i incloure’s en el compte general de 
l’Administració pública d’adscripció. 
 
Article 43. Patrimoni del consorci 
Constitueixen el patrimoni de l’Institut: 
 
a) Els béns que li siguin adscrits en ús per les entitats consorciades. 
b) Els béns, drets i accions que adquireixi per qualsevol títol legítim, tot incloent les 

propietats incorporals morals i d’explotació d’autoria derivades de les seves creacions 
pròpies, així com els drets de propietat industrial sobre els seus signes i denominacions 
distintius. 

 
Article 44. Règim dels béns adscrits per les entitats consorciades 
Els béns adscrits en ús a l’Institut per les entitats consorciades conserven la seva 
qualificació jurídica i titularitat originària. Les facultats de disposició limitades que es puguin 
reconèixer a favor de l’Institut seran les que constin als acords de cessió corresponents, 
circumscrivint-se aquestes, en tot cas, a les seves finalitats estatutàries. 
 
TÍTOL SISÈ. EXTINCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CONSORCI 
 
Article 45. Procediment de separació dels membres 
1. Cadascun dels membres del Consorci podrà separar-se d’aquest efectuant el 
corresponent avís previ davant el propi Consorci amb un mínim de sis mesos d’antelació, 
sempre que estigui al corrent en el compliment de les seves obligacions i compromisos 
pendents. 
 
2. En ser dues les entitats consorciades, l’exercici del dret de separació produirà la 
dissolució del Consorci en els termes fixats a la normativa aplicable. 
 
Article 46. Causes d’extinció 
El Consorci podrà extingir-se per alguna de les causes següents: 
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a) Per disposició legal. 
b) Per impossibilitat d’acomplir les seves finalitats. 
c) Per acord de les entitats consorciades. 
 
Article 47. Procediment i efectes de la dissolució 
1. La dissolució del Consorci, sens perjudici del que disposa l’art. 45.2, acordada pel seu 
màxim òrgan de govern per majoria absoluta produeix la seva liquidació i extinció, i ha de 
ser ratificada pels òrgans competents dels ens consorciats. 
 
2. El màxim òrgan de govern del Consorci, a l’adoptar l’acord de dissolució, nomenarà un 
liquidador. 
 
3. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspongui a cada membre del 
Consorci que es durà a terme d’acord amb la participació que li correspongui en el saldo 
resultant del patrimoni net després de la liquidació, tenint en compte tant el percentatge de 
les aportacions que hagi efectuat cada membre del Consorci al fons patrimonial del mateix, 
com el finançament concedit cada any. 
 
Si algun dels membres del Consorci no ha fet aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de 
repartiment és la participació en els ingressos que, si s’escau, hagués rebut durant el temps 
que ha pertangut al Consorci. 
 
En tot cas, s’haurà de determinar la destinació del personal del Consorci, amb respecte a 
tots els seus drets. 
 
4. S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què es farà el pagament de la quota de 
liquidació en el supòsit que resulti positiva. 
 
5. Els ens consorciats podran acordar, per majoria absoluta, la cessió global dels actius i 
passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat 
de l’activitat i aconseguir els objectius del Consorci que es liquida. 
 
TÍTOL SETÈ. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS 
 
Article 48. Procediment de modificació dels Estatuts 
La modificació dels Estatuts del Consorci, amb l’acord previ del Consell de Govern adoptat 
per la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, ha de ser ratificada per les 
entitats consorciades que el formen i acordada amb les mateixes formalitats que per a 
l’aprovació. 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Disposició addicional primera. Efectes de les modificacions legislatives 
1. Les prescripcions d’aquests Estatuts que incorporen o reprodueixen aspectes de la legislació 
aplicable al Consorci s’entendran automàticament modificades en el moment en què es 
produeixi la seva revisió. 
 
2. La remissió que es fa en els presents Estatuts a les normes legals de qualsevol altre àmbit, 
general o sectorial, s’entendrà referida a les successives que interpretin, ampliïn, condicionin, 
substitueixin, modifiquin o deroguin les vigents. 
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Disposició addicional segona. Clàusula interpretativa 
Les eventuals discrepàncies o dubtes que sorgeixin en l’aplicació o interpretació d’aquests 
Estatuts seran resolts per consens per una comissió mixta integrada per dos representants 
designats per cadascuna de les institucions consorciades. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Disposició final. Entrada en vigor 
Els presents Estatuts entraran en vigor una vegada hagin estat complerts els requeriments 
establerts a la legislació i publicats en el Butlletí Oficial de la Província els acords relatius a 
la seva aprovació definitiva i el seu text íntegre, excepció feta de la nova composició del 
Consell de Govern que es farà efectiva un cop celebrades les eleccions locals de 24 de 
maig de 2015.” 

 
Segon.- NOTIFICAR els acords precedents al Consorci Institut de Ciències Polítiques i 
Socials. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (19), del Partit dels Socialistes de 
Catalunya – Progrés Municipal (19), del Partit Popular (5) i d'Iniciativa per Catalunya 
Verds Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4) i l’abstenció dels diputats assistents 
d'Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (2), sent el resultat definitiu 
de 47 vots a favor i 2 abstencions.  
 
7.- Dictamen de data 4 de maig de 2015, que proposa ratificar l’acord de la 
modificació dels Estatuts del Consorci Universitat Internacional Menéndez 
Pelayo de Barcelona, Centre Ernest Lluch (CUIMPB), adoptat pel Consell General 
del Consorci en data 23 de març de 2015, per adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i a la 
Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres 
mesures de reforma administrativa. 
 
I. ANTECEDENTS 
 
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), el 31 de desembre de 2013, incideix 
notablement en la regulació dels consorcis, bàsicament, mitjançant la modificació de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú (LRJPAC). 
 
La Disposició final segona de la LRSAL afegeix una nova Disposició addicional vintena 
a la LRJAPC que estableix, entre d’altres, l’obligatorietat de fixar estatutàriament 
l’Administració pública a la que estarà adscrit cada Consorci, d’acord amb els criteris 
fixats a la pròpia LRSAL i referits a cada exercici pressupostari, i conté d’altres 
requeriments quant al seu règim orgànic, funcional i financer, raó per la qual és 
necessària la corresponent adaptació estatutària. A aquesta necessitat d’adaptació se 
suma la derivada de l’entrada en vigor, el 18 de setembre de 2014, de la Llei 15/2014, 
de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma 
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administrativa, que incorpora diverses previsions referides al dret de separació i 
dissolució dels consorcis que han de recollir-se en els seus estatuts.  
 
El Ple de la Diputació de Barcelona, en les sessions de 30.10.14 i 20.11.14, va adoptar 
els acords núm. 135/14 i 152/14, mitjançant els quals, tot donant compliment a la DA 
12a de la LBRL, en la redacció donada per la L 27/13, s’acorda la classificació dels 
ens vinculats o dependents de la Diputació de Barcelona que constitueixin el seu 
sector públic local, en els grups de classificació 1, 2 ó 3 i la fixació del nombre mínim i 
màxim dels membres dels òrgans de govern i d’administració, així com de la retribució 
bruta anual als efectes dels contractes mercantils i contractes d’alta direcció en relació 
amb els ens vinculats i dependents de la Corporació. 
 
Conforme a aquests acords, el Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo 
Barcelona (CUIMPB) – Centre Ernest Lluch, com a ens vinculat a la Diputació de 
Barcelona i constituent del seu sector públic local, fou classificat en el grup 3. A més 
de la Diputació de Barcelona, integren el Consorci, la Universitat Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP), l’Ajuntament de Barcelona i el Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona (CCCB). El Consorci es regeix pels Estatuts publicats al 
BOPB núm. 138, de 10.6.1997 i modificació publicada al BOPB núm. 188 de 7.8.2001. 
 
Des de la Diputació de Barcelona va efectuar-se una anàlisi dels estatuts dels 
Consorcis adscrits al seu sector públic, tot contrastant-los amb els requeriments 
establerts a la LRSAL i la L 15/2014. De resultes d’aquesta anàlisi es van elaborar els 
documents, l’acreditació dels quals consta a l’expedient, que es detallen a continuació: 
- Informe emès per la Secretaria General, de data 28.1.2015. 
 
- Acord de la Junta de Govern de 12.2.2015 (núm. 37/2015), sobre l’adequació dels 

Estatuts dels Consorcis integrats en el sector públic de la Diputació de Barcelona a 
les lleis esmentades. 

 
- Annex a l’esmentat acord amb l’avantprojecte de les modificacions dels Estatuts 

del Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) – 
Centre Ernest Lluch que es consideraren necessàries, així com les consideracions 
tingudes en compte. L’avantprojecte s’acabà de configurar en un Text refós dels 
Estatuts mitjançant la introducció d’algunes variacions en el seu redactat, les quals 
es detallen a la notificació del Dictamen que consta a l’expedient. 

 
II. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI 
UNIVERSITAT INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO BARCELONA (CUIMPB) – 
CENTRE ERNEST LLUCH I RATIFICACIÓ PER PART DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 
 
En relació amb la modificació dels Estatuts, en data 23 de març de 2015 el Consell 
General del Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) 
– Centre Ernest Lluch adoptà els acords següents: 
 

“Primer.- APROVAR inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci 
Universitat  Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) – Centre Ernest 
Lluch que afecta al preàmbul i als articles 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 
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22, 23, 24 i les disposicions finals primera i segona, així com el Text refós resultant 
dels Estatuts del Consorci, constituït per la Diputació de Barcelona, la Universitat 
Internacional Menéndez Pelayo, l’Ajuntament de Barcelona i el Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona, d’acord amb el text que figura com a annex I al 
dictamen. 
 
Segon.- SOTMETRE els anteriors acords i l’expedient a informació pública, 
mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i en el tauler d’anuncis del 
Consorci i de la Diputació de Barcelona, per un termini de 30 dies hàbils, a comptar 
des de la publicació al BOPB, als efectes de la presentació de reclamacions o 
al·legacions. 
 
Tercer.- ACORDAR que en el cas que no es presenti cap reclamació o al·legació 
en el termini d’informació pública, l’aprovació inicial dels anteriors acords 
esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit. 
 
Quart.- DONAR trasllat a les entitats integrants del Consorci als efectes de la 
ratificació dels acords adoptats. 
 
Cinquè.- ACORDAR que, aprovada definitivament la modificació dels Estatuts del 
Consorci, i ratificada per les entitats consorciades, es publiqui en el BOPB l’anunci 
del Text refós dels Estatuts i el de la referència d’aquesta publicació al DOGC, així 
com trametre a la Direcció General de l’Administració Local del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals per a la constància de la modificació dels 
Estatuts del Consorci en el Registre dels ens locals de Catalunya. 
 
Sisè.- FACULTAR la Presidència del Consorci per adoptar les mesures i els actes 
d’execució necessaris per a la deguda efectivitat dels presents acords”. 

 
En data 25 de març de 2015 es va publicar al BOPB l’anunci de l’aprovació inicial dels 
Estatuts del Consorci i posteriorment, en data 31 de març, la corresponent referència 
al DOGC, de manera que el tràmit d’informació pública finalitzà el 2 de maig de 2015. 
 
Respecte dels aspectes procedimentals, cal tenir en compte que la modificació dels 
Estatuts del Consorci, segons allò previst a l’art. 322 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel D 179/1995, de 13 de juny, requereix 
l’acord de l’òrgan superior de govern del Consorci, ratificat pels ens i les 
administracions que en formen part amb el vot favorable de la majoria absoluta dels 
seus membres (LBRL, art. 47.2.g), amb l’informe previ, preceptiu i no vinculant de la 
Secretaria i la Intervenció. 
 
En no haver-se formulat al·legacions, reclamacions ni suggeriments, l’aprovació inicial 
dels acords transcrits ha esdevingut definitiva. 
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En virtut de tot això, vist l’acord de 23 de març de 2015, adoptat pel Consell General 
del Consorci, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, 
Recursos Interns i Noves Tecnologies, es proposa al Ple de la Diputació l’adopció dels 
següents  

 
ACORDS 

 
Primer.- RATIFICAR l’aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts del Consorci 
Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) – Centre Ernest 
Lluch, aprovada pel seu Consell General en data 23 de març de 2015, que afecta al 
preàmbul, als articles 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24 i les 
disposicions finals primera i segona, constituït per la Diputació de Barcelona, la 
Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), l’Ajuntament de Barcelona i el 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), d’acord amb el text refós que 
es transcriu a continuació: 

 
“ESTATUTS CONSORCI UNIVERSITAT INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 

BARCELONA (CUIMPB) – CENTRE ERNEST LLUCH 
 

TAULA 
 

PREÀMBUL 
 
CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS 
Article 1. Membres constitutius. 
Article 2. Denominació. 
Article 3. Finalitats. 
Article 4. Naturalesa i règim jurídic. 
Article 5. Domicili. 
Article 6. Personalitat jurídica. 
Article 7. Exercici d’activitats. 
  
CAPÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN 
Article 8. Descripció. 
Article 9. El Consell General. 
Article 10. El President del Consorci i del Consell General. 
Article 11. La Comissió Especial de Comptes. 
Article 12. (sense contingut) 
Article 13. El Director acadèmic. 
Article 14. El Gerent. 
 
CAPÍTOL TERCER. RÈGIM FUNCIONAL 
Article 15. Règim del Consell General. 
Article 16. (sense contingut) 
Article 17. La Secretaria i Intervenció del Consorci. 
 
CAPÍTOL QUART. RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER 
Article 18. Recursos. 
Article 19. Personal. 
Article 20. Règim econòmicofinancer. 
Article 21. Règim de contractació d’obres, béns i serveis. 
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CAPÍTOL CINQUÈ. SEPARACIÓ I DISSOLUCIÓ 
Article 22. Separació. 
Article 23. Causes de dissolució. 
Article 24. Liquidació i extinció del Consorci. 
 
DISPOSICIONS FINALS 
Primera. Efectes de les modificacions legislatives. 
Segona. Entrada en vigor. 
 
PREÀMBUL  
 
En data 20 de maig de 1997, la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona (CCCB) varen signar un conveni amb l’objectiu de constituir 
un consorci que, amb el nom Consorci Universitat Internacional Menéndez y Pelayo, tindria 
la finalitat de gestionar el centre permanent de la UIMP a Barcelona, tot coordinant i 
desenvolupant les activitats pròpies de la dita Universitat. 
 
En data 5 de novembre de 1997, es celebrà l’Assemblea constituent del Consorci. 
 
En data 28 de juny de 2001 s’aprovà el canvi de denominació del Consorci pel de CUIMPB-
Centre Ernest Lluch per tal d’honorar la persona i l’obra de qui fou Rector de la Universitat 
Menéndez y Pelayo. 
 
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’administració local (LRSAL), el 31 de desembre de 2013, incideix notablement en la 
regulació dels consorcis, bàsicament, mitjançant la modificació de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú 
(LRJPAC). 
 
La Disposició final segona de la LRSAL afegeix una nova Disposició addicional vintena a la 
LRJPAC que estableix, entre d’altres, l’obligatorietat de fixar estatutàriament l’Administració 
pública a la que estarà adscrit cada Consorci, d’acord amb els criteris fixats a la  pròpia 
LRSAL i referits a cada exercici pressupostari, i conté d’altres requeriments quant al seu 
règim orgànic, funcional i financer, raó per la qual és necessària la corresponent adaptació 
estatutària. A aquesta necessitat d’adaptació se suma la derivada de l’entrada en vigor, el 
18 de setembre de 2014, de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector 
públic i altres mesures de reforma administrativa, que  incorpora diverses previsions 
referides al dret de separació i dissolució dels consorcis que han de recollir-se en els seus 
estatuts.  
 
CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Membres constitutius 
1.1. El Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) – Centre 
Ernest Lluch està constituït per la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), la 
Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i pel Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona (CCCB). 
 
1.2. Podran incorporar-se per adhesió al Consorci aquells organismes i entitats, públiques o 
privades, sense ànim de lucre, les activitats dels quals estiguin total o parcialment en 
consonància amb els objectius d'aquest Consorci. 
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L'admissió de nous membres requerirà acord previ favorable, adoptat per unanimitat 
conforme a allò previst a l'art. 9.1. i la formalització del corresponent conveni d'adhesió, on 
s'especificaran les condicions d’integració i l'acceptació dels presents Estatuts. 
 
1.3. El Consorci resta adscrit al sector públic de la Diputació de Barcelona, classificat com a 
grup 3, d’acord amb allò previst a la Disposició addicional 12a. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local (LBRL), en la redacció operada per la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL). 
 
Tanmateix aquesta adscripció i/o classificació podran ser revisades per a cada exercici 
econòmic, d’acord amb les previsions de la Disposició addicional 20a. de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú i la Disposició addicional 12a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, respectivament. 
 
Article 2. Denominació 
El Consorci tindrà la denominació de Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo 
Barcelona (CUIMPB) – Centre Ernest Lluch. 
 
Article 3. Finalitats 
3.1. Constitueix la finalitat del Consorci la gestió del Centre Permanent de la Universitat 
Internacional Menéndez Pelayo a Barcelona, l'objectiu del qual és servir de seu a Barcelona 
per a la coordinació i desenvolupament de les activitats pròpies de la Universitat 
Internacional Menéndez Pelayo, centre universitari d'alta cultura, investigació i 
especialització en què hi convergeixen activitats de distints graus i especialitats 
universitàries, que té per missió difondre la cultura i la ciència espanyola, així com fomentar 
relacions d'intercanvi i informació científica i cultural d’interès internacional i interregional. 
 
3.2. Dins del marc d'aquest objectiu general, el Consorci s’especialitzarà en l'estudi i difusió 
dels temes relacionats amb les següents matèries: 
 
a) Desenvolupament urbà i regional. 
b) Descentralització i organització de l'Administració Pública. 
c) Àmbits geogràfics amb els que Catalunya i Barcelona tenen unes especials relacions, 

sigui per raons històrico-culturals o de proximitat. En particular, Amèrica Llatina i la regió 
mediterrània. 

d) Economia territorial. 
e)  Regions i espai europeu. 
f)  Cooperació al desenvolupament en general. 
g)  Tècniques de comunicació. 
h) Gestió i organització empresarial. 
 
Article 4. Naturalesa i Règim jurídic 
El Consorci, en la seva condició d'ens públic de caràcter associatiu, voluntari i local, es 
regirà pels presents Estatuts, pels Reglaments que regulin la seva organització i 
funcionament i per les disposicions legals i reglamentàries que siguin aplicables, i 
particularment per allò disposat per la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i en la 
legislació de règim local. 
 
Article 5. Domicili 
El Consorci tindrà el seu domicili a la ciutat de Barcelona, carrer Montalegre, número 5, seu 
del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Podrà traslladar el domicili social a 
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qualsevol punt de la ciutat on millor procedeixi per al compliment dels fins que té 
encomanats. 
 
Article 6. Personalitat jurídica 
El Consorci gaudirà de personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres, i 
plena capacitat d'obrar de dret públic i privat per al compliment dels seus fins i en 
conseqüència podrà realitzar actes d'administració i disposició de béns, celebrar contractes, 
assumir obligacions i drets, interposar recursos i accions judicials i administratives, 
defendre's en judici i fora d'ell, i en general, realitzar tots els actes necessaris per 
aconseguir, d'acord amb la legislació aplicable, les finalitats establertes en els Estatuts. 
 
Article 7. Exercici d’activitats 
El Consorci començarà a desenvolupar les seves funcions el dia de la seva constitució i 
tindrà una durada indeterminada. 
 
CAPÍTOL 2. ÒRGANS DE GOVERN 
 
Article 8. Descripció 
El Consorci estarà regit pels òrgans següents: 
a) El Consell General. 
b) El President del Consorci. 
c) La Comissió Especial de Comptes. 
d) El Director Acadèmic. 
e) El Gerent. 
 
Article 9. El Consell General 
9.1. El Consell General és l’òrgan de govern superior del Consorci i tindrà les facultats 
següents: 
a) Fixar l'orientació bàsica de les activitats del Consorci dins dels objectius estatutaris i 

aprovar els plans i programes d'actuació, inversió í finançament generals. 
b) Aprovar la plantilla de l'entitat, l’inventari de béns, el pressupost i les seves modificacions 

i el Compte General. 
c) Aprovar el reglament d'organització funcionament dels seus serveis. 
d) Aprovar el règim i l'admissió de nous membres del Consorci, autoritzant els convenis o 

acords corresponents. 
e) Aprovar les propostes de modificació d'aquests Estatuts, que hauran de sotmetre's a la 

ratificació de les entitats que formen el Consorci. 
f)  Aprovar la modificació del domicili social. 
g)  Aprovar el nomenament i cessament del Gerent. 
h) Aprovar les propostes de dissolució i liquidació del Consorci, que hauran de sotmetre's a 

la ratificació de les entitats que formen el Consorci. 
i) Aprovar les operacions de crèdit que ultrapassin el 5% dels recursos ordinàris del 

pressupost. 
j) Alienar, cedir o gravar béns immobles. 
k)  Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del 

Consorci, la L. 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, atribueixi al 
Ple de l'entitat local amb el caràcter d'indelegable. 

 
9.2. El Consell General, sense perjudici de les delegacions que poguessin efectuar-se, 
estarà format per: 
a) El Rector i un membre del Consell de Govern designat pel Rector de la Universitat 

Internacional Menéndez Pelayo. 
b) El President i un diputat de la Diputació de Barcelona. 
c) L'Alcalde i un regidor de l'Ajuntament de Barcelona. 
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d) Dos membres del Consell General del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. 
 
El Rector de la Universitat, el President de la Diputació i l'Alcalde de Barcelona tindran la 
condició de membres nats del Consorci. 
 
9.3. La Presidència del Consell serà exercida, alternativament, per períodes biennals, pels 
membres nats del Consell. 
 
La presidència del primer període, correspondrà al Rector de la Universitat Internacional 
Menéndez Pelayo; en el segon període al President de la Diputació i en el tercer període a 
l'Alcalde de Barcelona. Posteriorment, es seguirà el mateix ordre per períodes biennals que 
coincidiran amb l’any natural. 
 
9.4. La Vicepresidència serà exercida pel membre nat del Consell al qui correspongui la 
presidència en el període biennal següent. 
 
El Vicepresident substituirà al President en els casos d’absència, malaltia, vacant o altra 
circumstància anàloga. 
 
9.5. Els membres del Consell que no exerceixin el càrrec de President o de Vicepresident, 
tindran la condició de vocals. 
 
9.6. A les sessions del Consell podran assistir, amb veu però sense vot, el Director 
Acadèmic i el Gerent. 
 
Article 10. El President del Consorci i del Consell General 
10.1. El President del Consorci ho és a la vegada del Consell General. 
 
10.2. Correspon al President les atribucions següents: 
a) Exercir sense perjudici de les delegacions especials que pugui fer, la més alta 

representació del Consorci en tots el àmbits excepte en l’acadèmic. En aquest darrer 
àmbit la més alta representació del Consorci correspon al Rector de la UIMP. 

b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Consell General, així com 
aprovar l'ordre del dia. 

c) Posar el vist-i-plau a les actes i certificacions dels acords adoptats pel Consell General. 
d) Vetllar pel compliment del acords adoptats pel Consell General. 
e) Fer ús del vot de qualitat per dirimir, en cas d'igualtat en la votació, les qüestions i 

deliberacions que es suscitin en el si del Consell General. 
f) Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del 

Consorci, la L. 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, atribueixi a 
la Presidència de l'entitat local amb el caràcter d'indelegable. 

 
Article 11. La Comissió Especial de Comptes 
1. La Comissió Especial de Comptes tindrà les funcions assignades per la legislació de 
règim local i la reguladora de les hisendes locals. 
 
2. La Comissió Especial de Comptes estarà integrada pels membres del Consell General 
designats per la Presidència del Consorci, tot mantenint el criteri de representació 
institucional i dels grups polítics presents al Consell. 
 
Article 12. (sense contingut) 
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Article 13. El Director acadèmic 
13.1. La direcció acadèmica del Consorci correspon al Director acadèmic, el qual serà 
designat pel Rector de la Universitat internacional Menéndez Pelayo, entre catedràtics o 
professors titulars de Facultats de qualsevol de les Universitat catalanes. 
 
13.2. Son funcions del director acadèmic: 
 
a) Exercir la representació ordinària del Consorci en l’àmbit acadèmic. 
b) Organitzar, dirigir i orientar les activitats docents i d'investigació que es realitzin en el 

Centre. 
c) Elaborar i aprovar la programació acadèmica del centre d'acord amb les directrius 

docents i científiques establertes pel Rectorat de la Universitat Internacional Menéndez 
Pelayo. 

d) Certificar l'acreditació acadèmica dels alumnes que hagin realitzat cursos i 
investigacions. 

e) Proposar l'adquisició del material necessari per a l'adequat desenvolupament de 
l'activitat acadèmica. 

f) Executar els acords del Consell General relatius a la realització d’activitats docents i 
d'investigació. 

g) Seleccionar i contractar el professorat que no integri la plantilla, dins de les previsions 
pressupostàries del Consorci. 

h) Proposar les necessitats de personal tècnic i administratiu necessaris per al 
desenvolupament de les activitats docents i investigadores. 

i) Atorgar les beques acadèmiques prèvia convocatòria i dins dels límits fixats en els 
pressupostos.  

j) Col laborar amb la gerència en la redacció de l’avantprojecte de pressupost. 
k) Exercir les facultats especials que el Consell General li assigni expressament. 
 
Article 14. El Gerent 
14.1. L'organització executiva del Consorci estarà encapçalada per un Gerent, que serà 
designat pel Consell General, entre persones que tinguin un títol universitari de grau 
superior. 
 
14.2. El Gerent tindrà les facultats següents: 
a) Executar i fer executar, quan no sigui competència del Director Acadèmic, els acords 

dels òrgans de govern del Consorci. 
b) Proposar a la resta d'òrgans de govern les gestions o l'adopció d'acords que consideri 

necessaris per a l'acompliment normal de les finalitats del Consorci. 
c) Adoptar les mesures d'ordre intern necessàries que garanteixin el funcionament correcte 

del Consorci en tots els àmbits de la seva activitat. 
d) Assumir la gestió econòmica i administrativa del Consorci. 
e) Exercir, en col·laboració amb el Director acadèmic, la direcció superior en matèria de 

personal. 
f) Formular l'avantprojecte de pressupost. 
g) Elaborar la Memòria anual. 
h) Exercitar, en cas d’urgència, tota mena d'accions, excepcions, recursos i reclamacions 

judicials i administratives en defensa dels béns i dels interessos del Consorci. 
i) Aprovar convenis i acords de col·laboració. 
j) Nomenar el personal que integra la plantilla, excepte el professorat. 
k) Ordenar els pagaments i cobraments. 
l) Reconèixer obligacions en execució dels pressupostos de l'entitat i aprovar preus 

públics. 
m) Aprovar i adjudicar contractes administratius i privats.  
n) Administrar el patrimoni del Consorci. 
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o) Exercir les facultats especials que altres òrgans de l'entitat li assignin expressament. 
p) Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del 

Consorci, la L. 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, atribueixi a 
la Presidència i al Ple de l'entitat amb el caràcter de delegables i que no hagin estat 
assignades a un altre òrgan del Consorci. 

 
CAPÍTOL 3. RÈGIM FUNCIONAL 
 
Article 15. Règim del Consell General 
15.1. El Consell General es reunirà, prèvia convocatòria del President, un cop a l'any en 
sessió ordinària. El President convocarà sessions extraordinàries quan ho consideri 
convenient o quan ho sol·liciti una quarta part dels membres amb dret a vot. 
 
15.2. Les sessions s’hauran de convocar amb una antelació mínima de cinc dies, i a la 
convocatòria s'adjuntarà l'ordre del dia dels assumptes a tractar. Els informes i documents 
relatius als assumptes objecte de deliberació estaran a disposició dels membres del Consell 
General a la seu del Consorci. 
 
El Consell es considerarà formalment reunit quan assisteixin, presents o representats, la 
meitat dels seus membres amb dret a vot. En tot cas, serà necessària la presencia del 
President o qui el substitueixi i la del Secretari. 
 
15.3. Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots, excepte en els supòsits establerts 
en aquests Estatuts fixant un quòrum diferent, i en cas d'empat resoldrà el President amb 
vot de qualitat. 
 
Article 16. (queda sense contingut) 
 
Article 17. La Secretaria i Intervenció del Consorci 
17.1. La Secretaria i la Intervenció del Consorci i dels seus òrgans serà exercida per les 
persones titulars d’aquests càrrecs a l’Administració d’adscripció, o persones en qui 
deleguin.  
 
17.2. El Secretari i l'Interventor del Consorci exerciran les facultats que tenen atribuïdes per 
la legislació de règim local. 
 
CAPÍTOL 4. RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER 
 
Article 18. Recursos 
18.1. Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents: 
a) Les aportacions que realitzin les institucions i entitats consorciades. 
b) Els drets de matrícula satisfets pels alumnes i la resta de rendiments de les activitats 

efectuades pel Consorci. 
c) Els patrocinis, subvencions, liberalitats, transferències, donatius i aportacions no 

dineràries efectuades per qualsevol persona física o jurídica, organismes públics i 
privats. 

d) Els crèdits que s'obtinguin. 
e) Els productes del seu patrimoni. 
f) Qualsevol altres que li puguin correspondre. 
 
18.2. Les entitats consorciades podran aportar al Consorci l'adscripció funcional o d'ús de 
béns, mantenint la seva titularitat. 
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Article 19. Personal 
1. El Consorci ha de disposar del personal necessari per a l’adequat compliment de les 
seves finalitats. El personal del Consorci podrà ser propi, en els termes fixats en aquest 
article, o adscrit per les entitats consorciades en règim funcionarial o laboral. 
 
2. El personal funcionari i laboral que hagi de prestar serveis al Consorci provindrà de 
qualsevol de les Administracions públiques consorciades a través dels procediments de 
provisió i mobilitat i amb els requisits disposats en la legislació vigent i, si s’escau, en el 
conveni col·lectiu que pugui resultar d’aplicació. 
 
3. El personal laboral existent a la plantilla del Consorci a 31 de desembre de 2013, data 
d’entrada en vigor de la LRSAL, mantindrà la seva relació d’ocupació amb el Consorci en els 
termes i condicions amb què aquella fou establerta i conservarà, si escau, les seves 
expectatives de promoció professional i la resta de drets reconeguts a la legislació vigent  i 
en el conveni col·lectiu que pugui resultar d’aplicació. 
 
4. El Consorci no pot tenir personal eventual. 
 
Article 20. Règim econòmicofinancer 
El règim econòmic-financer del Consorci serà l'establert a la normativa vigent per als ens 
locals en matèria pressupostària, de control i comptabilitat. El Consorci resta subjecte al 
règim de pressupostos, comptabilitat i control de l’Administració d’adscripció. En tot cas, 
s’ha de portar a terme una auditoria dels comptes anuals que és responsabilitat de l’òrgan 
de control de l’Administració a què s’hagi adscrit el Consorci. El Consorci haurà de formar 
part del pressupost i incloure’s en el compte general de l’Administració pública d’adscripció. 
 
Article 21. Règim de contractació d'obres, béns i serveis 
La contractació d'obres, béns i serveis s'adaptarà al règim previst per la normativa 
reguladora de les contractacions de les administracions públiques. 
 
CAPÍTOL 5. SEPARACIÓ I DISSOLUCIÓ 
 
Article 22. Separació 
1. Cadascun dels membres del Consorci podrà separar-se d'aquest efectuant el 
corresponent avís previ davant el propi Consorci amb un mínim de tres mesos d'antelació, 
sempre que estigui al corrent en el compliment de les seves obligacions i compromisos 
pendents. 
 
2. Un cop rebut l'avís previ de separació d’algun membre es reunirà el Consell General per 
tal d'impulsar, si escau, les modificacions estatutàries i pressupostàries oportunes o, si 
escau, la dissolució del Consorci. 
 
3. L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci excepte que la resta 
dels seus membres acordin la seva continuïtat, sent necessària, en tot cas, la permanència 
en el Consorci de dues Administracions, o dos entitats o organismes públics vinculats o 
dependents de més d’una Administració.  
 
4. Quan l’exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci, s’aplicaran 
les regles següents: 
 
c) Es calcularà la quota de separació que li correspongui a qui exerciti el dret de 
separació, d’acord amb la participació que li hagués correspost en el saldo resultant del 
patrimoni net si s’hagués dissolt el Consorci, tenint en compte tant el percentatge de les 
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aportacions que hagi efectuat qui exerceix el dret de separació als fons patrimonials del 
Consorci, com el finançament concedit cada any. 
 
Si el membre del consorci que se separa no ha fet aportacions per no estar-hi obligat, el 
criteri de repartiment ha de ser la participació en els ingressos que, si s’escau, hagués rebut 
durant el temps que ha pertangut al consorci. 
 
S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què es farà el pagament de la quota de 
separació, en el supòsit que resulti positiva, així com la forma i condicions de pagament del 
deute que correspongui a qui exerceixi el dret de separació si la quota és negativa. 
 
L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada determinada la quota de 
separació, en el supòsit que aquesta resulti positiva, o una vegada s’hagi pagat el deute, si 
la quota és negativa. 
 
d) Si el Consorci estigués adscrit a l’Administració que ha exercit el dret de separació, 
s’haurà d’acordar a quin de la resta d’ens consorciats que continuen en el Consorci 
s’adscriu en aplicació dels criteris establerts a la Llei.  
 
Article 23. Causes de dissolució 
La dissolució del Consorci es produirà: 
 
1. Per disposició legal. 
2. Per impossibilitat de complir les seves finalitats. 
3. Per acord del Consell General del Consorci, ratificat pels òrgans competents de les 

entitats consorciades. 
4. Per acord de les entitats consorciades. 
 
Article 24. Liquidació i extinció del Consorci 
1. La dissolució del Consorci, acordada pel seu màxim òrgan de govern per majoria 
absoluta, produeix la seva liquidació i extinció, i ha de ser ratificada pels òrgans competents 
dels ens consorciats. 
 
2. El màxim òrgan de govern del Consorci, a l’adoptar l’acord de dissolució, nomenarà un 
liquidador. 
 
3. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspongui a cada membre del 
Consorci que es durà a terme d’acord amb la participació que li correspongui en el saldo 
resultant del patrimoni net després de la liquidació, tenint en compte tant el percentatge de 
les aportacions que hagi efectuat cada membre del Consorci al fons patrimonial del mateix, 
com el finançament concedit cada any. 
 
Si algun dels membres del Consorci no ha fet aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de 
repartiment és la participació en els ingressos que, si s’escau, hagués rebut durant el temps 
que ha pertangut al Consorci. 
 
En tot cas, s’haurà de determinar la destinació del personal del Consorci, amb respecte a 
tots els seus drets. 
 
4. S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què es farà el pagament de la quota 
de liquidació en el supòsit que resulti positiva. 
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5. Els ens consorciats podran acordar, per majoria absoluta, la cessió global dels actius i 
passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat 
de l’activitat i aconseguir els objectius del Consorci que es liquida. 
 
DISPOSICIONS FINALS 
 
Primera. Efectes de les modificacions legislatives  
1. Les prescripcions d'aquests Estatuts que incorporen o reprodueixen aspectes de la 
legislació bàsica de l'Estat o l'autonòmica d'aplicació als consorcis locals catalans 
s'entendran automàticament modificades en el moment en què es produeixi la seva revisió. 
 
2. La remissió que es fa en els presents Estatuts a les normes legals de qualsevol altre 
àmbit, general o sectorial, s'entendrà referida a les successives que interpretin, ampliïn, 
condicionin, substitueixin, modifiquin o deroguin les vigents.  
 
Segona. Entrada en vigor 
Els presents Estatuts entraran en vigor una vegada hagin estat complerts els requeriments 
establerts a la legislació i publicats en el Butlletí Oficial de la Província els acords relatius a 
la seva aprovació definitiva i el seu text íntegre, excepció feta de la nova composició del 
Consell General que es farà efectiva un cop celebrades les eleccions locals de 24 de maig 
de 2015.” 

 
Segon.- NOTIFICAR els acords precedents al Consorci Universitat Menéndez Pelayo 
Barcelona (CUIMPB) – Centre Ernest Lluch. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (19), del Partit dels Socialistes de 
Catalunya – Progrés Municipal (19), del Partit Popular (5) i l’abstenció dels diputats 
assistents del d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa – Entesa 
(4) i el vot en contra d'Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (2) i, sent 
el resultat definitiu de 47  vots a favor 2 vots en contra.  
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió la Diputada del Grup de Convergència i 
Unió, Sra. Maria Mercè Rius i Serra. 
 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
8.- Dictamen de data 5 de maig de 2015, que proposa ratificar l’acord de la 
modificació dels Estatuts de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques 
(IVÀLUA), adoptat pel Consell Rector de l’Institut en data 22 d’abril de 2015, per 
adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa. 
 
I.- Antecedents 
 
El Consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (IVÀLUA) va quedar 
constituït formalment en data 17.10.2006 sota el nom “Centre per a la Investigació i 
l’avaluació de les polítiques públiques”, en la constitució del qual va participar la 
Diputació de Barcelona, aprovat en la sessió plenària de data 27.7.2006 (Ref. AP 
153/06),  aprovant-se també els seus estatuts. El Consorci es va crear inicialment pel 
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Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, la Fundació 
Jaume Bofill, la Universitat Pompeu Fabra i la pròpia Diputació de Barcelona. 
 
Els Estatuts inicials del Consorci van ser modificats i adaptats per successius acords, 
resultant que en la modificació aprovada pel Consell Rector en data 6.5.2010 el 
Consorci va canviar de nom per adoptar el de “Consorci titular de l’Institut Català 
d’Avaluació de Polítiques Públiques”. 
 
La darrera modificació d’Estatuts, adoptada per acord de data 16.7.2013, va ser 
ratificada per la Diputació de Barcelona en la sessió plenària de data 27.2.2014 i 
publicada al DOGC núm. 6666 de 17.7.2014. 
 
Actualment el Consorci està constituït per la Generalitat de Catalunya, a través del 
Departament d’Economia i Coneixement, la Diputació de Barcelona i la Universitat 
Pompeu Fabra. 
 
II.- Adaptació dels estatuts a la normativa vigent 
 
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local (en endavant LRSAL), que en data 31 de desembre de 2013 va 
entrar en vigor, modifica el règim jurídic dels consorcis administratius en aspectes com 
són el del personal al seu servei i el del règim pressupostari, comptable i de control i 
estableix l’obligatorietat d’adaptar els estatuts dels consorcis a aquesta nova legislació. 
 
El 18 de setembre de 2014 va entrar en vigor la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa. Aquesta 
Llei introdueix en els articles 12 i següents un nou règim jurídic, de caràcter bàsic, del 
dret de separació dels membres del consorci i de la seva dissolució i liquidació. 
 
L’adaptació a la nova legislació implica una modificació d’Estatuts, que haurà de 
tramitar-se seguint el procediment establert a l’art. 271 del Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel RDL 2/2003 de 28 d’abril, i als 
arts. 313, 316 i 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS), aprovat pel D 
179/1995, de 13 de juny. 
 
III.- Proposta de modificació dels Estatuts 
 
a) El Consell Rector del Consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques 

(IVÀLUA) en data 18.2.2015 va aprovar inicialment la modificació dels Estatuts i el 
text resultant de la modificació, i proposar la ratificació per part de tots els ens 
consorciats.  
 

b) Posteriorment, en la sessió de data 22.4.2015, el Consorci va aprovar les esmenes 
presentades per la Diputació de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i el 
Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, en nom de la Generalitat de 
Catalunya, aprovant un nou text dels Estatuts. 

 
c) La notificació de l’acord del 18.2.2015, acompanyada de la certificació emesa per 

la Secretaria del Consorci en data 20.2.2015, i el text refós dels estatuts, va tenir 
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entrada en el Registre general de la Corporació el 23.3.2015, ref. 1500018481; i la 
notificació de l’acord de data 22.4.2015, acompanyada de la certificació emesa per 
la Secretaria del Consorci en data 23.4.2015, i el nou text refós dels estatuts, va 
tenir entrada en el Registre general de la Corporació el 29.4.2015, ref. 
1500028274. 

 
d) La modificació dels Estatuts aprovada comporta, en síntesi, la modificació del nom 

del Consorci que deixa de dir-se Consorci titular de l’Institut Català d’Avaluació de 
Polítiques Públiques per dir-se “Consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques 
Públiques (IVÀLUA); l’adscripció a l’administració de la  Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el departament competent en economia i finances: la modificació del 
domicili social; variació en la composició dels òrgans de govern amb la supressió 
de la Comissió Executiva; variació en els càrrecs, resultant que el nomenament de 
la persona que ocuparà la Presidència correspon a la Generalitat de Catalunya i la 
que ocupi la Vice-presidència a la Diputació de Barcelona; una modificació del 
règim pressupostari, comptable i de control i del personal; una nova definició del 
procediment de separació dels membres del Consorci, i la seva dissolució i 
liquidació.  

 
Així doncs, la modificació aprovada afecta succintament als següents aspectes:  
 
1. L’adscripció del Consorci a l’Administració de la Generalitat de Catalunya 

mitjançant el departament competent en matèria d’economia i finances (art. 1.2). 
 
2. La modificació del domicili social (art. 1.3). 
 
3. La supressió del terme Consorci Titular de l’Institut, per passar a nomenar-se 

directament Consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques. 
 
4. Es modifica la condició dels possibles nous membres, deixant de tenir aquesta 

possibilitat aquells que no siguin administracions públiques o organismes públics 
amb finalitats concurrents amb les del Consorci (art. 3.2). 

5. Es concreten i amplien les finalitats del Consorci (art. 4), que en general van 
adreçades a realització d’avaluacions per encàrrec; dissenyar instruments 
d’avaluació i establiment d’estàndards de qualitat. 

 
6. Es suprimeix la Comissió Executiva (art. 5), òrgan en el qual a la Diputació de 

Barcelona li corresponia una vocalia (art. 11 anterior). 
 
7. Es modifica el sistema d’elecció del càrrec de President, resultant que el 

nomenament de la persona que ocuparà la Presidència correspon a la 
Generalitat de Catalunya (art. 6.1.a), modificant-se, per tant, el sistema de 
designació anterior on l’elecció corresponia al Consell Rector. 

 
8. S’assigna, com una atribució nova en favor de la Corporació, que la designació 

de la persona que ocuparà la Vice-presidència correspon a la Diputació de 
Barcelona (art. 6.1.b), modificant-se, per tant, el sistema de designació anterior 
on l’elecció corresponia al Consell Rector. 
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9. Es suprimeix la indicació referida al nombre mínim de membres del Consell 
Rector, i s’amplia la representació de la Generalitat de Catalunya, que passa de 
dos a quatre vocalies, de les quals: dues seran nomenades pel Departament 
competent en matèria d’economia i finances, una pel Consell Interuniversitari de 
Catalunya, nomenada pel departament competent en matèria d’universitats, i una 
pel Consell de Treball Econòmic i Social, nomenada pel departament competent 
en matèria d’empresa i ocupació, i per raó del seu càrrec. 

 
10. En el Consell rector la representació de la Diputació de Barcelona es manté 

igual, dues vocalies, una a ocupar per un Diputat/da i una altra per persona 
experta en l’àmbit de l’avaluació (art. 6.1.c), amb l’única variació que un dels dos 
vocals ocuparà la Vice-presidència.  

 
11. Es determina que els membres del Consell Rector no percebran cap retribució ni 

drets d’assistència a les sessions (art. 6.7), modificant-se així la previsió anterior 
que possibilitava la percepció de dietes (abans art. 8.7). 

 
12. S’ajusten les competències del Consell Rector per adaptar-les als canvis 

estatutaris (art. 7). 
 
13. Es modifica el règim de sessions i l’emissió de vot, preveient-se la possibilitat de 

realitzar sessions mitjançant sistemes telemàtics (vídeoconferència, 
mutliconferència ...) i sense presència física dels membres, però garantint la 
seva identificació, així com considerar que el lloc de celebració de la sessió és el 
lloc on es trobi el President de l’òrgan (art. 8) 

 
14. Es fixa un quòrum mínim d’assistència a les sessions per a l’adopció d’acords, 

referit a la presència del President/a, vice-president/a i almenys un representant 
de dues de les entitats membres (Art. 9). També es podran adoptar acords 
mitjançant l’emissió de vots per correspondència postal, de forma telemàtica, o 
qualsevol altre mitjà sempre que quedi constància de la recepció del vot i se’n 
garanteixi l’autenticitat. S’entén que l’emissió del vot es considera feta en el 
domicili social del Consorci i en la data en què s’emeti l’últim vot (art. 9.3). 

 
15. S’adequa la figura de la Direcció Executiva, d’acord amb la modificació 

estatutària,  en tant que abans les relacions es mantenien amb la Comissió 
Executiva, ara suprimida, i  es preveuen amb el Consell Rector (art. 11). 

 
16. Es determina que respecte del Consell Assessor, de crear-se, aquest s’haurà de 

dotar d’un reglament intern de funcionament (art. 12). En qualsevol cas els seus 
membres no percebran cap retribució ni drets d’assistència (art. 12.3). 

 
17. Es considera el Consorci com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de la 

Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, així com de les entitats i 
organismes que en depenen sempre que tinguin la condició de poder 
adjudicador (art. 13.1). La relació que s’estableixi no serà de caràcter contractual 
i es realitzarà mitjançant encàrrecs. 
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Així mateix el Consorci no podrà participar en les licitacions públiques 
convocades per les entitats de les quals sigui mitjà propi, llevat que restin  
desertes, i se li encarreguin per aquesta circumstància (art. 13.2). 

 
18. Es preveu que els ingressos que rebi per les seves activitats puguin tenir el 

caràcter de taxes, preus o tarifes (art. 15). Tarifes que han de ser aprovades pel 
Consell Rector i, en el cas que resultin de l’actuació com a mitjà propi i tècnic, 
ratificades per l’ens pel qual actua com a tal mitjà propi  (art. 17.2). 

 
19. Es considera que el règim pressupostari, de comptabilitat i control és el de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya, així com què els comptes seran 
auditats per la Intervenció de la Generalitat, que el pressupost s’integrarà en el 
de la Generalitat i s’inclouran en el seu compte general. 

 
20. Es modifica el règim de personal, substituint la regulació prevista fins ara (art. 19 

anterior) per la consideració que el règim jurídic del personal al servei del 
Consorci és el de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (ara art. 20), i 
pot tenir la condició de personal funcionari o laboral i es regeix per la seva 
normativa específica.  

 
21. Es modifica el règim de separació, tot especificant les condicions en què aquest 

es pot produir i el càlcul de la quota de separació i el seu pagament si aquesta 
resulta positiva, per adaptar-lo als articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, de 16 de 
setembre, de racionalització del sector púbic i altres mesures de reforma 
administrativa, i es fixa que la modificació de l’adscripció del Consorci a una altra 
administració si a la que està adscrit és l’administració que exerceix el dret de 
separació, s’haurà d’acordar per la resta d’institucions (art. 22).  

 
22. Es modifica, també, la manera en què es procedirà a la dissolució per adaptar-se 

a les prescripcions previstes a l’art. 14 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del sector púbic i altres mesures de reforma administrativa, sense 
determinar qui serà l’òrgan liquidador cas que aquest no vingui designat en 
l’acord de dissolució (art.23). 

 
23. En general, en haver-se suprimit un òrgan, la Comissió Executiva, es produeix 

una renumeració de l’articulat dels estatuts. 
 

A banda dels aspectes modificats, a l’art.18 (abans art. 17) es manté la referència a 
l’art. 3.1 e) de la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, per 
subjectar l’activitat contractual del Consorci a les normes de contractació pública, quan 
la referència hauria de fer-se al RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, per la qual cosa, la referència 
normativa de l’art. 18 dels estatuts s’ha d’entendre automàticament substituïda per la 
referència al mateix art. 3.1. e) del text refós de la Llei. 
 

IV.- Proposta de ratificació de la modificació d’Estatuts 
 

Les modificacions proposades es consideren d’interès general, per a la millor 
organització i funcionament del Consorci i, examinades en el seu contingut, s’ajusten 
al que disposen la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
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de l’Administració Local (en endavant LRSAL), la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya (articles 113 a 115), i al que preveu el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals i a la resta de disposicions de l’ordenament jurídic 
pels quals es regeixen els Consorcis. 
 

D’acord amb el que disposa l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), la 
modificació dels estatuts del Consorci requereix acord previ adoptat pel seu òrgan 
superior de govern, que ha de ser ratificat pels ens consorciats. 
 

L’adopció de l’acord de ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci és 
competència del Ple corporatiu, i es requereix el vot favorable de la majoria absoluta 
del nombre legal de membres de la Corporació, d’acord amb el que disposen els 
articles 33.1.ñ) i 47.2g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, i 114.3d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DL 
2/2003, de 28 d’abril), i 313.2 del ROAS/95. 
 

En compliment de l’art. 179 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel DL 2/2003 de 28 d’abril, ha estat emès de forma conjunta, per 
la Secretaria General i la Intervenció de la Diputació de Barcelona, l’informe preceptiu i 
no vinculant que consta a l’expedient. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Presidència que elevi al Ple per a la seva aprovació, previ informe de la Comissió 
Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Internes i Noves 
Tecnologies, els següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- RATIFICAR l’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del 
CONSORCI TITULAR DE L’ INSTITUT CATALÀ D’AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES 
PÚBLIQUES que desprès de la modificació passarà a denominar-se ”CONSORCI 
INSTITUT CATALÀ D’AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES” en la versió 
aprovada pel Consell Rector en la sessió de data  22.4.2015, Consorci que restarà 
adscrit al sector públic de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament 
competent en matèria d’economia i finances. 
 
La modificació d’Estatuts aprovada inicialment en els termes detallats a la part 
expositiva del present dictamen, queda recollida en següent text refós: 
 

“ESTATUTS DEL CONSORCI INSTITUT CATALÀ D’AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES 
PÚBLIQUES (IVÀLUA) 
 
Capítol I. Disposicions generals  
 
Article 1. Naturalesa, adscripció i domicili  
 
1.1 El Consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (d’ara endavant IVÀLUA) 
és una entitat de dret públic de caràcter associatiu i voluntari, i de duració indefinida, amb 
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capacitat per crear i gestionar serveis i realitzar activitats, en els termes que estableixi la 
normativa aplicable a les entitats consorciades i en el marc d’aquests Estatuts. 
 
1.2 El Consorci IVÀLUA està adscrit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
mitjançant el departament competent en matèria d’economia i finances.  
 
1.3. El Consorci fixa el seu domicili legal, a la ciutat de Barcelona, al carrer de la Diputació 
108 4art 1a. El Consell Rector pot acordar la modificació del domicili. La modificació ha de 
ser objecte de publicació. 
 
Article 2. Personalitat jurídica  
 
El Consorci Ivàlua té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per realitzar actes 
d’administració i de disposició de béns, celebració de contractes i, en general, tots els actes 
necessaris per assolir, d’acord amb la legislació vigent aplicable en cada supòsit, l’objectiu i 
les finalitats que estableixen aquests Estatuts.  
 
Article 3. Composició 
 
3.1 El Consorci IVÀLUA està integrat pels següents membres. 
 
- L’Administració de la Generalitat de Catalunya.  
- La Diputació de Barcelona.  
- La Universitat Pompeu Fabra.  
 
3.2. Podran integrar-se al Consorci altres membres que hauran de tenir la condició 
d’administracions públiques o organismes públics que persegueixin finalitats d’interès públic 
concurrents amb les del Consorci IVÀLUA i que puguin contribuir al millor compliment del 
seu objectiu.  
 
La incorporació de nous membres comportarà l’ampliació del nombre de membres del 
Consell Rector i, si escau, de la resta d’òrgans del Consorci, que es determinin en l’acord 
d’admissió, i en els termes, les regles de proporcionalitat i les condicions que s’hi 
estableixin. 
 
Les propostes de nous membres seran presentades al Consell Rector del Consorci per 
alguna de les entitats que en formen part i requeriran l’aprovació per majoria absoluta.  
 
Article 4. Finalitats  
 
El Consorci té com a missió la promoció de l’avaluació de polítiques públiques entre les 
administracions públiques catalanes, les entitats sense ànim de lucre que persegueixin 
finalitats d’interès públic  i entre la ciutadania en general.  
 
Per portar a terme aquesta missió IVÀLUA tindrà com a principals funcions:  
 
a) Avaluar polítiques públiques per encàrrec de les administracions públiques i de les 

entitats sense ànim de lucre. 
b) Dissenyar instruments que permetin les Administracions públiques i la societat en 

general, realitzar anàlisis i avaluació de polítiques públiques.  
c) Detectar i assessorar en temàtiques d’interès per a les administracions públiques i a les 

entitats sense ànim de lucre, per al disseny, la planificació, la implementació i l’avaluació 
de les polítiques públiques. 
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d) Generar coneixement, produir informació i documentació que permetin les 
administracions públiques i a les entitats sense ànim de lucre en general, realitzar 
anàlisis i avaluació de polítiques públiques. 

e) Realitzar activitats de formació sobre avaluació de polítiques públiques o participar en 
programes de formació d’altres organismes amb aquesta mateixa finalitat. 

f) Desenvolupar projectes de recerca sobre avaluació de polítiques públiques o participar 
en programes de recerca d’altres organismes amb aquesta mateixa finalitat.  

g) La promoció i difusió de l‘avaluació i l’establiment d’estàndards de qualitat per a la millora 
de l’avaluació. 

h) Difondre els resultats de les avaluacions de polítiques públiques, mitjançant formats i 
canals adaptats als diferents tipus de destinataris.  

i) Desenvolupar altres activitats que facilitin el compliment de la seva missió.  
 
Capítol II. Òrgans de govern, direcció i assessorament 
 
Article 5. Òrgans  
 
El Consorci IVÀLUA es regeix pels òrgans següents: 
 
5.1 Òrgans de govern i direcció:  
 
a) El Consell Rector  
b) El/la president/a  
c) La Direcció Executiva  
 
5.2 Òrgan d’assessorament: El Consell Assessor  
 
Article 6. Composició i naturalesa del Consell Rector  
 
6.1 El Consell Rector és el màxim òrgan de govern del Consorci, integrat per les entitats 
consorciades i s’estructura de la manera següent: president/a, vicepresident/a, vocals i 
secretari/a.  
 
a) El president/a és designat pel Departament Competent en matèria d’economia i finances 

entre persones de reconegut prestigi en l’àmbit d’actuació del Consorci.  
 
b) El/la vicepresident/a serà designat per la Diputació de Barcelona, d’entre un dels dos 

vocals nomenats per la Diputació de Barcelona i substitueix al president/a en cas 
d’absència, vacant, malaltia o causa d’abstenció. 

 
c) Els vocals són designats de la forma següent:  
 
c.1) Quatre vocals representants de la Generalitat de Catalunya que seran els següents:  
 

- Dos vocals nomenats pel Departament competent en matèria d’economia i finances i 
que ho seran per raó de càrrec amb rang de secretari/ària general o director/a general. 

- Un vocal del Consell Interuniversitari de Catalunya nomenat pel Departament 
competent en matèria d’universitats. 

- Un vocal del Consell de Treball, Econòmic i Social nomenat pel Departament 
competent en matèria d’empresa i ocupació que ho serà per raó de càrrec a proposta 
del Consell de Treball, Econòmic i Social. 

 
c.2) La Diputació de Barcelona nomenarà com a vocals dos representants que seran un/a 
diputat/da i una persona experta en l’àmbit de l’avaluació.  
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c.3 ) Un vocal designat per  la Universitat Pompeu Fabra. 
 
d) El secretari/a serà nomenat pel Consell Rector i assistirà a les reunions amb veu però 

sense vot.  
 
6.2 També assistirà a les reunions del Consell el/la director/a executiu/va que hi participarà 
amb veu però sense vot.  
 
6.3 El/la president/a i els vocals seran nomenats per períodes renovables de quatre anys.  
 
6.4 Els membres del Consell de Rector que siguin nomenats per raó del càrrec que ocupin, 
cessaran en la seva representació en el moment en què perdin la condició per la qual van 
ser nomenats, essent substituïts en el Consell Rector per qui reglamentàriament els 
substitueixi en el càrrec.  
 
6.5 Els membres del Consell Rector que siguin nomenats a títol personal per una institució, 
podran ser revocats a proposta d’aquesta, i amb l’aprovació del Consell Rector.  
 
6.6 En el cas de vacant d’un dels membres del Consell durant el període a què es refereix 
l’article 6.3. la persona que ocupi la vacant tindrà la condició de membre del Consell fins a 
l’acabament del període per al qual va ser nomenada la persona substituïda. 
 
6.7. Els membres del Consell Rector no percebran cap retribució, ni drets d’assistència.  
 
Article 7. Competències del Consell Rector  
 
El Consell Rector, òrgan màxim de govern del Consorci, tindrà les següents atribucions, que 
es relacionen a títol enunciatiu i no limitador:  
 
a) Fixar les regles, directrius i criteris generals d’actuació i funcionament del Consorci i 

aprovar la forma de gestió per la qual s’hagi de regir el compliment de les seves finalitats.  
b) Aprovar el marc pressupostari plurianual per als pressupostos del Consorci.  
c) Aprovar el pressupost anual del Consorci, els comptes anuals, i la liquidació del 

pressupost vençut.  
d) Establir els límits de les quanties d’eventuals modificacions pressupostàries.  
e) Fixar i aprovar els preus i les tarifes corresponents per les seves activitats. 
f) Aprovar la Memòria anual d’activitats del Consorci.  
g) Aprovar, el pla anual d’actuacions i projectes.  
h) Aprovar els programes d’inversió i finançament del Consorci.  
i) Nomenar i separar el director executiu, i fixar les retribucions que aquest hagi de 

percebre a l’exercici del seu càrrec.  
j) Aprovar els límits màxims de les eventuals operacions d’endeutament en què pogués 

incórrer el Consorci.  
k) Proposar la modificació del Estatuts, la supressió, dissolució i liquidació del consorci.  
l) Fixar els límits econòmics a partir dels quals l’òrgan de contractació necessitarà 

autorització per licitar i adjudicar els contractes del Consorci i realitzar l’autorització 
corresponent.  

m) Nomenar les persones que per la seva condició d’experts en el camp de les polítiques 
públiques, l’àmbit acadèmic, social o econòmic, constituiran el Consell Assessor.  

n) Canviar el domicili del Consorci.  
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Article 8. Règim de reunions 
 
8.1 El Consell Rector es reunirà amb caràcter ordinari dos cops a l’any, i amb caràcter 
extraordinari, a iniciativa del president/a o quan ho sol·liciti formalment alguna de les 
institucions consorciades.  
 
8.2 El Consell Rector podrà reunir, quan escaigui, mitjançant videoconferència, 
multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels seus  
membres, garantint la identificació de les persones que participen en la sessió. La reunió 
s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi el/la president/a. 
 
8.3 El/la secretari/a, per encàrrec explícit del president/a, convocarà les reunions, amb 
informació prèvia de l’ordre del dia, amb un període de preavís que no podrà ser inferior a 
set dies naturals. 
 
8.4 Les reunions se celebraran en primera convocatòria quan hi siguin presents el/la 
president/a i al menys un representant de cadascuna de les institucions que formen el 
Consorci. Si no és així, se celebrarà en segona convocatòria mitja hora més tard, quan hi 
siguin presents almenys el/la president/a o el/la vicepresident/a i un representat de dues de 
les entitats consorciades.  
 
8.5 Podran ser convocades a les reunions del Consell, a iniciativa del president/a o a 
requeriment d’algun dels vocals, en qualitat d’experts, qualsevol persona, l’assistència de la 
qual s’estimi adequada d’acord amb els assumptes inclosos en el corresponent ordre del 
dia.  
 
Article 9. Regim d’adopció d’acords 
 
9.1 Cadascun dels membres del Consell Rector disposen d’un vot. El president/a disposarà 
de vot de qualitat.  
 
Els acords del Consell Rector es prendran per majoria simple amb excepció de la proposta 
de nous membres, la modificació dels Estatuts, la separació i la dissolució del Consorci, que 
requeriran majoria absoluta.  
 
9.2 Per a l’adopció dels acords es requerirà un quòrum d’assistència a les sessions 
d’almenys el/la president/a o el/la vicepresident/a i un representat de dues de les entitats 
consorciades.  
9.3 També es podran adoptar acords mitjançant l’emissió del vot per correspondència 
postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà sempre que quedin garantits els drets  
d’informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se’n garanteixi 
l’autenticitat. En aquests casos s’entendrà que l’acord s’adopta al lloc del domicili del 
Consorci i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos. 
 
Article 10. President/a del Consell Rector  
 
El president/a del Consell Rector tindrà les funcions següents:  
 
a) Exercir la més alta representació del Consorci.  
b) Convocar, presidir i donar per finalitzades les reunions del Consell Rector, així com 

dirigir-ne les deliberacions.  
 
En absència del president/a, exercirà aquestes funcions el vicepresident/a.  
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Article 11. Director executiu  
 
El director executiu tindrà les funcions següents:  
 
a) L’alta direcció del consorci, dirigint la seva activitat, d’acord amb les directrius del Consell 

Rector.  
b) Exercir les funcions d’òrgan de contractació per delegació del Consell Rector i fer el 

seguiment de l’execució de tota la contractació del Consorci.  
c) Elaborar i presentar al Consell Rector l’avantprojecte del Pla anual d’actuació i fer el 

seguiment de l’execució i de les activitats previstes.  
d) La gestió, custòdia i conservació del patrimoni definit a l’article 16 d’aquests Estatuts. 
e) La gestió dels recursos financers del Consorci, ordenant i executant despeses i 

contraient obligacions conforme al pressupost aprovat.  
f) Preparar la documentació dels assumptes que hagin de sotmetre’s a la consideració del 

Consell Rector i informar de tot allò necessari per a l’adequat exercici de les seves 
competències.   

g) L’exercici davant dels tribunals de tot tipus d’accions judicials.  
h) Negociar els acords necessaris per al funcionament del Consorci de conformitat amb el 

pla aprovat pel Consell Rector i signar –quan no ho faci el President- els convenis i 
instruments de col·laboració amb entitats públiques i privades.  

i) Elaborar i presentar al Consell Rector l’avantprojecte de pressupost anual del Consorci, 
l’informe sobre els comptes anuals i la proposta de liquidació del pressupost vençut.  

j) Elaborar l’esborrany de la Memòria anual d’activitats.  
k) Executar als acords del Consell Rector.  
l) Les altres funcions que li deleguin el Consell Rector.  
 
Article 12. Competències del consell assessor  
 
12.1 El Consell Rector d’IVÀLUA podrà acordar la creació d’un Consell Assessor integrat 
per experts de reconegut prestigi, en el camp de les polítiques públiques, l’àmbit acadèmic, 
social o econòmic. La seva finalitat serà assessorar al director executiu i al Consell Rector, i 
actuar com a òrgan de pensament i reflexió, tant pel propi Consorci, com per la resta de la 
societat i la ciutadania. 
 
12.2 El Consell Assessor per al seu funcionament s’ha de dotar d’un reglament intern on es 
definirà el règim de funcionament. 
 
12.3. Els membres del Consell Assessor no percebran cap retribució, ni drets d’assistència.  
Capítol III. Règim jurídic, econòmic-financer i de personal  
 
Article 13. Mitjà propi instrumental i servei tècnic 
 
13.1. El  Consorci IVÀLUA té la consideració de mitjà propi instrumental i servei tècnic de la 
Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona i de les entitats i els organismes que 
en depenen o s’hi vinculen, sempre i quan tinguin la condició de poders adjudicadors i 
reuneixin els requisits legalment exigits, i resta obligat a realitzar els treballs que aquestes li 
encarreguin en les matèries que s’esmenten a l’article 4.  
 
Les relacions del Consorci IVÀLUA amb les entitats de les quals és mitjà instrumental i 
servei  tècnic no tenen naturalesa contractual i s’articulen mitjançant encàrrecs. En 
conseqüència,  aquestes relacions són de caràcter intern, dependent i subordinat a tots els 
efectes. 
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13.2 El Consorci IVÀLUA no podrà participar en les licitacions públiques convocades per les 
entitats de les quals té la condició de mitjà propi i servei tècnic. No obstant això, quan no hi 
concorri cap licitador, es podrà encarregar al Consorci IVÀLUA l’execució de la prestació 
objecte de licitació. 
 
Article 14. Regim Jurídic 
 
El Consorci es regeix per les disposicions d’aquests Estatuts, per la reglamentació interna 
dictada en el seu desenvolupament i subsidiàriament per la normativa autonòmica i estatal 
que li sigui d’aplicació.  
 
Article 15. Recursos econòmics  
 
15.1. Els recursos econòmics del Consorci són els següents:  
 
a. Les aportacions que rebi amb càrrec als pressupostos de les institucions consorciades.  
b. Els ingressos produïts per les taxes, els preus i les tarifes corresponents. que pugui 

obtenir per les seves activitats, així com els rendiments del seu patrimoni. 
c. Les transferències, subvencions, donacions i aportacions  que facin al seu favor altres 

administracions, entitats públiques i organismes privats o particulars.  
d. Els crèdits i préstecs que li siguin concedits.  
e. Aquells altres legalment establerts.  
 
15.2. El Consorci podrà aportar recursos al finançament d’activitats de formació, recerca i 
assessorament que li siguin encomanades per les administracions públiques per tal 
d’estimular la seva realització i de participar en la gestió i difusió dels seus resultats.  
 
Article 16. Patrimoni  
 
El Consorci té un patrimoni propi vinculat a les seves finalitats, al qual s’integren, en qualitat 
de béns cedits en ús, aquells que les institucions consorciades acordin. Formaran part del 
seu patrimoni els béns fundacionals i els que adquireixi per qualsevol concepte.  
 
Article 17. Tarifes 
 
17.1 El Consorci Ivàlua es proveirà de les tarifes que abonaran els usuaris per als serveis 
que presti. Aquestes tarifes i les seves variacions es fixaran, en tot cas, preservant el 
principi de la lliure competència i de conformitat amb la normativa d’aplicació. 
 
17.2 L’aprovació de les tarifes del Consorci IVÀLUA com a mitjà propi i les seves 
modificacions, correspon al Consell Rector. Tanmateix l’aprovació de les tarifes del Consorci 
Ivàlua en la seva actuació com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de les institucions 
consorciades requerirà la ratificació d’aquestes. 
 
Article 18. Règim contractual  
 
De conformitat amb l’apartat 1.e) de l’article 3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector públic, l’activitat contractual del Consorci es regirà per l’establert a 
l’esmentada Llei.  
 
Article 19. Règim financer  
 
19.1 El règim pressupostari, de comptabilitat i control d’aplicació al Consorci és el de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
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19.2 El Consorci resta subjecte a auditoria financera i de regularitat en el marc del control 
financer establert, per a aquest tipus d’entitats, a la normativa reguladora de les finances 
públiques de Catalunya, sota la responsabilitat de la Intervenció General de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
19.3 El pressupost del consorci forma part dels pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
19.4 Els comptes del consorci s’inclouen en el compte general de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Article 20. Règim del personal  
 
El règim jurídic d’aplicació del personal al servei del Consorci és el de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. Aquest personal pot ser funcionari o laboral i es regeix per la 
normativa de funció pública o per la legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés 
normes convencionalment aplicables que li siguin d’aplicació.  
 
Capítol V. Modificació dels Estatuts i separació i dissolució del Consorci  
 
Article 21. Modificació dels Estatuts  
 
L’eventual modificació del Estatuts es realitzarà a proposta del Consell Rector. Qualsevol 
modificació haurà de ser aprovada, en una sessió amb caràcter extraordinari, per majoria 
absoluta dels membres del mateix Consell i ser proposada per a la seva ratificació a les 
institucions consorciades.  
 
Article 22. Separació del consorci i efectes de la separació  
 
22.1 Qualsevol de les entitats consorciades pot acordar separar-se del Consorci si bé amb 
les condicions següents: 
 
a) Ha de formular-se per escrit notificat al Consell Rector amb un preavís de tres mesos. 
b) Ha d'estar al corrent dels seus compromisos adquirits i garantir la liquidació de les 

obligacions pressupostàries aprovades abans d'exercir el dret de separació. 
 

22.2 En el supòsit que alguna de les institucions que formen el Consorci resolgués la seva 
retirada, aquest podrà continuar vigent si així ho acorden les restants institucions, procedint 
d’acord amb la legislació vigent i en la forma establerta en aquests Estatuts.  
 
22.3 L'exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci excepte que la resta 
dels seus membres acordin la seva continuïtat i segueixin pertanyent al consorci al menys 
dues administracions sense comptar les entitats u organismes vinculats. 
 
22.4 Quan l'exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci, la quota de 
separació serà calculada per part de la Intervenció, de l’Administració de la Generalitat, del 
Departament competent en matèria d’economia i finances, atenent els mateixos criteris a 
aplicar en el cas de liquidació.  
 
22.5 Quan l'exercici del dret de separació provingui de la Institució en que el Consorci està 
adscrit la resta d’institucions hauran d’acordar a quina de les restants administracions 
públiques queda adscrit.   
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22.6 En el cas que el Consorci hagi de procedir a la reducció de la plantilla de personal, 
motivat per la separació d'un o varis membres, s'estarà al que disposi la legislació laboral. 
 
22.7 S'acordarà per part del Consorci la forma i condicions en què tindrà lloc el pagament de 
la quota de separació, en el supòsit que sigui positiva, així com la forma i condicions de 
pagament del deute que correspongui a qui exercita el dret de separació si la quota és 
negativa. 
 
Article 23. Dissolució del Consorci  
 
23.1 El Consorci es dissoldrà per acord de les institucions consorciades que l’integren, o per 
impossibilitat legal o material de complir amb els seus objectius. L’acord de dissolució haurà 
de ser ratificat pels òrgans competents de les entitats consorciades. 
 
23.2 En l’acord de dissolució es determinarà la forma com s’ha de procedir a la liquidació del 
seu actiu i passiu i revertiment de les seves obres i instal·lacions, que en tot cas 
s’incorporaran a les entitats consorciades com a mínim en la proporció de les aportacions 
realitzades. Els béns cedits en ús per les parts integrants del Consorci retornaran al seu ple 
domini. 
 
23.3 En el no previst en aquests Estatuts pel que respecte a la liquidació del Consorci, 
resultarà d'aplicació el que disposa l'article 14 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.” 

 
Segon.- DELEGAR en el Consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques 
(IVÀLUA), per raons d’economia processal i per una millor coordinació del 
procediment, els actes administratius necessaris per a la publicació de l’acord 
d’aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci i els que directament se'n 
derivin. 
 
Tercer.- CONDICIONAR la ratificació de l’acord d’aprovació inicial de la modificació 
dels Estatuts, a la seva aprovació definitiva, en els mateixos termes. 
 
Quart.- NOTIFICAR els acords precedents al Consorci per al seu coneixement i als 
efectes legals oportuns. 
 
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Portaveu del Grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: Farem una 
sola posició per als set primers punts. I la mateixa explicació que ara faré servirà, 
també, per als punts 14-19. La nostra posició varia entre el vot contrari i l’abstenció. 
Aclariré després en quins votem en contra i en quins ens abstenim. 
 
Sobre el què signifiquen aquestes modificacions en múltiples consorcis, nosaltres ens 
hem oposat reiteradament a l’aplicació de la LRSAL i creiem que no som singulars en 
aquest sentit, sinó que hi ha una àmplia majoria de les forces polítiques aquí 
representades que no sols veuen amb mals ulls la seva aplicació sinó que veuen que, 
al darrere de la LRSAL, hi ha una verdadera culpabilització de la gestió que els 
ajuntaments han fet en aquests últims anys, cosa que no és així si, després, mirem les 
xifres. També hi ha una voluntat de restringir l’autonomia municipal en aquelles 
competències que sap la majoria de forces polítiques que tenen representació aquí. 
Creiem que aquestes modificacions que es produeixen tenen una doble vocació: en 
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primer lloc, una suposada vocació de disminuir els costos de funcionament d’aquests 
consorcis, voluntat de reduir la despesa econòmica, però si en fixem en tots aquests 
consorcis no hem trobat cap on hi hagi una retribució econòmica, per la qual cosa no 
té sentit fer una modificació de llurs estatuts. A partir d’aquí, què queda? Una voluntat, 
incontestable des del nostre punt de vista, de disminuir el nombre de membres 
d’aquests consorcis, especialment dels consells generals, perquè sí, cosa amb la qual 
no estem d’acord perquè disminueix la representativitat, de forma alarmant en algunes 
ocasions. Per exemple, el CEMICAL passa de 19 membres a 5; en el Consorci del 
Patrimoni de Sitges es passa de 16 a 10; en l’ICPS es passa de 15 a 6... I tot això ve 
marcat per la LRSAL, lògicament. Què passa quan es disminueix la representativitat? 
Doncs que s’augmenta el conflicte, perquè si no hi has pogut dir la teva o assistir al 
Consell general, si no has pogut prendre part en la decisió final, doncs no tens un 
nivell de compromís que et faci participar en les decisions i, per tant, t’allunya de les 
decisions. Ens sembla, per tant, un mal negoci. No és veritat la disminució del cost 
econòmic, però sí disminueix la representativitat de les formacions polítiques i de les 
institucions, per exemple dels ajuntaments,  i augmenta la conflictivitat. Per què hi hem 
de votar a favor, doncs? Per tant, votem en contra dels punts 1, 2 i 3; a favor del punt 4 
perquè no hi ha canvis en la composició; en contra del punt 5; ens abstenim en el punt 
6 perquè es manté la proporció, i votem en contra en el punt 7. Per tant, la nostra 
posició és que hi hagi representativitat perquè, clar, això de la representativitat es diu 
que la defensem perquè som poquets, però ja se sap, cada quatre anys veurem qui té 
menys representants i qui guanya representació. Per tant, no és una qüestió partidista 
sinó de creure en el mètode i el mètode és que ha de garantir-se mínimament la 
participació de qui té  representació en les institucions i aquestes modificacions que es 
produeixen no garanteixen la participació d’aquells que tenen representació en les 
institucions que formen part d’aquells consorcis. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents: 
Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (19), 
Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - 
Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2). 
 
9.- Dictamen de data 6 de maig de 2015, que proposa ratificar l’aprovació de la 
dissolució i liquidació del Consorci de la Comunicació Local (CCL). 
 
I. ANTECEDENTS 
 
El 19 de setembre de 1994 es va constituir el Consorci de Comunicació Local (CCL), 
amb la finalitat de promoure les activitats de les emissores de ràdio municipals, 
produint i fomentant les seves programacions i, en general, promovent i col·laborant en 
totes les activitats que condueixen al desenvolupament del món de la comunicació 
local. Varen ser entitats fundadores la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l’EMUC, Associació d’Emissores Municipals de Catalunya. Posteriorment 
es va incorporar, també en qualitat d’ens fundador, l’Ajuntament de Barcelona i en 
l’actualitat, a part dels ens fundadors, hi ha 172 membres consorciats.  
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El CCL forma part del sector públic de la Diputació de Barcelona, d’acord amb els 
criteris establerts per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibiltiat de l’administració local  (LRSAL), per la qual es modifica, entre altres, la 
Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
En data 26 de març de 2015 el Consell General del CCL va adoptar l’acord inicial de 
dissolució i liquidació del CCL, sent aprovat aquest per unanimitat dels membres 
presents i representats. En data 30 de març va ser publicat l’anunci d’exposició al 
públic dels acords en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i en data 10 d’abril 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona, en data 13 d’abril en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida,  i en data 9 
d’abril en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El termini  per presentar 
al·legacions acaba el 7 de maig d’enguany. 
 
II. NORMATIVA APLICABLE 
 
L'article 324 del Reglament d’obres i activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel 
Decret 179/95 de 13 de juny (ROAS), estableix com a causa de dissolució dels 
consorcis, entre altres causes que figurin en els seus estatuts, el mutu acord dels ens 
consorciats. Així mateix determina que l’acord de dissolució ha d’adoptar-se per 
l’òrgan superior del consorci amb la majoria que estableixin els seus estatuts, ha de 
ser ratificat pels òrgans competents dels seus membres,  i ha de determinar la forma 
en què s’ha de procedir a la liquidació dels béns consorciats i, en el seu cas, la 
reversió de les obres i instal·lacions existents en les administracions consorciades. 
D'acord amb els  Estatuts del Consorci (art. 27): 
 
 “1. El Consorci es dissoldrà per acord dels membres que l’integren, amb el quòrum 
assenyalat a l’art. 14.3 d’aquests Estatuts o per impossibilitat legal o material de 
complir els seus objectius. 
 
2. L’acord de dissolució determinarà com s’haurà de procedir a la liquidació dels béns 
del Consorci i a la reversió de les obres o de les instal·lacions existents.” 
 
L’article 28 preveu que “En cas de dissolució del Consorci, el patrimoni es distribuirà 
entre els seus membres en proporció a les respectives aportacions. Igualment, 
respondran proporcionalment dels deutes contrets.” 
 
L’article 14.3 dels Estatuts estableixen: 
 
“3. Caldrà la majoria qualificada (2/3) del nombre d’integrants del Consell presents o 
representats, d’acord amb el sistema establert en els paràgrafs anteriors, per a la 
validesa dels acords sobre modificació d’Estatuts, admissió de noves entitats i 
separació de membres, sens perjudici del que disposa l’article 27.4”  
 
Com s’ha assenyalat, l’acord del Consell General de 26 de març que aprovà 
inicialment la dissolució i liquidació del CCL va ser adoptat per unanimitat dels 
membres presents i representats.  
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L’art. 14.2 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i 
altres mesures de reforma administrativa, estableix l’obligació que el màxim òrgan de 
govern del consorci, en el moment d’adoptar l’acord de dissolució nomenarà un 
liquidador, sense perjudici, de què en cas de no haver-hi acord, el liquidador haurà de 
ser l’administrador del consorci. En aquest sentit, l’acord adoptat pel Consell General 
ha nomenat un liquidador per tot el període que duri la liquidació.  
 
L'article 14.5 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre estableix que: “Les entitats 
consorciades podran acordar, amb la majoria que s’estableixi als seus estatuts, o a 
falta de previsió estatutària per unanimitat, la cessió global d’actius i passius a una 
altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de 
l’activitat i abastar els objectius del consorci que es liquida.” 
 
En els acords adoptats pel Consell General del CCL el proppassat 26 de març 
s’aprova també la liquidació del Consorci amb assignació de l’eventual sobrant 
econòmic a la Diputació de Barcelona per raó de les aportacions econòmiques que ha 
fet l’entitat al Consorci en tot el temps de funcionament. 
 
Vista la regulació sobre consorcis locals continguda als articles 87 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 269 a 272 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya (DL 2/2003, de 28 d’abril) i els articles 113 a 
115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
La ratificació dels acords de dissolució i liquidació d’un consorci, com a ens associatiu, 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres 
d’aquesta Corporació, d’acord amb l’art. 313.2 del ROAS, en relació a l’art 47.2.g), de 
la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de règim local. Per tant, en 
compliment de l’art. 179.1.b) del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya ha estat emès per la 
Secretaria General i la Intervenció de la Diputació de Barcelona, l’informe preceptiu i 
no vinculant que consta a l’expedient. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, previ informe de 
la Comissió Informativa d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, es proposa 
al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 
PRIMER. Ratificar els acords de dissolució i liquidació del Consorci de Comunicació 
Local, en els següents termes aprovats inicialment pel Consell General del Consorci 
en reunió de data 26 de març de 2015: 
 

Aprovació inicial de la dissolució i liquidació del Consorci de Comunicació Local. 
 
Antecedents. 
 
El 19 de setembre de 1994 es va constituir el Consorci de Comunicació Local (CCL), amb la 
finalitat de promoure les activitats de les emissores de ràdio municipals, produint i fomentant 
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les seves programacions i, en general, promovent i col·laborant en totes les activitats que 
condueixen al desenvolupament del món de la comunicació local. 
 
Per tal de gestionar directament els serveis relatius a l’àmbit de la comunicació local, el CCL 
va constituir el novembre de 1994 una societat mercantil, l’Agència de Comunicació Local, 
SA (ACL). 
 
Actualment les entitats que constitueixen el CCL són la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament 
de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 173 ajuntaments de tota Catalunya i el 
Consorci EMUN Terres de Ponent. Les aportacions al Consorci provenen exclusivament de 
la Diputació de Barcelona. 
 
El sector industrial dels mitjans de comunicació, s’està veien simultàniament impactat pels 
canvis tecnològics i alhora per la profunditat de la crisis econòmica que afecta a l’estat 
espanyol i la resta d’estats de la Unió Europea. Aquest situació esta produint canvis en el 
mapa de la comunicació a Catalunya, que afecten a mitjans de tota mena de suports ; ràdio, 
premsa, televisió, internet, etc., i tan els de titularitat publica com els de privada. I en aquest 
difícil context els mitjans de comunicació locals no escapen a aquesta situació, dons tan el 
procés de canvi tecnològic, com la difícil conjuntura econòmica dels ajuntaments i consorcis 
públics titulars dels mitjans públics locals, els condiciona com a la resta del sector. 
 
Conseqüència d’aquesta situació de crisi, els darrers anys s’han anat produint canvis en el 
mapa de la comunicació a Catalunya, i la Diputació de Barcelona va respondre amb la 
reorganització de les estructures de suport a la comunicació local en les que participa de 
forma exclusiva o majoritària amb l’objectiu de potenciar el recolzament a les entitats de 
comunicació audiovisual del territori amb la finalitat de garantir la seva sostenibilitat i 
aconseguir un major grau d’eficiència en la prestació dels serveis, mitjançant el 
subministrament de continguts i serveis de qualitat i la col·laboració, si s’escau, amb d’altres 
entitats públiques del sector.  
 
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona va unificar a través d’una única entitat els 
recursos econòmics que aporta cercant la major eficàcia i eficiència del seu ús dins un marc 
global que respon a una voluntat d’assignar més recursos econòmics de manera directa a la 
viabilitat i la sostenibilitat de l’activitat de servei públic dels mitjans locals. 
 
Aquest procés va culminar amb la creació de l’entitat Xarxa Audiovisual Local, SL (en 
endavant, XAL, SL) que és una societat mercantil limitada de capital íntegrament públic 
creada per la Diputació de Barcelona, la qual disposa del 100% de la participació, a 
l’empara del que preveuen el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLMRLC), aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28.4 (art. 243 i següents), la Llei estatal 
7/1985, reguladora de les bases del règim local (LBRL), de 2.4 (art. 86), el Text Refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL), aprovat pel Reial Decret 
legislatiu 781/1986, de 18.4 (art. 96 i concordants) i el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals (ROAS), aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny (art. 136 i següents), 
per a la gestió del servei públic de caràcter econòmic de suport i foment de la comunicació 
audiovisual local.  
 
Emmarcat dins el procés de reestructuració de les estructures de suport a la comunicació 
local, el Consell d’Administració de l’Agència de Comunicació Local, SA, (ens instrumental 
del CCL) en data 19 de desembre de 2012 va aprovar el projecte de cessió dels actius i 
passius de la societat a favor de la nova entitat XAL, SL. L'acord va ser posteriorment 
aprovat pel Consell General del CCL constituït en Junta General de l'ACL. 
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Durant l’any 2013 va finalitzar el procés de cessió global d’actius i passius d’aquesta 
societat a favor de la empresa pública XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL i simultàniament 
ha estat dissolta i liquidada l’Agència de Comunicació Local, SA. Aquest procés legal es va 
allargar durant pràcticament tot l’any 2013 durant el qual l’Agència de Comunicació Local va 
subsistir com a persona jurídica però no va portar a terme cap mena d’activitat. La liquidació 
definitiva de l’ACL data de 9 de gener de 2014. 
 
Com a conseqüència d’aquest procés, el CCL, a partir de l’exercici 2013, va veure reduïda 
dràsticament les aportacions dels ens que en formen part, ja que les activitats de producció 
audiovisual, que es canalitzaven per mitja de l’Agencia de Comunicació Local,  entitat filial 
del Consorci,  varen ser assumides per la nova entitat  XAL, SL. 
 
Des de l’1 de gener de 2013, i per tant durant tot l’exercici 2014, els serveis del Consorci es 
presten a través de l’estructura de la Xarxa Audiovisual Local, SL. Les entitats adherides al 
Consorci han tingut la possibilitat d'adherir-se al Protocol General de serveis de la XAL fins 
al 31 de desembre de 2014; totes aquelles que ho han considerat convenient ho han fet.  
 
Actualment ens trobem en la nova fase d'ampliació de capital de la XAL mitjançant la 
incorporació de la resta de diputacions catalanes amb l'objectiu de concentrar i vehicular 
tota la política pública de foment a la comunicació local tant de ràdio com de televisió. 
 
Aquests factors, juntament amb la necessitat de reduir les estructures administratives fruit 
de la racionalització del sector públic fan convenient adoptar la decisió de dissoldre i liquidar 
el Consorci de Comunicació Local.  
 
Normativa aplicable 
  
Vista la regulació sobre consorcis locals continguda als articles 87 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases de règim local, 269 a 272 del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya (DL2/2003, de 28 d'abril) i els articles 113 a 115 de la Llei 
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de es administracions públiques de 
Catalunya. 
 
Vist allò que, d'acord amb allò que disposen els articles 313 i 324 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, la 
dissolució del Consorci ha de ser acordada pel seu òrgan superior de govern i pels òrgans 
competents dels seus membres i que l'acord de dissolució, ha de determinar la forma en 
què s'hagi de procedir per a la liquidació dels béns del Consorci i la reversió de les obres i 
instal·lacions existents a les administracions consorciades, i ha de ser sotmès al tràmit 
d'informació pública. 
 
Vist el que disposa la Disposició addicional 20ª de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú 
(LRJPAC) en la redacció introduïda per la Llei 27/2013 de 27 de desembre de 
Racionalització y Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) i l’article 14 de la Llei 
15/2014 de 16 de setembre de Racionalització del Sector Públic i altres Mesures de 
Reforma Administrativa quant a la dissolució i liquidació dels consorcis. 
 
Vist l'article 27.1 i 2 i l'article 28  dels Estatuts del Consorci de Comunicació Local que 
disposen que el Consorci es dissoldrà per acord dels membres que l'integren, amb el 
quòrum assenyalat a l'article 14.3 dels Estatuts o per impossibilitat legal o material de 
complir els seus objectius; l'acord de dissolució determinarà com s'haurà de procedir a la 
liquidació dels béns del Consorci i a la reversió de les obres o de les instal·lacions existents. 
En cas de dissolució del Consorci, el patrimoni es distribuirà entre els seus membres en 
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proporció a les respectives aportacions. Igualment, respondran proporcionalment dels 
deutes contrets. 
 
Vist l'article 27.1 i 2 i l'article 28  dels Estatuts del Consorci de Comunicació Local que 
disposen que el Consorci es dissoldrà per acord dels membres que l'integren, amb el 
quòrum assenyalat a l'article 14.3 dels Estatuts o per impossibilitat legal o material de 
complir els seus objectius; l'acord de dissolució determinarà com s'haurà de procedir a la 
liquidació dels béns del Consorci i a la reversió de les obres o de les instal·lacions existents. 
En cas de dissolució del Consorci, el patrimoni es distribuirà entre els seus membres en 
proporció a les respectives aportacions. Igualment, respondran proporcionalment dels 
deutes contrets. 
 
Vist l’informe emès pel Gerent del Consorci de Comunicació Local en data 20 de març 
d’enguany explicant la situació actual i justificant la proposta de dissolució, així com la 
proposta de liquidació formulada per la mateixa Gerència, que figuren en l’expedient. 
 
Vistos els informes emesos per la Secretaria i la Tresoreria del Consorci. 
 

ACORDS: 
 
Primer. APROVAR inicialment la dissolució del Consorci de Comunicació Local així com la 
seva liquidació en els següents termes: 
 
1. LIQUIDACIÓ a 31 de març de 2015 
 

INGRESSOS PENDENTS DE COBRAMENT   
      
Institució         Import pendent 
Diputació de Barcelona       3.000,00
   Totals   3.000,00
      
TRESORERIA     
      
Compte         Import 
Catalunya Caixa-0201977143     78.110,99
Banc de Sabadell-001389340     32,48
Caixa de mà         1.429,55
   Totals   79.573,02
      
      
NO HI HA DESPESES PENDENTS DE PAGAMENT   

 
2. APROVAR que les despeses que generi la liquidació del Consorci seran a càrrec de la 
tresoreria del propi Consorci i el sobrant un cop acabada la liquidació revertirà íntegrament a 
la Diputació de Barcelona, ateses les seves aportacions al finançament del Consorci al llarg 
de tots els anys de funcionament. 
 
3. Nomenar Liquidador únic del Consorci al Sr. Joaquín de la Calzada Fernández, amb DNI 
XXX-J, amb domicili a Barcelona, a la Rambla Catalunya 126; qui fins ara a prestat els seus 
serveis com a tresorer del propi Consorci. El nomenament es produeix per a tot el període de 
liquidació. 
 
4. Denunciar de forma expressa els convenis i contractes subscrits pel Consorci de 
Comunicació Local i, en particular,  
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Protocol de col·laboració entre la Delegació del Govern a Catalunya i el Consorci de 
Comunicació Local en matèria de protecció civil de 20 d'octubre de 2009 
 
Acord de col·laboració pel qual es formalitza l'encomanda de gestió entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci de Comunicació Local en matèria de prevenció de riscos laboral de 
15 de desembre de 2010. 
 
5. Sol·licitar la baixa del Consorci en la plataforma Eacat gestionada pel Consorci 
d'Administració Oberta de Catalunya. 
 
6. Fixar la data d'efectes de la dissolució el 31 de març de 2015. 
 
7. Sol·licitar la cancel·lació de la inscripció del Consorci en els Registres públics 
corresponents i, en particular, en el Registre dels ens locals de Catalunya. 
 
8. Sol·licitar la baixa la "Base de datos general de entidades locales de la Oficina para la 
coordinación financiera con las entidades locales del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas".    

 
Segon. SOTMETRE els anteriors acords i l’expedient a informació pública, mitjançant 
anuncis publicats als Butlletins Oficials de les Províncies de Barcelona (BOPB), Girona 
(BOPG), Lleida (BOPL) i Tarragona (BOPT) i en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC) i en el tauler d’anuncis del Consorci i de la Diputació de Barcelona, per 
un termini de 30 dies hàbils, a comptar des de la publicació al BOPB, als efectes de la 
presentació de reclamacions o al·legacions. 
 
Tercer. ACORDAR que en el cas que no es presenti cap reclamació o al·legació en el 
termini d’informació pública, l’aprovació inicial dels anteriors acords esdevindrà definitiva 
sense ulterior tràmit. 
 
Quart. DONAR trasllat a les entitats integrants del Consorci als efectes de la ratificació dels 
acords adoptats. 
 
Cinquè. ACORDAR que, aprovada definitivament la dissolució del Consorci, i ratificada per 
les entitats consorciades, es publiqui en el BOPB, BOPG, BOPL i BOPT i el de la referència 
d’aquesta publicació al DOGC, així com trametre a la Direcció General de l’Administració 
Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals per a la constància dels 
acords adoptats i de la dissolució del Consorci en el Registre dels ens locals de Catalunya. 
 
Sisè. FACULTAR el liquidador tan àmpliament com en dret sigui necessari per al més eficaç 
desenvolupament dels acords precedents, inclusiu per ala signatura de tots els documents 
que calgui. 
 
Setè. NOTIFICAR els presents acords a les entitats consorciades i a la Diputació de 
Barcelona, encarregant-li el tràmit d'informació pública i determinar, en conseqüència, que 
els anuncis relatius a la dissolució tindran caràcter col·lectiu i substituiran els que haurien de 
publicar separadament cadascuna de les entitats consorciades.” 

 
SEGON.- Condicionar la ratificació a l’aprovació definitiva en els mateixos termes que 
l’aprovació inicial. 
 
TERCER.- Acceptar l’encàrrec del Consorci de Comunicació Local i de les entitats que 
en formen part per realitzar el tràmit d’informació pública amb caràcter col·lectiu i amb 
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l’abast que recull l’apartat setè dels acords adoptats pel Consell General del Consorci 
de data 26 de març de 2015, que ara es ratifiquen.  
 
QUART.- Publicar els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)  
 
CINQUÈ.- L’acord d’aprovació inicial de dissolució, havent transcorregut el període 
d’informació pública, sense haver-se presentat al·legacions, s’entendrà definitivament 
aprovat. Un cop hagi estat ratificat per tots els ens consorciats, es publicarà anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, Butlletí Oficial de la Província de Lleida i  Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona i al DOGC, en els termes que consten a l’apartat Tercer d’aquests acords. 
 
SISÈ.- Facultar el President de la Diputació de Barcelona, tan àmpliament com en dret 
sigui necessari, per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu per a la 
signatura de tots els documents que calguin. 
 
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al President del Grup d’Iniciativa per 
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, Sr. Funes, qui diu: 
Només per manifestar la nostra abstenció en el punt 9. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (20), del Partit dels Socialistes de 
Catalunya – Progrés Municipal (19), del Partit Popular (5) i d'Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal (2) i l’abstenció dels diputats assistents del d'Iniciativa per 
Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4), sent el resultat definitiu de      
46 vots a favor i 4 abstencions.  
 

ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 
 
Servei de Contractació 
 
10.- Dictamen de data 27 d’abril de 2015, que proposa aprovar inicialment 
l’adhesió al Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) i els seus 
estatuts, i sotmetre l’expedient a informació pública.  
 
Vist l’escrit del President del Consorci Català pel Desenvolupament Local adreçat al 
President de la Diputació de Barcelona en el que proposa la integració d’aquesta 
corporació en aquell Consorci. 
 
Vist que el Consorci Català pel Desenvolupament Local (en endavant CCDL) és una 
entitat pública de caràcter associatiu i de naturalesa voluntària, sense ànim de lucre, 
amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per a establir i gestionar serveis i 
activitats d’interès local o comú, d’acord amb els objectius que es defineixen en els 
seus estatuts. 
 
Vist que el CCDL està integrat per diversos ens locals supramunicipals, que aporten la 
perspectiva local, així com per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, que en 
forma part per la seva visió estratègica del conjunt del territori. 
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Vist, tanmateix, que entre els objectius estatutaris del CCDL consta la contractació de 
serveis i subministraments pels ens locals de Catalunya, a través d’un sistema 
d’adquisició centralitzada, i que per assolir aquest objectiu el CCDL podrà associar-se, 
cooperar o establir convenis, amb entitats que persegueixin estalvis de procediment, 
i/o econòmics, adreçats a les polítiques públiques en matèria de contractació, destinats 
als ens locals. 
 
Vist que amb la creació de la Central de Compres del CCDL es pretén ampliar la 
prestació de serveis i subministraments en interès públic dels ens locals, especialment 
pel que fa als municipis més petits que sovint no poden accedir a les prestacions i 
condicions que s’ofereixen als més grans, es vol aconseguir les condicions 
econòmiques més avantatjoses, aportant una millora en les condicions de compra a 
través de l’aprofitament de l’economia d’escala i la oferta d’un ampli catàleg de bens i 
serveis, i també aportar una simplificació dels tràmits administratius a través de 
l’eliminació dels tràmits de licitació i adjudicació pels ens locals de Catalunya. 
 
Vist, no obstant, que l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no 
suposa la obligació d’efectuar totes les contractacions o serveis a través de la Central 
de Compres del CCDL, podent optar l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o 
qualsevol altre establert en la legislació de contractació pública. 
 
Vist que un dels objectius primordials de la Diputació de Barcelona és donar suport als 
ens locals en matèries del seu interès i competència, com seria el cas de la 
contractació pública, posant a la seva disposició els mitjans que facilitin i millorin la 
gestió de les mateixes.  
 
Vist, tanmateix, que no només és voluntat de la Diputació de Barcelona treballar per a 
la consecució de l’objectiu esmentat, sinó que la incorporació a una organització com 
el Consorci Català pel Desenvolupament Local permetria assolir un grau elevat 
d’eficiència en relació als recursos dedicats a la contractació pública, una qüestió que, 
en definitiva, redundaria en benefici dels ens locals als quals la Corporació presta 
servei. 
 
Vist, d’acord amb l’anterior, que la Diputació de Barcelona està interessada en adherir-
se al Consorci Català pel Desenvolupament Local com a membre de ple dret, d’acord 
amb els seus estatuts. 
 
Atès, pel que fa a l’adhesió a organitzacions associatives i l’aprovació dels seus 
estatuts, com és el cas dels consorcis, que tant els articles 33.1.ñ) i 47.2.g) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL), com l’article 
114.3.d) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, reserven al Ple la competència, en requerir 
el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
Atès, respecte al procediment a seguir, que els articles 160 i 313 del Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny, preveuen que l’acord d’adhesió i l’aprovació han de ser objecte d’aprovació inicial 
i informació pública pel termini de 30 dies, mitjançant anuncis a inserir en el Butlletí 
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Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC) i tauler d’anuncis de la corporació. 
 
Atès, a més, que de conformitat amb l’article 179.1.b) del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, i en relació amb la proposta formulada, la Intervenció General ha emès 
informe favorable mitjançant document de data 20 d’abril de 2015, que té caràcter 
preceptiu i no vinculant. 
 
Atès que mitjançant Decret de la Presidència núm. 1390/15, de 27.2.2015, ha estat 
aprovada la liquidació del Pressupost General de la Diputació de Barcelona de 
l’exercici 2014, la qual reflecteix l’acompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària 
i límit d’endeutament, però no així de la regla de despesa. 
 
Atès, conseqüentment, que la Diputació de Barcelona va aprovar, en sessió plenària 
de data 26 de març de 2015, un Pla econòmic i financer amb l’objecte d’assolir el 
compliment de totes les regles fiscals previstes. Aquest Pla planteja la incorporació de 
la Diputació de Barcelona al Consorci Català pel Desenvolupament Local. 
 
Atès que la Direcció General de Política Financera del Departament d’Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, per la seva banda, ha aprovat l’esmentat 
Pla econòmic i financer en sessió de data 16 d’abril de 2015, de forma que es pot 
produir la incorporació prevista, tot resolent els impediments que es contenen en la 
disposició addicional novena, apartat 1, de la LBRL, sobre la participació en nous 
organismes, entitats, societats, consorcis, fundacions, i altres ens. 
 
En virtut de tot això, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea 
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR inicialment l’adhesió de la Diputació de Barcelona al Consorci 
Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de formalitzar la integració en 
l’esmentat Consorci, d’acord amb l’article 2.4 dels seus Estatuts, previ compliment dels 
tràmits legals oportuns. 
 
Segon.- APROVAR inicialment els Estatuts pels quals es regeix el Consorci Català pel 
Desenvolupament Local (CCDL) (Text publicat en el DOGC núm. 6832, de 17 de març 
de 2015): 
 

“Estatuts del Consorci Català pel Desenvolupament Local 
  
Capítol I. Disposicions generals 
  
Art. 1. Denominació i naturalesa jurídica 
 
El Consorci català pel desenvolupament local és una entitat pública de caràcter associatiu i 
de naturalesa voluntària, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena 
capacitat per a establir i gestionar serveis i activitats d’interès local o comú, d’acord amb els 
objectius que es defineixen en aquests estatuts, adscrita a un ens local segons disposa la 
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Disposició Addicional 20a.de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
  
Art. 2. Constitució i composició del Consorci 
 
1. El Consorci es constitueix a l’empara del que disposen els articles 87 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 269 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, 312 
a 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 
 
2. El Consorci Català pel Desenvolupament Local està integrat pel Consell Comarcal del Pla 
de L’Estany, Consell Comarcal de Segarra, Consell Comarcal de Pallars Jussà, Consell 
Comarcal de l’Anoia, Consell Comarcal de l’Alt Camp, la Diputació de Lleida, la Diputació de 
Girona i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
 
3. Podran incorporar-se amb posterioritat a la constitució del Consorci nous ens públics o 
privats interessats en els objectius del Consorci. En aquest cas no serà necessari modificar 
els presents estatuts. 
 
4. Els ens interessats en integrar-se al Consorci en sol·licitaran l’adhesió i hauran d’aprovar 
els estatuts. L’adhesió haurà de ser aprovada mitjançant acord de l’assemblea general del 
Consorci. 
 
5. L’àmbit territorial del Consorci és el territori de Catalunya i, en especial, els municipis 
compresos en l’àmbit territorial dels ens locals consorciats. 
 
Art. 2.bis. Adscripció del Consorci 
 
1. En compliment del que disposa la Disposició Addicional 20a.de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, en la redacció donada per la Disposició Final 2a. de la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, l’administració 
pública a què s’adscriu el Consorci Català pel Desenvolupament Local és la Diputació de 
Lleida, atenent a que és l’administració pública consorciada que disposa d’una major 
extensió territorial essent l’objecte prioritari del Consorci el desenvolupament d’actuacions 
sobre el territori (DA 20.2.h). 
 
2. En un eventual canvi d’adscripció s’atendrà als criteris normatius de prioritat previstos a 
l’esmentada DA20 en la forma que allí s’hi preveu i es referirà en qualsevol cas al primer dia 
de l’exercici pressupostari. 
  
Art. 3. Objecte del Consorci 
 
1. El Consorci tindrà com a objecte l’establiment i gestió de serveis i activitats d’interès local 
o comú per tal d’assolir-ne la millor prestació, d’acord amb els principis de sostenibilitat, 
eficàcia i eficiència i, en particular, d’estalvi de recursos. Així mateix, serà objecte d’aquest 
Consorci la promoció i el desenvolupament econòmic i social, preferentment dins el seu 
àmbit territorial. 
 
2. El Consorci té com a objectiu la contractació de serveis i subministraments pels ens locals 
de Catalunya, a través d’un sistema d’adquisició centralitzada, així com exercir tasques de 
suport a la central de contractació de l’Associació Catalana de Municipis. 
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3. Per assolir l’objectiu de l’anterior punt, el Consorci podrà associar-se, cooperar o establir 
convenis, amb entitats que persegueixin estalvis de procediment, i/o econòmics, adreçats a 
les polítiques públiques en matèria de contractació, destinat als ens locals descrits a l’article 
2. 
 
4. El Consorci es fixa com a un objectiu específic gestionar i optimitzar els recursos 
econòmics assignats en el marc dels programes de la Unió Europea i/o altres ajuts públics o 
privats per tal de contribuir a revitalitzar les economies locals rurals, mantenir i crear 
ocupació en relació a l’àmbit territorial, eliminar les desigualtats entre els pobles i afavorir la 
igualtat de drets entre homes i dones. 
 
5. El Consorci també té com a objectiu ser el consorci de referència a Catalunya en matèria 
de fons estructurals, per tal de donar assistència tècnica, i permetre així accedir a recursos 
competitius, als municipis i comarques de Catalunya, en especial, però no exclusivament, a 
aquells recursos que suposin captació de fons europeus destinats a la cohesió territorial i la 
millora de la situació social i econòmica dels consorciats o del territori que qualsevol 
d’aquests representi i que ofereixi el suport als governs locals en relació a les polítiques de 
la Unió Europea. 
 
Art. 4. Seu del Consorci de Desenvolupament 
 
El Consorci tindrà el domicili social a la seu de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, ubicada a Barcelona, carrer València, núm. 231. 6a planta. 
  
Art. 5. Vigència i durada del Consorci 
 
El Consorci es constitueix per temps indefinit a partir de la data de signatura de l’acta de 
constitució del Consorci. 
  
Capítol II. Organització 
  
Art. 6. Òrgans del Consorci 
 
Els òrgans de govern i administració del Consorci seran els següents: 
a) L’assemblea general 
b) La presidència 
c) La comissió executiva 
d) La direcció general. 
  
Art. 7. L’assemblea general 
 
1. L’assemblea general és l’òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci, estarà 
formada per tots els representants legals dels ens públics i privats que constitueixin el 
Consorci, d’acord amb la participació establerta en aquests estatuts. 
 
2. L’assemblea general estarà integrada per les següents persones: 
a)  El/la president/a de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 
b)  El/la secretari/a general de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 
c)  Un diputat/a, en representació de la Diputació de Lleida. 
d)  Un diputat/a, en representació de la Diputació de Girona. 
e)  un conseller/a comarcal en representació del Consell Comarcal de l’Alt Camp. 
f)  un conseller/a comarcal en representació del Consell Comarcal de l’Anoia. 
g)  un conseller/a comarcal en representació del Consell Comarcal de Pla de l’Estany. 
h)  un conseller/a comarcal en representació del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
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i)  un conseller/a comarcal en representació del Consell Comarcal de Segarra. 
j)  dos representants de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, nomenats per 

l’òrgan competent de l’Associació, d’acord amb les seves normes internes. 
k) un representant de cadascú dels ens públics o privats que s’adhereixin al Consorci, 

nomenats pels òrgans competents dels mateixos d’acord amb les seves normes internes. 
 
3. Correspon a les diputacions, als consells comarcals i altres ens locals consorciats 
designar i cessar els seus representants en exercici de la seva potestat d’autoorganització. 
 
4. Es podran designar titulars i suplents, aquests últims només actuaran en les sessions de 
les assembles en defecte de l’assistència dels titulars. 
 
5. En el cas que s’adhereixin altres ens públics o privats, aquests designaran un 
representant a l’assemblea general, segons l’establert a la lletra i) de l’apartat 7.2. En tot 
cas, els ens públics sempre representaran el 51% dels vots del Consorci, i l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques el 49% dels vots. 
 
6. El càrrec de vocal de l’assemblea general és inherent a la condició en virtut de la qual 
hagi estat designat com a representant de l’ens públic o privat consorciat, motiu pel qual 
cessarà com a vocal si perdés la condició o fos revocat el nomenament per l’ens públic o 
privat que el va designar. A aquest efecte s’haurà de procedir, almenys, a la renovació dels 
representants assenyalats als apartats c), d), e), f) i g) de l’article 7.2 coincidint amb la 
renovació dels consells comarcals i altres ens locals. 
 
 Art. 8. Atribucions de l’assemblea general 
 
1. Corresponen a l’assemblea general del Consorci, amb relació exclusivament als objectius 
descrits a l’article 3, les competències que li atribueix aquests estatuts. 
 
2. En tot cas, correspon a l’assemblea general del Consorci amb caràcter indelegable: 
a) Nomenar el/la president del Consorci, d’acord amb l’establert a l’article 9.2.a) d’aquests 

Estatuts. 
b) Aprovar els estatuts pels quals s’ha de regir el Consorci i les seves possibles 

modificacions, que caldrà que aprovin cadascun dels ens consorciats. 
c) Aprovar el Reglament de règim intern i funcionament del Consorci. 
d) L’aprovació del programa d’activitats, que tindrà una vigència anual. 
e) Aprovació de la memòria de gestió. 
f) Prendre raó del pressupost anual i els comptes generals un cop aprovats per la comissió 

executiva, i acordar-ne l’elevació a l’administració pública d’adscripció per la seva ulterior 
aprovació consolidada. 

g) Establir els recursos propis, i acordar-ne l’elevació a l’administració pública d’adscripció 
per la seva ulterior aprovació consolidada. 

h) Acordar la dissolució del Consorci. 
i) Aprovar i revisar l’inventari del Consorci. 
j) Prendre raó del nomenament del director/a. 
  
Art. 9. La presidència 
 
1. El/la president/a del Consorci, que ho serà també de l’Assemblea General, en serà el/la 
representant a tots els efectes, i podrà comparèixer davant autoritats, tribunals i jutjats de 
qualsevol ordre i jurisdicció i davant de persones, públiques i privades, físiques i jurídiques. 
 
2. La presidència serà ocupada per la persona que ostenti en cada moment la presidència 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 
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Art. 9.bis. La vicepresidència. 
 
El membre del Consorci representant de l’administració d’adscripció, n’exercirà la 
vicepresidència, i actuarà, quan així es requereixi, en substitució del / de la president/a. 
  
Art. 10. Atribucions de la presidència 
 
1. Correspon a la presidència: 
a) Representar el Consorci. 
b) Dirigir el govern del Consorci. 
c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions dels òrgans col·legiats del Consorci, 

dirigir les deliberacions i dirimir els empats amb el vot de qualitat. 
d) Contractar obres, serveis i subministraments amb les limitacions que fixi la legislació en 

matèria de contractació. 
e) Exercir la direcció, inspecció i impuls de les actuacions que porti a terme el Consorci. 
f) Ordenar els pagaments atenent les normes d’execució del pressupost. 
g) Exercir accions administratives i judicials en casos d’urgència. 
h) Ordenar la publicació dels acords del Consorci, quan correspongui, executar i fer complir 

els acords, i dictar les disposicions particulars que exigeixi el seu millor compliment. 
i) Aprovar l’oferta pública d’ocupació. 
j) Proposar el nomenament del director/a general. 
k) Exercir la direcció superior del personal del Consorci, sens perjudici de les funcions 

atribuïdes per aquest estatuts en matèria de personal al/a la directora/a. 
l) Presentar a l’aprovació de la comissió executiva el projecte de pressupost i les seves 

bases d’execució. 
m) Les altres funcions que li atribueixin expressament aquests estatuts. 
 
2. L’atribució prevista a l’apartat f) del paràgraf anterior serà delegable al director/a general. 
3. L’atribució prevista a l’apartat h), pel què fa a la notificació o publicació d’acords adoptats 
pels diferents òrgans del CCDL serà delegable al director/a general i/o a la persona que 
ostenti les funcions públiques reservades previstes a l’article 18 dels presents estatuts. 
 
4. La presidència té vot de qualitat en cas d’empat. 
  
Art. 11. La comissió executiva 
 
1. La comissió executiva estarà formada pels següents membres: 
a) El/la president/a de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 
b) El/la secretari/a general de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 
c) El/la representant de l’administració pública d’adscripció del CCDL. 
d) Un representant de cadascuna de les diputacions consorciades, excepte que ja en tinguin 

en tant que administració d’adscripció. 
e) Tres consellers/es del Consells Comarcals consorciats. Aquest lloc li correspondrà de 

forma rotatòria i per períodes anuals, o per acord entre els consells comarcals 
consorciats. 

 
2. En defecte de l’assistència dels titulars a la comissió executiva hi podran assistir els 
suplents designats. 
 
3. També assistirà el/la director/a general del Consorci, amb veu i sense vot. Així mateix, els 
membres de l’assemblea general que no siguin membres de la comissió executiva podran, 
tanmateix, assistir a les seves reunions amb veu i sense vot. 
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4. En qualsevol cas, la comissió executiva no podrà delegar aquelles competències que 
hagin estat delegades, prèviament, per l’assemblea general. 
  
Art. 12. Atribucions de la comissió executiva 
 
1. Correspon a la comissió executiva: 
a) Aprovar el pressupost anual del Consorci i les seves modificacions, i acordar-ne l’elevació 

a l’administració pública d’adscripció per la seva ulterior aprovació. 
b) Aprovar el compte general del Consorci, i acordar-ne l’elevació a l’administració pública 

d’adscripció per la seva ulterior aprovació. 
c) Aprovar operacions de crèdit, prèvia l’autorització de l’assemblea general i l’informe 

d’intervenció, i acordar-ne l’elevació a l’administració pública d’adscripció per la seva 
ulterior aprovació. 

d) Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, autoritzar i 
disposar despeses i reconèixer obligacions en la forma i quantia fixada en les bases 
d’execució del pressupost. 

e) Ordenar els recursos propis, i acordar-ne l’elevació a l’administració pública d’adscripció 
per la seva ulterior aprovació. 

f) Aprovar els programes d’actuació i les corresponents revisions d’acord amb el programa 
d’activitats aprovat per l’assemblea general. 

g) Adoptar els acords necessaris per a impulsar la redacció, l’aprovació i publicació de les 
bases reguladores de les subvencions que comporti la gestió. 

h) Aprovar els criteris de puntuació per a la selecció de projectes que puguin optar a 
subvencions. 

i) Contractar obres, serveis i subministraments quan no sigui competència de la presidència. 
j)  Aprovar la plantilla de personal, la relació de llocs de treball i les retribucions del personal 

d’acord amb el pressupost, i acordar-ne l’elevació a l’administració pública d’adscripció 
per la seva ulterior aprovació. 

k) Aprovar les bases de selecció i provisió de llocs de treball. El règim disciplinari del 
personal inclosa la separació del servei i l’acomiadament. 

l)  Nomenar el/la director/a general del Consorci a proposta de la presidència. 
m) Adquirir, administrar i alienar els seus béns i drets. Per a l’alienació és necessària 

l’aprovació prèvia de l’assemblea general. 
n)  Exercir accions administratives i judicials. 
o)  Les aprovacions de l’adhesió de les entitats locals al sistema d’adquisició centralitzada. 
p)  Proposar a l’assemblea general la modificació dels estatuts del Consorci. 
q)  Les altres atribucions previstes en els presents estatuts i aquelles altres que la legislació 

assigni i que no s’atribueixen als altres òrgans del Consorci. 
 
2. La comissió executiva assumeix igualment les funcions de comissió especial de comptes 
amb les atribucions assenyalades a l’art. 58.1 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. 
  
Art. 13. El/la director/a general del Consorci 
 
1. El càrrec de director/a general serà exercit per un titulat de grau mig o superior, funcionari 
de carrera o laboral de les Administracions Públiques, o per un professional del sector 
privat, també titulat superior o amb més de cinc anys d’exercici professional, nomenat per la 
comissió executiva a proposta de la presidència del Consorci. 
 
2. Correspon al/la director/a general del Consorci, atenent les directrius fixades per la 
comissió executiva: 
a) Dirigir l’administració del Consorci. 
b) Dirigir i inspeccionar tots els serveis i les activitats que presta o desenvolupa el Consorci. 
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c) Executar els acords dels òrgans col·legiats, d’acord amb les instruccions de la 
presidència. 

d) Exercir les funcions que la comissió executiva o la presidència li deleguin. 
e) Dirigir el personal en tots els seus aspectes, inclosa la seva contractació i acomiadament 

disciplinari. 
f) Autoritzar despeses i ordenar els pagaments quan la presidència li delegui l’exercici 

d’aquesta atribució. 
g) Preparar el projecte de pressupost del Consorci. 
h) Elaborar la memòria i el programa anual de gestió dels serveis. 
i) En les actuacions del Consorci com a central de contractació, de forma específica les 

següents funcions: 
-  Els inicis d’expedients relacionats amb en subministraments ja existents en el catàleg, 

o fins i tot, en nous béns i productes a incorporar en l’esmentat catàleg 
-  El nomenament dels titulars i suplents de la mesa de contractació, dels membres de 

la ponència tècnica, i si s’escau, del comitè d’experts de les modificacions de l’objecte 
i condicions d’execució dels contracte. 

-  La constitució i convocatòria de les meses de contractació. 
-  Completar l’oferta adjudicatària de l’Acord marc. 
-  La tramitació de l’inici d’expedient dels períodes de pròrroga. 
-  L’actualització i revisió de preus. 
-  La convocatòria i tramitació de les subhastes electròniques o a preu més baix en 

sobre tancat derivades dels Acords marc. 
-  Les liquidacions provisionals i definitives, quan s’escaigui, dels ràpels. 
-  Devolució de garanties tant provisionals com definitives. 

j)  Tanmateix, la Comissió Executiva i la Presidència podran delegar en el/la director/a 
general altres funcions en matèria de contractació. 

 
3. El càrrec de director/a general recaurà en un membre de la comissió executiva del 
Consorci. 
 
4. Les resolucions de la direcció general s’adoptaran sota el nom de “resolució del/ de la 
director/a general” i adoptaran la forma i contindran els elements materials de les 
resolucions de la presidència. 
  
Capítol III. Règim jurídic i funcionament 
  
Art. 14. Règim jurídic 
 
1. El Consorci, com a ens públic, es regirà per aquests estatuts, pel seu reglament de règim 
intern i supletòriament, per les disposicions legals que li siguin aplicables en atenció al 
caràcter local del Consorci. 
 
2. Els acords i resolucions del Consorci es publicaran o es notificaran en la forma prevista 
per la legislació aplicable, sens perjudici de fer-ne, si escau, la màxima difusió pública. 
 
3. Els acords i les resolucions dels òrgans de govern del Consorci exhaureixen la via 
administrativa i contra aquests es podrà interposar recurs potestatiu de reposició, d’acord 
amb el que estableix l’article 116 de la Llei 30/1992, i així mateix podrà ser interposat recurs 
directament en via contenciosa administrativa. En matèria tributària aquest recurs de 
reposició tindrà caràcter preceptiu. 
 
4. D’acord amb la matèria objecte de recurs es podran interposar les accions en la via 
jurisdiccional que sigui competent. 
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Art. 15. Competències i funcions 
 
1. En l’àmbit de les seves competències, el Consorci podrà contractar, establir i explotar 
serveis i activitats de caràcter econòmic, ja sigui per als ens consorciats, com mitjançant la 
forma de contractació centralitzada per a altres ens, d’acord amb la normativa vigent. Amb 
aquesta finalitat, podrà emprar qualsevol de les formes de gestió de serveis que preveu la 
legislació de règim local. Així mateix, podrà adquirir, permutar i gravar tota classe de béns, 
mobles o immobles, inclòs el dret de superfície, tant pel que fa al sòl com al subsòl. 
 
2. Per a la consecució de les seves finalitats, el Consorci podrà exercir totes les funcions 
que requereixi i utilitzar els mitjans d’actuació adients, tant els propis com els dels ens 
consorciats o altres ens públics o privats. 
  
Art. 16. Règim de sessions 
 
1. Els òrgans col·legiats del Consorci funcionen en règim de sessions ordinàries i 
extraordinàries. 
 
2. L’assemblea general es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, una vegada a l’any. 
També es podrà reunir amb caràcter extraordinari quan ho disposi el president o per 
requeriment d’una tercera part dels membres legals del Consorci. 
 
3. La comissió executiva es reunirà en sessió ordinària un cop cada tres mesos i en sessió 
extraordinària, a iniciativa de la presidència o quan ho sol·licitin tres dels seus membres com 
a mínim. 
 
4. Les sessions de la comissió executiva es realitzaran, amb caràcter general, a la seu del 
Consorci tot i que podran tenir lloc, igualment, en la seu d’algun dels ens consorciats. 
 
5. La convocatòria de totes les sessions s’haurà de trametre amb tres dies hàbils 
d’antelació, excepte les extraordinàries amb caràcter d’urgent, la convocatòria de les quals 
serà ratificada per majoria simple dels membres presents en la sessió. La comissió 
executiva podrà realitzar sessió extraordinària sense prèvia convocatòria quan, estant 
presents tot els seus membres, decideixin per unanimitat realitzar la sessió. 
 
6. En la convocatòria haurà d’assenyalar-se la data, l’hora, el lloc i l’ordre del dia dels temes 
a tractar, aixecant el secretari l’acta corresponent. Les convocatòries es faran per escrit en 
qualsevol suport: correu, en mà, electrònic o telemàtic, a elecció dels membres. En tot cas, 
s’ha de prioritzar l’ús de les noves tecnologies de la informació. 
 
7. Els òrgans col·legiats quedaran vàlidament constituïts amb l’assistència de més de la 
meitat dels seus membres. En segona convocatòria, mitja hora més tard, serà suficient la 
presència mínima de tres membres. Aquest quòrum haurà de mantenir-se al llarg de la 
sessió. 
 
8. En qualsevol cas, no es podrà celebrar cap sessió sense l’assistència de les persones 
que ocupin la presidència i la secretaria, o de les persones que d’acord amb les previsions 
d’aquests estatuts els substitueixin. 
  
Art. 17. Adopció d’acords 
 
1. Els òrgans col·legiats només podran deliberar i prendre acords sobre les qüestions que 
hagin estat incloses a l’ordre del dia. Tot i això, si se n’aprova la urgència per majoria 
absoluta podran tractar-se i adoptar-se acords sobre altres assumptes. 
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2. Llevat dels assumptes que requereixen majories especials, els acords dels òrgans 
col·legiats seran adoptats per majoria simple dels membres presents, entenent com a tal la 
que es produeix quan els vots a favor superen els vots en contra, sense comptar les 
abstencions. 
 
3. S’exigeix la majoria absoluta per adoptar acords sobre matèries en què la legislació de 
règim local de Catalunya exigeixi aquest quòrum. 
  
Capítol IV. Del personal 
  
Art. 18. De les funcions públiques reservades 
 
Les funcions de secretaria i intervenció seran exercides per un/a funcionari/ària amb 
habilitació nomenat a tal efecte, d’entre el seu personal amb habilitació, per una de les 
administracions públiques consorciades. A tal efecte, el Consorci adoptarà un acord exprés 
d’encàrrec d’aquestes funcions a algun dels seus membres consorciats. 
  
Art. 19. Personal del Consorci 
 
1. El personal dependrà directament del/de la director/a general del Consorci. 
 
2. El personal al servei del Consorci, s’integrarà en la plantilla aprovada per la Comissió 
Executiva, en la qual constarà el nombre, classificació, categoria, funcions i retribucions dels 
llocs de treball. 
 
3. El personal al servei del consorci pot ser funcionari o laboral procedent exclusivament 
d’una reassignació de llocs de treball de l’administració d’adscripció, amb el seu règim 
jurídic de l’Administració Pública d’adscripció i amb retribucions que en cap cas poden 
superar les que aquella estableix per a llocs de treball equivalents. 
 
4. El personal propi del consorci abans de l’adaptació normativa operada per raó de la Llei 
27/2013 (LRSAL) s’adscriu amb efectes de l’01/01/2015 a l’Administració Pública a la que 
queda adscrit el Consorci, i mentre sigui efectiva aquesta adscripció. 
  
Capítol IV. Règim econòmic 
  
Art. 20. El pressupost 
 
1. El règim econòmic del Consorci es basarà en el pressupost anual d’ingressos i despeses 
aprovat, que s’ajustarà a l’estructura prevista en la legislació de règim local. 
 
2. Les aportacions econòmiques anuals dels ens consorciats s’establiran, en el seu cas, en 
el pressupost anual del Consorci. 
  
Art. 21. Comptabilitat i control econòmic i financer 
 
1. El règim comptable, pressupostari i de rendició de comptes del Consorci s’ajustarà a les 
disposicions vigents de règim local. 
 
2. L’adscripció a una administració determinada, d’acord amb l’esmentada DA 20 de la Llei 
30/1992, determina la subjecció del CCDL al règim pressupostari, de comptabilitat i control 
de l’administració d’adscripció, sens perjudici de la subjecció per mandat legal a la Llei 
Orgànica 20/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
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3. El control intern preceptiu previ, o fiscalització prèvia, dels actes susceptibles de produir 
drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons i valors, serà exercit per qui 
tingui encomanades les funcions d’intervenció per part del Consorci, essent competència i 
responsabilitat de l’Administració d’adscripció portar a terme una auditoria dels comptes 
anuals. El consorci forma part del pressupost consolidat i s’ha d’incloure en el compte 
general de l’Administració Pública d’adscripció. 
 
4. Si per raons operatives o de necessitats del servei resulta convenient adaptar alguna 
disposició de caràcter general de la normativa de règim local a les especificitats de gestió 
del Consorci, aquesta adaptació s’aprovarà per la comissió executiva amb informe preceptiu 
d’intervenció. 
  
Art. 22. Recursos del Consorci 
 
Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents: 
a)  Subvencions, ajuts i donatius que obtinguin per als seus fins. 
b)  Rendiments del seu patrimoni. 
c)  Els crèdits que s’obtinguin. 
d)  Els rendiments dels serveis i activitats que presti. 
e) Les aportacions dels ens consorciats si així ho acorda l’assemblea general, que poden 

ser ordinàries o extraordinàries. 
f)  Qualsevol que pugui correspondre-li d’acord amb els estatuts i l’ordenament jurídic. 
 Art. 23. Patrimoni 
 
1. Constitueix el patrimoni del Consorci els béns i drets de la seva titularitat. 
 
2. El patrimoni del Consorci quedarà reflectit en l’inventari corresponent, que revisarà i 
aprovarà anualment l’assemblea general. 
 
Capítol V. Modificacions dels estatuts, separació dels membres i dissolució del consorci 
  
Art. 24. Modificacions dels estatuts 
 
La modificació d’aquests estatuts només es pot produir atenent els requisits i els 
procediments que es requereixen per a la seva aprovació, a proposta de la comissió 
executiva i amb l’aprovació dels ens consorciats. 
  
Art. 25. Separació dels membres del Consorci 
 
Qualsevol dels ens integrants del Consorci podrà sol·licitar la seva separació amb una 
antelació, com a mínim, d’un any, sempre que no es perjudiquin els interessos públics 
generals que representa el Consorci i que l’ens públic o privat que se separi estigui al 
corrent dels seus compromisos anteriors i garanteixi la liquidació de les obligacions 
aprovades en el moment de la separació. 
 
En la separació del Consorci d'alguns dels seus membres, serà d’aplicació els que disposen 
els articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector 
Públic i altres mesures de reforma administrativa. 
  
Art. 26. Dissolució del Consorci 
 
1. El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 
a)  Pel compliment de la finalitat del Consorci. 
b)  Per acord unànime dels ens consorciats. 
c)  Per impossibilitat de continuar en funcionament. 
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d)  Si per separació d’un o diversos ens consorciats el Consorci esdevé inoperant. 
e)  Per incompliment de l’objectiu fixat. 
f)  Per transformació del Consorci en un altre ens. 
 
2. La dissolució del Consorci requerirà l’acord de l’assemblea general, adoptat amb el vot 
favorable d’un mínim de les dues terceres parts dels membres que legalment el 
constitueixen, i la ratificació per part de tots els òrgans competents dels ens consorciats. 
 
3. L’acord de l’assemblea general pel que fa a la dissolució del Consorci caldrà que 
especifiqui la forma com caldrà liquidar el seu actiu i passiu i de quina manera revertiran les 
obres i instal·lacions en els ens públics o privats consorciats, sempre tenint en compte 
criteris de preservació de l’interès públic i, en especial, d’acord amb les aportacions 
realitzades per cada ens consorciat. 
 
4. En la liquidació del Consorci serà d’aplicació el que disposa l’article 14 de Llei 15/2014, 
de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa. 
  
Disposicions addicionals 
 
1. El Consorci té les potestats i prerrogatives de què poden gaudir els ens locals no 
territorials en virtut de l’article 8 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. 
 
2. Per complir les seves funcions, el Consorci podrà recórrer als serveis administratius i 
tècnics de qualsevol dels ens consorciats i de les altres administracions públiques de 
Catalunya. 
  
Disposició final 
 
El Consorci iniciarà les seves activitats una vegada formalitzada l’acta de constitució que 
subscriuran els vocals de l’Assemblea General. D’altra banda, caldrà trametre un exemplar 
de l’acta i dels estatuts del Consorci a la Direcció General d’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
Tercer.- SOTMETRE els anteriors acords al tràmit d’informació pública pel termini de 30 
dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i el tauler d’anuncis de la Corporació. En 
cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, els acords inicials esdevindran 
definitius. 
 
Quart.- DETERMINAR que posteriorment es facultaran els representants de la Diputació 
de Barcelona encarregats de l’interlocució entre aquesta i el Consorci Català pel 
Desenvolupament Local (CCDL). 
 
Cinquè.- Notificar aquests acords al Consorci Català pel Desenvolupament Local 
(CCDL) i a la resta d’interessats, pel seu coneixement i efectes. 
 
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Portaveu del Grup Popular, Sr. 
Villagrasa, qui diu: Ens abstenim. 
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I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (20), del Partit dels Socialistes de 
Catalunya – Progrés Municipal (19), d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i 
Alternativa – Entesa (4) i d'Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (2) i 
l’abstenció dels diputats assistents del Partit Popular (5), sent el resultat definitiu de      
45 vots a favor i 5 abstencions.  
 
Tresoreria 
 
11.- Dictamen de data 6 de maig de 2015, que proposa aprovar la concertació de 
tres operacions d’endeutament per refinançar les operacions existents. 
 
Vistos els articles 48 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març, on es disposa que les Entitats Locals 
podran concertar, entre d’altres instruments financers, préstecs o crèdits a llarg termini. 
 
Atès que les referides operacions de préstec es troben excloses de l’àmbit d’aplicació 
del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), tot això de conformitat amb l’art. 52 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5.3, 
el qual es remet a l’art. 3.1.k) del Text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, precepte que cal entendre substituït per l’art. 4.1.l del 
TRLCSP.  
 
Vist que l’aplicació del principi de prudència financera fa recomanable procedir a treure 
a convocatòria pública un procés de refinançament de les operacions d’endeutament 
existents i que, a data d’avui, es troben en unes condicions financeres superiors a les 
que fixa la Resolució de 31 de març de 2015 de la Secretaria General del Tesoro y 
Política Financiera.  
 
Vist l’informe de la Tresoreria, de data 7 d’abril de 2015, on s’analitzen les operacions 
d’endeutament en vigor pendents d’amortitzar, els límits de les condicions financeres 
que haurien de tenir aquestes operacions existents d’acord amb el que estableix la 
Resolució de 31 de març, i l’import de les operacions pendents d’amortitzar a data 30 
de juny de 2015 i la proposta de concertació de tres operacions d’endeutament, i en el 
cas de la tercera  la possibilitat de presentar oferta en dos trams, a tipus d’interès 
variable.  
 
Atès que tot el procediment de licitació per concertar les noves operacions, l’import de 
les mateixes es planteja sobre la xifra que quedaria pendent d’amortitzar a 30 de juny 
de 2015, que és de noranta-dos milions, deu mil, tres-cents trenta-dos euros amb 
dotze cèntims (92.010.332,12 euros). 
 
Atès, que mitjançant decret de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies 
de data 9 d’abril de 2015 (rfa. reg. 2737/15) es va resoldre iniciar la tramitació de 
l’expedient per concertar diverses operacions d’endeutament, per refinançar les 
operacions existents, per un import de noranta-dos milions, deu mil, tres-cents trenta-
dos euros amb dotze cèntims (92.010.332,12 euros), amb el detall següent:  
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Atès que es va encarregar a la Tresoreria la sol·licitud d’ofertes a entitats financeres, 
informant-les del procediment que havia de regir aquesta concertació i convidant-les a 
presentar-hi la seva oferta.  
 
Vistes les ofertes presentades per les diferents entitats financeres en resposta a la 
convocatòria feta per aquesta Diputació, on es consignen les condicions econòmiques 
en que estarien disposades a prestar el finançament sol·licitat: 
 
Operació 1 : 16.333.333,26 euros   
  
Entitat Oferta 
  (diferencial sobre Euribor 3M) 
Banco Popular 0,490%
Banco Santander 0,590%
Bankia 0,250%
BBVA 0,440%
Caixabank 0,356%
Catalunya Banc 0,455%
Deutsche Pfanbriefbank 0,780%
 
Operació 2 : 22.000.000,00 euros   
  
Entitat Oferta 
  (diferencial sobre Euribor 3M) 
Abanca 0,540%
Banco Santander 0,590%
Bankia 0,450%
Caixabank 0,431%
Deutsche Pfanbriefbank 0,780%
  
Operació 3 tram 1 : 26.000.000,00 euros   
  
Entitat Oferta 
  (diferencial sobre Euribor 3M) 

Núm.  Import

Data de 

finalització    Termini

Diferencial 

màxim

1 16.333.333,26 euros 30/12/2018 3 anys i mig 0,4850%

2 22.000.000,00 euros 30/12/2020 5 anys i mig 0,5975%

3 53.676.998,86 euros 30/12/2021 6 anys i mig 0,6475%

Total 92,010,332,12 euros
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Banco Santander 0,590%
Bankia 0,550%
Caixabank 0,506%
Catalunya Banc 0,617%
Deutsche Pfanbriefbank 0,780%
  
Operació 3 tram 2 : 27.676,998,86 euros   
 
Entitat Oferta 
 (diferencial sobre Euribor 3M) 
Abanca 0,600%
Banco Santander 0,590%
Bankia 0,550%
BBVA 0,630%
Caixabank 0,506%
Deutsche Pfanbriefbank 0,780%
 
Vist l’informe de la Tresoreria, de data 4 de maig de 2015, on es valoren les ofertes 
presentades i es proposa la formalització de tres operacions d’endeutament per un 
import de noranta-dos milions, deu mil, tres-cents trenta-dos euros amb dotze cèntims 
(92.010.332,12 euros), amb les entitats financeres següents: 
 

ENTITAT IMPORT TIPUS INTERÈS 
Bankia 16.333.333,26 EUR euribor 3m + 0,250% 
CaixaBank 22.000.000,00 EUR euribor 3m + 0,431% 
CaixaBank 53.676.998,86 EUR euribor 3m + 0,506% 
 
Atès que l’import de l’expedient és de noranta-dos milions, deu mil, tres-cents trenta-
dos euros amb dotze cèntims (92.010.332,12 euros), xifra que supera el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost de la Corporació, per la qual cosa la seva aprovació 
requerirà l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona, que ha de ser adoptat amb el 
quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres, de conformitat amb el 
que prescriu l’art. 47.2.l de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, i el 52.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març. 
 
En virtut de tot això, aquesta Tresoreria, previ informe favorable de la Intervenció 
General, proposa al President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies que elevi al Ple de la Diputació de Barcelona, l’adopció del següent 
 

 ACORD 
 

Primer.- APROVAR l’amortització avançada i per la seva totalitat, de les quantitats 
pendents d’amortitzar, a 30 de juny de 2015, de les operacions de crèdit, actualment 
en vigor, amb càrrec a l’aplicació G/2C000/01110/91300 del pressupost de la 
Corporació per a l’exercici 2015, i amb el detall següent: 
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Entitat 
Data final 

deute 
Tipus interès 

Pendent 
d’amortitzar 

Dexia Sabadell 15/12/2018 Euribor + 0,85 5.444.444,42 
Banco de Santander 15/12/2018 Euribor + 1,00 7.777.777,68 
Banco Popular 15/12/2018 Euribor + 1,05 3.111.111,16 
Dexia Sabadell 30/12/2020 Euribor + 0,78 11.000.000,00 
Banco de Santander 30/12/2020 Euribor + 0,95 11.000.000,00 
Banco de Santander 29/12/2021 Euribor + 0,81 27.857.142,86 
Banco de Sabadell 29/12/2021 Euribor + 0,82 25.819.856,00 

        Total     92.010.332,12 
 
Segon.- CONCERTAR tres operacions d’endeutament per un import total de noranta-
dos milions, deu mil, tres-cents trenta-dos euros amb dotze cèntims (92.010.332,12 
euros), amb les entitats financeres següents: 
 

ENTITAT IMPORT TIPUS INTERÈS 
DATA 

FINALITZACIÓ 
Bankia 16.333.333,26 EUR euribor 3m + 0,250% 30/12/2018 
CaixaBank 22.000.000,00 EUR euribor 3m + 0,431% 30/12/2020 
CaixaBank 53.676.998,86 EUR euribor 3m + 0,506% 30/12/2021 

i amb les següents característiques: 
 
Termini de carència: Sense carència 
Termini d’amortització: El que correspongui segons l’operació 

Sistema d’amortització: 

Trimestral constant de quotes iguals, la primera de les quals serà 
el 30 de setembre de 2015 i la darrera en la data de finalització 
de l’operació 
 

Durada total del contracte: Segons l’operació (des de la data de la signatura) 

Períodes de liquidació 
d’interessos: 

3 mesos. Els venciments seran al final de cada trimestre natural i 
la liquidació tant dels interessos com de l’amortització es 
carregaran en compte dins d’aquest mateix trimestre. La durada 
del primer període d’interès, s’ajustarà als dies naturals 
compresos entre la data de la disposició dels diners i 30 de 
setembre de 2015. 

Comissions i altres 
despeses: 

Sense comissions ni despeses de cap mena 

 
Tercer.- ENCARREGAR al President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i 
Noves Tecnologies l’aprovació dels contractes a signar i de qualsevol altre document o 
gestió que sigui necessària. 
 
Quart.- COMUNICAR el present acord a totes les entitats financeres esmentades en la 
resolució i a la Direcció de Política Financera i Assegurances del Departament 
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents: 
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Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (19), 
Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - 
Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2). 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
12.- Dictamen de data 27 d’abril de 2015, pel qual es proposa estimar parcialment 
les al·legacions presentades pel senyor J.C.M., durant el termini d’exposició al 
públic, contra l’acord d’aprovació provisional de l’Ordenança general de gestió, 
liquidació i inspecció d’ingressos de dret públic, la gestió dels quals ha estat 
delegada a favor de la Diputació de Barcelona o es realitza mitjançant conveni de 
col·laboració interadministrativa; així com aprovar definitivament la referida 
Ordenança fiscal. 
 
Per acord del ple de la Diputació de Barcelona de 26 de febrer de 2015 s’aprovà, per 
unanimitat dels membres present a la sessió, un dictamen la part dispositiva dels qual 
estableix el següent: 

 
“Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la 
Diputació de Barcelona o es realitza mitjançant col·laboració interadministrativa, el 
text de la qual s’acompanya com Annex 1.  
 
Segon.- SOTMETRE l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels 
interessats durant el termini de trenta dies hàbils, a efectes de presentació de 
reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’acord d’aprovació 
inicial esdevindrà definitiu”. 

 
El dia 15 d’abril de 2015, dins del termini conferit d’informació publica, el senyor 
J.C.M.S. actuant en nom propi, formulà contra l’aprovació inicial de l’Ordenança 
general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic la 
gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona o es realitza 
mitjançant col·laboració interadministrativa, dues al·legacions referides, la primera, a la 
(no) liquidació de l’impost sobre béns immobles i, la segona, al règim de recursos 
contingut en l’ordenança aprovada inicialment. 
 
Respecte a la primera al·legació relativa a la manca d'aprovació del padró fiscal de 
l'IBI, cal desestimar l’al·legació formulada en base a la consideració següent: 
 
El Capítol I de la Subsecció I de la Secció III de l'Ordenança general de gestió, 
recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic de l'ORGT tracta de les normes de 
gestió dels tributs de venciment periòdic. Com es pot comprovar, els quatre primers 
preceptes regulen, de forma específica, les normes de gestió de cadascun dels tributs 
municipals de venciment periòdic; en canvi, els articles 15 a 19 es determinen les 
normes de caràcter genèric per tots els tributs inclosos en aquest capítol.  
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Doncs bé, entre aquestes normes de gestió de caràcter general, l'article 15 de 
l’ordenança inicialment aprovada, estableix: 
 
“ Article 15. Aprovació de padrons  
 
1. Els padrons s’elaboraran i actualitzaran pels Serveis de Gestió Tributària 
corresponents. 
 
2. L’aprovació dels padrons és competència de la Gerència de l’ORGT, excepte que 
s’hagués aprovat per l’Ajuntament en ús de les facultats reservades esmentades a 
l’article 2.1 d’aquesta ordenança. 
 
3. Es posarà a disposició dels ajuntaments els padrons, a efectes del seu seguiment i 
comptabilització. La remissió, en el seu cas, als municipis pot realitzar-se mitjançant 
arxiu informàtic. Si la sol·licitud del padró ha estat realitzada directament per 
l’ajuntament creditor a través del programa informàtic de l’ORGT, l’arxiu tramés 
incorporarà certificat digital de dispositiu d’aplicació, en les condicions regulades a la 
Secció VII d’aquesta Ordenança. 
 
4. Les variacions dels deutes tributaris i els altres elements tributaris originades per 
l’aplicació de modificacions introduïdes en la llei i les ordenances fiscals reguladores 
dels tributs, o resultants de les declaracions de variació reglamentàries que hagi de 
presentar el subjecte passiu, seran notificades col·lectivament, a l’empara d’allò que 
preveu l’article 102 de la Llei General Tributària.  
 
5. Per raons de cost i eficàcia, no es practicaran liquidacions incorporades en padró, 
quan resultin quotes inferiors a 10 EUR, en relació als tributs següents: 
 
- Impost sobre béns immobles 
- Impost sobre activitats econòmiques” 
 
Queda clar, que l’ordenança inicialment aprovada preveu que els padrons de l’IBI són 
aprovats per l’òrgan competent de l’ORGT o de l’ajuntament, segons els supòsits 
respectius. Avala la bondat d’aquesta interpretació la redacció de l'article 17.4 de la 
mateixa Ordenança inicialment aprovada, quan estableix que contra l’exposició pública 
dels padrons i de les liquidacions integrants d’aqueixos es podrà interposar recurs de 
reposició davant l’òrgan que les hagi aprovat, previ al contenciós administratiu, en el 
termini d’un mes a comptar des del dia següent al de finalització del període 
d’exposició pública dels corresponents padrons.  
 
Pel que fa a la segona al·legació, referida al règim de recursos, el compareixent 
insisteix en l’equívoc de què no es possible saber quin és l’òrgan que ha aprovat les 
liquidacions si no consta que aquesta aprovació s’hagi produït, però afegeix un altre 
argument de pes, a saber: que no deixa de sorprendre que en cas de recursos contra 
els actes administratius d’aprovació de padrons, o de les liquidacions incorporades, es 
pugui interposar recurs de reposició davant la Gerència de l’ORGT quan, en realitat, la 
Gerència no té facultats per aprovar liquidacions ni per a resoldre recursos en els 
estatuts del ORGT que estan en exposició al públic.   
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Certament, en aquest aspecte l’ordenança general aprovada inicialment no ha introduït 
cap modificació respecte a la seva predecessora, quan en la realitat resulta 
jurídicament clar que correspon als estatuts de l’ORGT - i no a l’ordenança general-, 
regular les atribucions dels òrgans de govern i administració de l’Organisme de Gestió 
Tributària, perquè així es dedueix del que estableix l’article 200.2 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, 
quan diu que els estatuts dels organismes autònoms locals s’han de referir, entre 
d’altres aspectes, als seus òrgans de govern i les seves atribucions.  
 
Altrament dit, per evitar que la introducció d’un nou òrgan unipersonal dins dels òrgans 
de govern i administració de l’ORGT, com ha estat la Direcció de Gestió Tributària, 
desconcordi la regulació dels estatuts de l’ORGT amb la regulació de la seva 
l’ordenança general, escau d’estimar en part l’al·legació formulada pel senyor M. en el 
sentit de substituir a l’article 28.4 dels estatuts la referència a la gerència del ORGT 
per l’expressió més genèrica de “l’òrgan competent, segons els estatuts de l’ORGT”, 
substitució que de forma coherent s´ha de fer extensiva a altres preceptes de 
l’ordenança general inicialment aprovada, a saber: 
 
Article 3.4, segon paràgraf; article 9.3 darrer paràgraf; article 15.2; article 16.1; article 
20.4; article 25.1; article 25.2; article 28.4; article 33.1 a) darrer paràgraf; article 39.3; 
article 42.2; article 47.5; article 58.3; article 69.1 segon paràgraf i 69.4; article 73.6; 
article 75.2 segon paràgraf; article 87.8 segon paràgraf; article 89.3; article 91.4; article 
93 apartats 1 i 3; article 98 apartats 1 i 5; article 100.4; article 101.9; article 102.6; 
article 113 apartats 6, 7 i 8; article 122.6; article 123 apartats 6 i 8. 
 
D’aquesta forma l’ordenança clarifica que el lloc on es regulen les atribucions dels 
òrgans de govern i administració de l’Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació 
de Barcelona és en els seus estatuts; s’eviten les temudes antinòmies i s’orienta 
adequadament a la ciutadania i als operadors jurídics sobre el lloc on es troba 
regulada la distribució d’atribucions entre els òrgans de govern i administració de 
l’ORGT. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, així com 
l’informe conjunt de la Direcció de Serveis Jurídics i de la Direcció dels Serveis 
d’Organització i Inspecció de l’ORGT, d’acord amb el que preveu l’article 28 apartats 1 
b) i 2 a) dels Estatuts de l’Organisme de Gestió tributària aquesta Presidència, i previ 
dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i 
Noves Tecnologies, elevo al ple de la Diputació de Barcelona l’adopció dels següents,   
 

ACORDS 
 

Primer.- Estimar parcialment l’al·legació presentada pel senyor J.C.M.S. contra l’acord 
plenari de 29 de febrer de 2015 d’aprovació inicial de l’Ordenança general de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic la gestió dels quals ha 
estat delegada en la Diputació de Barcelona o es realitza mitjançant col·laboració 
interadministrativa i, en conseqüència, substituir les referències a “la Gerència” 
contingudes en diversos preceptes de l’ordenança inicialment aprovada per l’expressió 
“l’òrgan competent, segons els estatuts de l’ORGT”. 
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Els preceptes afectats per l’estimació de l’al·legació i llur consegüent substitució són 
els següents: 
 
Article 3.4, segon paràgraf; article 9.3 darrer paràgraf; article 15.2; article 16.1; article 
20.4; article 25.1; article 25.2; article 28.4; article 33.1 a) darrer paràgraf; article 39.3; 
article 42.2; article 47.5; article 58.3; article 69.1 segon paràgraf i 69.4; article 73.6; 
article 75.2 segon paràgraf; article 87.8 segon paràgraf; article 89.3; article 91.4; article 
93 apartats 1 i 3; article 98 apartats 1 i 5; article 100.4; article 101.9; article 102.6; 
article 113 apartats 6, 7 i 8; article 122.6; article 123 apartats 6 i 8. 
 
Segon.- Desestimar les restants al·legacions formulades pel senyor J.C.M.S. contra 
l’acord plenari de 29 de febrer de 2015 d’aprovació inicial de l’Ordenança general de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic la gestió dels 
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona o es realitza mitjançant 
col·laboració interadministrativa, en base a les consideracions contingudes a la part 
expositiva d’aquest dictamen. 
 
Tercer.-  Aprovar definitivament l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la 
Diputació de Barcelona o es realitza mitjançant col·laboració interadministrativa, el text 
de la qual s’acompanya com Annex 1 d’aquest dictamen i ordenar la publicació del text 
íntegre de l’ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Seu 
Electrònica de l’ORGT. 
 

ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS 
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LA GESTIÓ DELS QUALS HA ESTAT DELEGADA EN 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA O ES REALITZA MITJANÇANT COL.LABORACIÓ 

INTERADMINISTRATIVA 
 

INDEX 
 
Secció I - Disposicions generals 
Secció II - Procediment 
Secció III - Normes sobre gestió 
Subsecció I - Gestió de tributs 
Capítol I - De venciment periòdic 
Capítol II - De venciment no periòdic 
Capítol III - Notificacions administratives 
Capítol IV - Concessió de beneficis fiscals 
Capítol  V - Procediment de comprovació i  revisió 
Capítol VI - Suspensió del procediment 
Capítol VII - Devolució d’ingressos 
Subsecció II - Gestió de crèdits no tributaris 
Capítol I - Preus públics 
Capítol II - Multes de circulació 
Capítol III - Altres crèdits 
Secció IV - Recaptació 
Subsecció I - Organització 
Subsecció II - Gestió recaptatòria 
Capítol I - Normes comunes 
Capítol II - Particularitats de la recaptació voluntària 
Capítol III - Particularitats de la recaptació executiva 
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Capítol IV - Ajornaments i fraccionaments 
Capítol V - Prescripció i compensació 
Capítol VI - Crèdits incobrables 
Secció V - Inspecció 
Secció VI - Règim sancionador 
Subsecció I – Disposicions Generals 
Subsecció II – Classificació de les infraccions i sancions tributàries 
Secció VII - Tramitació de procediments per mitjans electrònics, informatitzats i telemàtics 
Subsecció I - Disposicions generals 
Subsecció II - Relacions entre l’ORGT,  els ajuntaments i altres entitats públiques 
Subsecció III - Relacions entre l’ORGT i altres administracions 
Subsecció IV - Relacions entre l’ORGT i els col·laboradors socials 
Subsecció V - Comunicacions amb els ciutadans 
Disposició addicional primera.- Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
Disposició addicional segona.- Autorització al President 
 

 
ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS 
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LA GESTIÓ DELS QUALS HA ESTAT DELEGADA EN 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA O ES REALITZA MITJANÇANT COL.LABORACIÓ 

INTERADMINISTRATIVA 
 

Secció I - Disposicions generals  
 
Article 1.Objecte  
 
1. La present Ordenança general, dictada a l’empara del que preveuen l’article 106.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, els articles 11, 12.2 i 15.3 
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març (TRHL),  i la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, General Tributària,  conté normes comunes, tant substantives com de 
procediment, que complementen les ordenances i altre normativa aprovades pels municipis i 
altres entitats públiques que han delegat en la Diputació de Barcelona les seves facultats de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic o be han subscrit el 
corresponent conveni de col·laboració per l’exercici de les mateixes, així com les pròpies 
ordenances aprovades per la Diputació de Barcelona. 
 
2. Aquesta normativa serà aplicada per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona (ORGT), com a ens instrumental de la pròpia Diputació de Barcelona 
 
3. Aquesta Ordenança es dicta amb les finalitats següents:  
 
a) Desplegar allò que es preveu a la Llei General Tributària en aquells aspectes referents 
als procediments tributaris de gestió, liquidació, inspecció i recaptació, portats a terme per 
aquest Organisme. 
b) Regular les actuacions que l’ORGT ha de portar a terme per a exercir les funcions 
delegades.  
c) Regular aquells aspectes comuns a diverses ordenances fiscals i evitar-ne així la 
reiteració.  
d) Regular les matèries que necessitin concreció o desenvolupament per part de 
l’administració gestora.  
e) Informar els ciutadans de les normes i els procediments el coneixement dels quals pugui 
facilitar-los el compliment de les seves obligacions tributàries.  
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f) Informar els ciutadans dels mitjans electrònics que poden utilitzar per realitzar consultes i 
tràmits relatius a procediments tramitats per l’ORGT. 
 
Article 2. Àmbit d’aplicació  
 
1. La present Ordenança s’aplicarà a la gestió dels ingressos públics quan les entitats 
públiques titulars hagin delegat en la Diputació les facultats referides a l’article 1 o bé hagin 
subscrit el corresponent conveni de col·laboració.  
 
Els ajuntaments poden reservar-se la facultat de realitzar per si mateixos i sense necessitat 
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions 
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els 
deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns 
dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació 
de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial 
dels serveis municipals, ho facin convenient. En tot cas, l’Ajuntament vindrà obligat a 
comunicar amb caràcter previ a l’ORGT la voluntat d’executar qualsevol reserva de les 
previstes en aquest apartat. 
2. Així mateix, la present Ordenança s’aplicarà a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic de la Diputació de Barcelona i els seus organismes, quan 
aquestes actuacions es portin a terme per l’ORGT. 
 
3. Per decret del President de la Diputació es podran dictar disposicions interpretatives i 
aclaridores d’aquesta Ordenança. No s’admetrà l’analogia per estendre més enllà dels seus 
termes estrictes l’àmbit del fet imposable o el de les exempcions, bonificacions i altres 
beneficis tributaris. 
 
4. Les referències realitzades en aquesta Ordenança a òrgans dels municipis o d’aquest 
Organisme s’entendran realitzades als òrgans de la Comunitat Autònoma o d’altres entitats 
públiques que tinguin atribuïda la competència per raó de la matèria.  
 

Secció II - Procediment 
 
Article 3. Aspectes generals  
 
1. La tramitació d’expedients estarà guiada per criteris de racionalitat i eficàcia, i es 
procurarà també simplificar els tràmits que hagi de realitzar el ciutadà i facilitar-li l’accés a la 
informació administrativa.  
 
2. El President podrà delegar l’exercici de competències i la signatura de resolucions 
administratives, llevat dels supòsits en què legalment s’hagi prohibit la delegació. La 
Gerència podrà, així mateix, delegar la signatura de resolucions administratives. 
 
3. Les resolucions administratives que s’adoptin per delegació entre òrgans d’aquesta 
administració indicaran expressament tal circumstància i es consideraran dictades per 
l’òrgan delegant.  
 
4. Els acords i resolucions de la Junta de Govern, del Consell Directiu, del President i de la 
Gerència seran notificats pel Secretari.  
 
Les resolucions en matèria tributària que dicti l’òrgan competent, segons els estatuts de 
l’ORGT les notificarà el/la cap d’unitat o del departament corresponent. 
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5. El personal competent per a expedir còpies autenticades de documents que es troben a 
les dependències de l’ORGT serà el següent:  
 
a) El/la Cap d’unitat o Cap d’oficina, quan es tracti de documents existents a la unitat/oficina 
respectiva.  
b) El/la Director/a de Serveis de Recursos Humans, quan es tracti de documents relatius a 
la gestió de recursos humans de l’ORGT.  
c) El/la Cap de Serveis Generals - Contractació, quan es tracti de documents presentats al 
Registre d’entrada. 
d) El/la Cap de Servei de la Unitat Central de Recaptació, quan es tracti de documents 
relatius a procediments administratius de constrenyiment, la tramitació dels qual sigui 
competència del departament, de conformitat amb el Reglament Orgànic i Funcional. 
e)- El/la Director/a de Serveis d’Assessoria Jurídica quan els documents es trobin en aquest 
Departament i hagin de ser tramesos als jutjats o tribunals de justícia, a la fiscalia, a la 
sindicatura de comptes, al Síndic de Greuges o  qualsevol altre òrgan de control o 
fiscalització. 
f)- El/la Secretari/a de l’Organisme, o qui legalment el substitueixi o li delegui aquesta funció, 
en tots els supòsits, sempre que no afectin la gestió, inspecció o recaptació de tributs o 
altres ingressos de dret públic i a les multes de trànsit. 
g)- El/la Director/a de Serveis d’Organització i Inspecció de Serveis quan els documents es 
trobin en els Serveis Centrals i no pertanyin als grups anteriors.  
 
6. S’impulsarà l’aplicació de tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics per a la 
tramitació d’expedients administratius, per tal de millorar l’eficiència de les comunicacions 
amb els Ajuntaments, altres Administracions Públiques i els col·laboradors socials amb els 
quals es subscrigui el pertinent conveni.  
 
Els ciutadans en general podran accedir a tota la informació no personalitzada que l’ORGT 
publiqui des de la seva seu electrònica. A més, els contribuents proveïts de certificat digital 
d’identificació, reconegut per l’ORGT, podran realitzar els tràmits i gestions que es regulen a 
la Secció VII d’aquesta Ordenança.  
 
7. Es poden fer actuacions automatitzades per a constatar la concurrència dels requisits que 
estableix l’ordenament jurídic, declarar les conseqüències previstes, adoptar les resolucions 
i comunicar o certificar les dades, els actes, les resolucions o els acords que constin en els 
sistemes d’informació de l’ORGT, mitjançant la utilització dels sistema de signatura amb 
certificat d’aplicació corporativa. 
 
Article 4.Comunicacions informatives i consultes tributàries 
 
1. Els diferents serveis de l’ORGT informaran els contribuents que ho sol·licitin dels criteris 
administratius existents per a l’aplicació de la normativa tributària. Les sol·licituds 
formulades verbalment, es respondran d’igual forma.  
 
2. Els interessats poden adreçar-se a la seu electrònica de l’ORGT, per Internet, per a 
accedir a la informació d’interès general i realitzar els tràmits i gestions que s’estableixen a 
la Secció VII d’aquesta Ordenança.  
 
3. Les consultes tributàries escrites que es formulin abans de la finalització del termini 
establert per a la presentació de declaracions, autoliquidacions o el compliment d’altres 
obligacions tributàries, s’hauran de contestar en el termini de sis mesos des de la 
presentació. A l’escrit de presentació s’ha de manifestar expressament si al moment de 
presentar-lo s’està o no s’està tramitant un procediment, recurs o reclamació relacionat amb 
el règim, classificació o qualificació tributària del tema plantejat a la consulta. Si es 
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considera necessari per a formar-se criteri, es podrà demanar als interessats que ampliïn els 
antecedents o les circumstàncies del cas plantejat. 
 
La contestació a les consultes tributàries escrites tindrà efectes vinculants per a l’ORGT 
llevat que plantegin qüestions relacionades amb l’objecte o la tramitació d’un procediment, 
recurs o reclamació iniciat abans de formular-les. Els criteris expressats en la contestació 
esmentada s’aplicaran al consultant i a altres obligats tributaris, sempre que existeixi 
identitat entre els fets i circumstàncies d’aquests últims i els que van ser objecte de consulta. 
 
4. Si la sol·licitud d’informació es refereix a una qüestió reglamentada a l’Ordenança general 
o en circulars de l’ORGT, o bé es tracta d’una qüestió la resposta de la qual es dedueix 
clarament de la normativa vigent, el servei receptor de la consulta podrà formular la 
resposta.  
 
Altrament, es respondrà des dels Serveis Centrals, pels òrgans competents per raó de la 
matèria.  
 
En tot cas la resposta haurà de lliurar-se en un termini màxim de tres mesos, amb una 
referència a la normativa aplicable a la qüestió plantejada. 
5. Per a garantir la confidencialitat de la informació, es requerirà del contribuent la seva 
deguda identificació mitjançant presentació del NIF quan es tracta de compareixença 
personal. Quan l’interessat es relacioni amb l’Administració per mitjans telemàtics, podrà 
identificar-se utilitzant el certificat digital que acrediti la seva identitat. 
 
6. Si s’actua per mitjà de representant, aquest haurà d’ acreditar la seva condició de tal, en 
els termes previstos a l’article 46 de la Llei General Tributària, sens perjudici d'allò previst en 
aquesta Ordenança per als col·laboradors socials. En tot cas, es presumirà concedida la 
representació quan es tracti d’actes de mer tràmit. 
 
7. No s’admetrà cap consulta que es formuli després d’haver acabat els terminis establerts 
per a l’exercici del dret, per a la presentació de la declaració o autoliquidació o per al 
compliment de l’obligació tributària de què es tracti. 
 
8. Les dades de caràcter personal facilitades pels ciutadans, presencialment, a través de la 
seu electrònica de l’ORGT, o per qualsevol altre mitjà, així com altres dades amb 
transcendència tributària requerides o obtingudes per l’ORGT, s’incorporaran als fitxers de 
l’Organisme.  
 
Davant aquest, els interessats podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició previstos a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de 
caràcter personal, mitjançant escrit presentat al Registre general situat a la seu central de 
l'ORGT, a l'adreça de Travessera de les Corts, 131-159 de Barcelona. 
 
Article 5. Accés a la informació pública, arxius i documents  
 
1. Els ciutadans tenen dret a accedir a la informació pública, arxius i registres en els termes 
establerts a la Constitució, a la Llei 30/1992, de règim jurídic i procediment administratiu 
comú, a la Llei General Tributària, a la del Parlament de Catalunya, 10/2001, de 13 de juliol, 
d’Arxius i Documents i a la normativa sobre transparència.  
 
2. Perquè sigui autoritzada la consulta caldrà que es formuli petició individualitzada 
especificant els documents que es desitja consultar.  
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La consulta haurà de ser sol·licitada per l’interessat i no podrà afectar la intimitat de terceres 
persones. Quan el compliment d’aquests requisits resulti dubtós per als responsables dels 
serveis, caldrà que l’Assessoria Jurídica informi, per escrit o verbalment, sobre la 
procedència de la consulta i valori que aquests documents contenen o no dades referents a 
la intimitat de persones diferents del consultant.  
 
3. L’obtenció de còpies, l’examen de les quals autoritzarà el cap de la dependència 
respectiva, requerirà el pagament previ de la taxa fixada a les Ordenances aprovades per la 
Diputació de Barcelona. 
 
4. Quan la consulta tingui com a finalitat l'examen d'expedients conclosos només podran 
accedir els ciutadans que hagin estat part d'un procediment tributari. 
 
Article 6. Registre d’entrada  
 
1. Hi haurà un registre general d’entrada i un registre auxiliar a cada unitat i oficina. El 
sistema haurà de garantir la integració informàtica en el registre general de les anotacions 
efectuades en els restants registres i possibilitar una organització desconcentrada adaptada 
a les característiques i l’àmbit de l’Organisme.  
 
La seu electrònica de l'ORGT disposarà d'un registre telemàtic amb les característiques i 
regulació que figura en la Secció VII d'aquesta Ordenança.  
 
2. Els interessats podran presentar escrits dirigits a l’ORGT en qualsevol registre de les 
administracions estatal o autonòmica. Així mateix, en els  registres de les Diputacions, 
Cabildos i Consells Insulars,  Ajuntaments de Municipis subjectes al règim de l’ article 121 
de la Llei 7/1985,  o en els registres d’ altres entitats locals amb les que s’ hagués subscrit el 
conveni oportú. 
 
3. A l’efecte del còmput de terminis per a dictar resolució quan sigui competència de 
l’ORGT, s’entendrà com a data de presentació del corresponent escrit la data de recepció 
en el registre d’aquesta administració.  
 
Registrat un document, se li anotarà la data en què s’inscriu i el número d’ordre que li hagi 
correspost.  
 
L’encarregat del registre, una vegada efectuada la inscripció, procedirà a distribuir els 
documents entre els departaments o òrgans competents per a la seva oportuna tramitació.  
 
Els documents  presentats es podran digitalitzar amb les garanties establertes en la Secció 
VII d’aquesta Ordenança. 
 
Amb referència als assentaments en els llibres del registre general d’entrada, es podran 
expedir certificacions autoritzades pel Secretari o persona que s’autoritzi.. 
 
4. En els registres de l’ORGT s’acceptaran documents adreçats a l’Administració estatal, 
autonòmica, a altres  Diputacions, Cabildos i Consells Insulars i a Ajuntaments de Municipis 
subjectes al règim de l’article 121 de la Llei 7/1985.Els documents adreçats a altres entitats 
locals només s’ admetran quan s’hagués subscrit el conveni oportú. 
 
5.  Els escrits d’al·legacions, recursos, o altre contingut administratiu, que es presentin a les 
oficines de l’ORGT, relatius a ingressos quina gestió s’hagi delegat en aquest Organisme, 
podran remetre’s des del Registre receptor a l’Ajuntament o a qualsevol altre entitat pública 
mitjançant imatge escanejada i degudament compulsada la integritat del document. 
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Concorrent les condicions de validesa del document electrònic per produir els mateixos 
efectes que el document manuscrit, no caldrà remetre els documents originals en suport 
paper.  
 
Els mitjans de presentació de documents davant l’ORGT són: 
 
a) Presencialment a qualsevol oficina de l’Organisme de les enumerades a la seva seu 

electrònica 
b) Correu postal (ordinari, certificat, burofax) adreçat a qualsevol oficina de l’ORGT 
c) A la seu electrònica de l’ORGT. 
d) En el supòsit d’ aportació d ‘escrits/documents per fax , o per correu electrònic sense 

complir les prescripcions de  la seu electrònica de l’ORGT, no s’ hauran d’ enregistrar, 
per  no tenir   la condició de mitjà vàlid de presentació de documents en l’ORGT. Quan 
es consideri necessari, des del servei receptor es podrà informar al presentador, per 
correu ordinari, telèfon, fax, o correu electrònic, dels mitjans de presentació de 
documents admesos per l’ORGT i de la manca d’ efectes de la seva actuació. 

e) En cap cas, tindran la condició de registre electrònic de l’ORGT les bústies de correu 
electrònic corporatiu departamentals i les assignades als empleats de l’ORGT. 

 
6. Totes les factures s’hauran de presentar en el registre telemàtic, mitjançant la plataforma 
del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. Les factures d’import inferior a 5.000 
euros es podran presentar també en el Registre de l’Organisme en format paper.   
 
Article 7. Còmput de terminis  
 
1. Sempre que no s’expressi una altra cosa, quan els terminis s’assenyalin per dies, s’entén 
que són hàbils, i s’exclouen del còmput els dissabtes, els diumenges i els declarats festius.  
 
A efectes de recaptació dels ingressos, tant en període voluntari com en període executiu, si 
el venciment de qualsevol termini coincideix amb un dissabte o un dia inhàbil, es traslladarà 
el susdit venciment al primer dia hàbil següent. 
 
Quan els terminis s’indiquin per dies naturals, es farà constar aquesta circumstància en les 
corresponents notificacions.  
 
2. Els terminis expressats en dies es comptaran a partir del dia següent a aquell en què va 
tenir lloc la notificació o publicació de l’acte que es tracti, o des del següent a aquell en què 
es produeix l’estimació o la desestimació per silenci administratiu.  
 
3. Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.  
 
4. Si el termini es fixa en mesos o anys, aquests es computaran a partir del dia següent a 
aquell en què va tenir lloc la notificació o publicació de l’acte de què es tracti, o des del 
següent a aquell en què es produeix l’estimació o desestimació per silenci administratiu. Si 
en el mes de venciment no hi hagués dia equivalent a aquell en què comença el còmput, 
s’entendrà que el termini expira l’últim dia del mes.  
 
5. Sempre que hagi una causa justificada i d’ofici o a petició dels interessats es podrà 
concedir una ampliació de terminis que no excedeixi de la meitat d’aquests.  
 
Article 8. Tramitació d’expedients  
 
1. En la tramitació dels procediments administratius competència de l’ORGT, s’utilitzarà 
preferentment els mitjans electrònics, sens perjudici del dret dels ciutadans a utilitzar altres 
mitjans i a ésser-hi atesos. 
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2. Per a les persones jurídiques, o col·lectius de persones físiques que, amb motiu de llur 
capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional  o altres motius acreditats, tinguin 
garantit l’accés als mitjans tecnològics necessaris, s’estableix l’obligatorietat de comunicar-
s’hi amb l’ORGT utilitzant només mitjans electrònics. 
 
En particular, en la pràctica de notificacions de determinats procediments que en la present 
ordenança es detallen, s’estableix l’obligatorietat de les persones jurídiques de rebre les 
notificacions per mitjans telemàtics. 
 
3. Si les sol·licituds no reuneixen tots els requisits exigits per la normativa vigent, es 
requerirà l’interessat perquè en un termini de deu dies esmeni les anomalies, i se li indicarà 
que, si no ho fa, se’l tindrà per desistit de la seva petició i s’arxivarà sense més tràmit 
l’expedient.  
 
4. S’ordenarà l’acumulació de procediments que entre si guardin una identitat substancial o 
íntima connexió. 
 
5. En la resolució d’expedients de naturalesa homogènia, s’observarà l’ordre rigorós 
d’incoació.  
 
6. L’ORGT no podrà establir pactes que impliquin l’acabament convencional del procediment 
sense l’autorització expressa de l’ajuntament o entitat pública titular del recurs objecte de 
gestió.  
 
7. Quan es requereixi a un interessat l’aportació de la documentació necessària per a la 
continuïtat del procediment iniciat a instància de part, transcorreguts més de tres mesos 
sense que s’hagi produït el compliment del requeriment de l’Administració, es produirà la 
caducitat del procediment, de la qual cosa s’advertirà l’interessat.  
 
Produïda la caducitat, no caldrà que l’Administració resolgui totes les qüestions plantejades 
als procediments de gestió.  
 
8. Els tràmits no essencials per a la continuïtat del procediment que han de dur a terme els 
interessats, hauran de realitzar-se en el termini de 10 dies a partir de la notificació de l’acte 
corresponent.  
 
9. Als interessats que no compleixin el que disposa l’apartat anterior, se’ls podrà declarar 
decaiguts en el seu dret al tràmit corresponent i continuar amb el procediment; d’altra 
banda, s’admetrà l’actuació de l’interessat i produirà els seus efectes legals si té lloc abans 
o dins del dia que es notifiqui la resolució en què es tingui per transcorregut el termini.  
 
10. Els procediments que es tramitin i acabin en suport informàtic garantiran l’exercici de la 
competència de l’òrgan que l’exerceix.  
 
Article 9. Obligació de resoldre  
 
1. L’ORGT està obligat a resoldre totes les qüestions que es plantegin en els procediments 
tributaris. S’exceptua aquest deure de resoldre expressament en els casos següents:  
 
- En els procediments relatius a l’exercici de deures que només han de ser objecte de 
comunicació per l’obligat tributari. 
- Quan es produeixi la caducitat, la pèrdua sobrevinguda de l’objecte del procediment, la 
renúncia o el desistiment dels interessats  
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2. Quan l’interessat sol·liciti expressament que es declari la caducitat, la pèrdua 
sobrevinguda de l’objecte del procediment, la renúncia o el desistiment, l’ORGT haurà de 
resoldre sobre la petició.  
 
3. El termini màxim de duració dels procediments serà de 6 mesos, llevat que la normativa 
que es reguli assenyali un altre.  
 
Els serveis de l’ORGT adoptaran les mesures que calguin per complir els deures de motivar 
els actes administratius i resoldre els recursos presentats en el termini fixat en aquesta 
Ordenança.  
 
Si en determinades circumstàncies, els caps dels serveis consideren que no poden complir 
l’obligació legal, ho posaran en coneixement de l’òrgan competent, segons els estatuts de 
l’ORGT, a fi de cercar les solucions més adients.  
 
Article 10. Efectes del silenci administratiu  
 
1. En els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, el venciment del termini màxim 
fixat per a la seva resolució sense que s’hagi dictat i notificat acord exprés, legitima 
l’interessat per entendre estimada o desestimada la sol·licitud per silenci administratiu, 
segons procedeixi i sense perjudici de la resolució que l’administració ha de dictar.  
 
2. Quan no hagi recaigut resolució dins de termini, s’entendrà desestimada la sol·licitud en 
els supòsits següents:  
 
a) Resolució del recurs de reposició previ al contenciós administratiu o a l’econòmic 
administratiu davant els actes dictats en matèria de gestió d’ingressos de dret públic locals.  
b) Resolució d’altres recursos administratius diferents del fixat a l’apartat a) d’aquest punt 
que poguessin interposar-se.  
c) Procediment per a la concessió de beneficis fiscals en els tributs locals.  
d) Suspensió del procediment de gestió i/o recaptació dels ingressos de dret públic de què 
es tracti, quan no s’aporti garantia suficient. 
e) Altres supòsits previstos legalment.  
 
3. També s’entendrà desestimada la sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts en el 
termini de sis mesos sempre que amb anterioritat no hagi estat anul·lada la liquidació que va 
motivar l’ingrés.  
 
4. S’entendran estimades les sol·licituds formulades pels interessats en els casos previstos 
a la normativa d’aplicació.  
 
Secció III - Normes sobre gestió 
 
Subsecció I - Gestió de tributs 
 
Capítol I - De venciment periòdic 

 
Article 11. Impost sobre béns immobles  
 
1. El padró fiscal de l’Impost sobre béns immobles l’elaborarà l’ORGT a partir del padró de 
l’exercici anterior, al qual s’incorporaran les alteracions d’ordre físic, econòmic i jurídic 
aprovades pel Cadastre i totes aquelles altres que siguin conseqüència de fets o actes 
coneguts per l’ORGT o l’ajuntament, en els termes convinguts amb el Cadastre.  
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2. Les variacions d’ordre físic, econòmic o jurídic que es produeixin en els béns gravats 
tindran efectivitat des del primer dia de l’any següent, i es poden incorporar en el padró 
corresponent a aquest període si no n’ha derivat modificació de la base imposable.  
 
3. Així mateix, quan l’ORGT conegui de les variacions dominicals que constin en document 
públic, actualitzarà el padró d’IBI que gestiona per delegació i comunicarà les corresponents 
variacions a la Gerència Territorial del Cadastre.  
 
4. En la gestió de l’IBI, s’observaran les prescripcions següents: 
 
a) L’ORGT emetrà els rebuts i les liquidacions tributàries a nom del titular del dret constitutiu  
del fet imposable. 
 
Si, com a conseqüència de la informació facilitada per la Direcció General del Cadastre, es 
conegués més d'un titular, es faran constar els titulars, sense que aquesta circumstància 
impliqui la divisió de la quota.  
 
No obstant, quan un bé immoble o dret sobre aquest pertanyi a dos o més titulars es podrà 
sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades personals i els 
domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els documents públics acreditatius 
de la proporció en què cadascú participa en el domini o dret sobre l’immoble.  
 
Una vegada acceptada per l’Administració la sol·licitud de divisió de quota, tindrà efectivitat 
en l’exercici en  què s’acordi la divisió, sempre i quan la liquidació no hagi adquirit fermesa; 
cas contrari s’incorporaran al padró de l’impost de l’exercici immediatament següent i es 
mantindrà en els successius mentre no se'n sol·liciti la modificació. 
 
Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol dels 
responsables solidaris. 
 
En cap cas es pot sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits del règim 
econòmic matrimonial de societat legal de guanys. 
 
b) En els supòsits de separació matrimonial judicial o de divorci, amb atribució de l’ús de 
l’habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l’alteració de l’ordre dels subjectes passius 
per a fer constar, en primer lloc, qui és beneficiari de l’ús. 
 
c) Per raons d’eficàcia i economia, no es procedirà a dividir la quota en aquells supòsits que, 
com a conseqüència de dita divisió, resultin quotes d’import inferior a 10 euros. 
 
5. Els Notaris adherits al Conveni subscrit entre la Diputació de Barcelona i el Col·legi de 
Notaris de Catalunya podran obtenir per via telemàtica certificació dels deutes existents en 
la data de transmissió d’un immoble, en ordre a formular l’advertència  prevista a l’article 64 
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
 
6. La base liquidable es fixarà pel Cadastre en els procediments de valoració col·lectiva.  
 
En els procediments de declaració, comunicació, sol·licitud, esmena de discrepàncies i 
inspecció cadastral, la base liquidable podrà determinar-se pels Ajuntaments, o per l’ORGT 
exercint funcions delegades per aquests, segons el previst a l’article 77.3 del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
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7. Per a determinar les quotes tributàries, s’aplicarà el coeficient d’actualització dels valors 
cadastrals quan s’escaigui, així com els beneficis fiscals i els tipus impositius fixats 
legalment o mitjançant l’Ordenança fiscal municipal.  
 
No caldrà procedir a la notificació individualitzada de les variacions de quotes resultants de 
la modificació dels elements regulats en aquest apartat.  
 
8. L’ORGT intercanviarà amb la Gerència del Cadastre les dades amb transcendència per a 
la gestió de l’IBI, conegudes en base a declaracions presentades en ambdues 
administracions, o resultants d’actuacions de gestió i d’inspecció tributàries dutes a terme 
per les mateixes.  
 
Article 12. Impost sobre activitats econòmiques  
 
1. En els supòsits en què la Diputació ostenti les competències de gestió tributària i censal 
d’aquest impost, en virtut de la delegació que l’hagin fet els Ajuntaments i l’Estat de les 
seves competències respectives, l’ORGT portarà a terme totes les funcions necessàries per 
a la formació i manteniment de la matrícula de contribuents, d’acord amb el que disposi la 
normativa d’aplicació.  
 
2. La formació de la matrícula es durà a terme a partir de les dades consignades pels 
contribuents en les seves declaracions per l’impost, quan estiguin obligats a fer-ne, i de les 
dades subministrades per l’Agencia Estatal d’Administració Tributària, segons els 
procediments i terminis establerts reglamentàriament.  
 
Quan els contribuents hagin de presentar declaracions per l’impost, podran obtenir 
l’assistència material i tècnica necessàries per al compliment de les seves obligacions en les 
oficines de l’ORGT.  
 
3. La matrícula es formarà anyalment i comprendrà les dades que determinin la normativa 
que resulti aplicable i les instruccions que, en desenvolupament de la mateixa, dicti 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària.  
 
4. Les variacions de la quota tributària originades per modificació del coeficient de situació 
previst a l’article 87 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, o del tipus de 
recàrrec provincial establert a l’article 134 de la mateixa llei, així com les resultants de la 
modificació legal de les tarifes de l’impost, no requeriran notificació individualitzada, ja que 
procedeixen de normes d’aplicació general i obligatòria en el seu àmbit territorial.  
 
5. L’ORGT intercanviarà amb l’AEAT les dades amb transcendència per a la gestió de l’IAE, 
conegudes en base a declaracions presentades en ambdues administracions, o resultants 
d’actuacions de gestió i d’inspecció tributàries dutes a terme per les mateixes.  
 
Article 13. Impost sobre vehicles de tracció mecànica  
 
1. El padró fiscal de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica el formarà l’ORGT a partir 
del padró de l’any anterior, en què s’incorporaran les altes i la resta de modificacions 
(transferències, canvis de domicili i baixes) formalitzades en l’exercici immediatament 
anterior.  
 
2. Serà subjecte passiu de l’impost la persona física o jurídica que figuri com a titular del 
vehicle en el Registre central de Trànsit, excepte quan s’acrediti de manera fefaent que el 
dia primer de l’exercici el vehicle no era propietat de la persona que figurava com a titular al 
Registre de Trànsit.  
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En aquest supòsit, si el venedor prova el compliment de les obligacions imposades al 
transmitent pel Reglament general de vehicles i sol·licita l’anul·lació de la liquidació, 
s’estimarà la sol·licitud.  
 
3. Per a determinar el deute tributari que constarà en el padró, s’aplicarà el coeficient 
d’increment aprovat a l’ordenança fiscal de l’ajuntament corresponent sobre les tarifes de 
l’article 95 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
4. El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l’aplicació de les tarifes 
serà el que determini amb caràcter general la normativa vigent. En el seu defecte s’estarà al 
que disposi el Reglament General de Vehicles pel que respecta als diferents tipus de 
vehicles.  
 
5. Als efectes de determinar les tarifes dels turismes a què fa referència l’article 95 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, la potència fiscal expressada en cavalls 
fiscals serà la establerta d’acord amb el que disposa l’annex V del Reglament General de 
Vehicles (RD 2.822/1998, de 23 de desembre).  
 
6. No caldrà procedir a la notificació individualitzada de les modificacions originades per 
variació del coeficient d’increment o del quadre de tarifes, ja que procedeixen de l’ordenança 
fiscal reglamentàriament tramitada i d’una llei estatal d’aplicació general i obligatòria.  
 
7. En les primeres adquisicions de vehicles l’impost s’exigirà en règim d’autoliquidació, que 
s’haurà d’acreditar, davant la Prefectura de Trànsit, amb caràcter previ a la matriculació del 
vehicle. En els supòsits de presentació i pagament de l’autoliquidació per via telemàtica, des 
de la seu electrònica de l’ORGT es comunicarà el número de registre i control de l’operació 
(NRC) a Trànsit. Igualment, s’exigirà l’impost en aquest règim en el supòsit de rehabilitació 
d’un vehicle quan aquesta es realitzi en exercicis posteriors al de tramitació de la 
corresponent baixa.  
 
L’autoliquidació de l’IVTM que ha de presentar-se en cas de noves altes de vehicles, es 
realitzarà amb caràcter general de forma telemàtica. Si algun interessat ho requereixi es 
donarà assistència per al tràmit als punts d’informació de l’ORGT ubicats a la Direcció 
General de Trànsit de La Campana (Barcelona) i de Sabadell. 
  
8. L’ORGT comunicarà a la Prefectura de Trànsit els rebuts que estan impagats a l’efecte 
que no s’autoritzin canvis de titularitat dels vehicles, quan consti en llur historial  que està 
pendent de pagament l’impost sobre vehicles de tracció mecànica corresponent a l’ any 
immediatament anterior a la realització del tràmit. 
 
No obstant, quan es presenti davant la Prefectura de Trànsit el justificant acreditatiu del 
pagament del deute, es podrà efectuar el canvi de titularitat. 
 
Article 14. Taxes  
 
1. Els padrons els elaborarà l’ORGT a partir del padró de l’exercici anterior, on 
s’incorporaran les modificacions derivades de la variació de tarifes aprovades a l’ordenança 
fiscal municipal corresponent i també altres incidències que no constitueixin alteració dels 
elements essencials determinants del deute tributari i que siguin conegudes per l’ORGT o 
per l’ajuntament. Aquestes variacions no necessiten notificació individualitzada.  
 
2. Es podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades 
personals i els domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els documents 
públics acreditatius de la proporció.  
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Una vegada acceptada per l’Administració la sol·licitud de divisió de quota, les dades 
s’incorporaran al padró de l’exercici corrent sempre i quan la liquidació no hagi adquirit 
fermesa; cas contrari s’incorporaran al padró de l’exercici immediatament posterior i es 
mantindrà en els successius mentre no se'n sol·liciti la modificació. 
 
Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol dels 
responsables solidaris. 
 
En cap cas es pot sol·licitar la divisió de la quota de la taxa en els supòsits del règim 
econòmic matrimonial de societat legal de guanys. 
 
En els supòsits de separació matrimonial judicial o de divorci, amb atribució de l’ús de 
l’habitatge a un dels cotitulars, es pot sol.licitar l’alteració de l’ordre dels subjectes passius 
per a fer constar, en primer lloc, qui es beneficiari de l’ús.  
 
Per raons d’eficàcia i economia, no es procedirà a dividir la quota en aquells supòsits que, 
com a conseqüència de dita divisió, resultin quotes d’import inferior a 10 euros 
 
3. En la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments d’interès general, s’estableix el règim de 
autoliquidació per a cada tipus de subministrament. L’autoliquidació serà de periodicitat 
trimestral i tindrà el contingut establert a l'ordenança fiscal corresponent. 
 
Article 15. Aprovació de padrons  
 
1. Els padrons s’elaboraran i actualitzaran pels Serveis de Gestió Tributària corresponents. 
 
2. Els padrons s’aprovaran per l’òrgan competent, segons els estatuts de l’ORGT, excepte 
que s’hagués aprovat per l’Ajuntament en ús de les facultats reservades esmentades a 
l’article 2.1 d’aquesta ordenança. 
 
3. Es posarà a disposició dels ajuntaments els padrons, a efectes del seu seguiment i 
comptabilització. La remissió, en el seu cas, als municipis pot realitzar-se mitjançant arxiu 
informàtic. Si la sol·licitud del padró ha estat realitzada directament per l’ajuntament creditor 
a través del programa informàtic de l’ORGT, l’arxiu tramés incorporarà certificat digital de 
dispositiu d’aplicació, en les condicions regulades a la Secció VII d’aquesta Ordenança. 
 
4. Les variacions dels deutes tributaris i els altres elements tributaris originades per 
l’aplicació de modificacions introduïdes en la llei i les ordenances fiscals reguladores dels 
tributs, o resultants de les declaracions de variació reglamentàries que hagi de presentar el 
subjecte passiu, seran notificades col·lectivament, a l’empara d’allò que preveu l’article 102 
de la Llei General Tributària.  
 
5. Per raons de cost i eficàcia, no es practicaran liquidacions incorporades en padró, quan 
resultin quotes inferiors a 10 EUR, en relació als tributs següents: 
 
- Impost sobre béns immobles 
- Impost sobre activitats econòmiques 
 
 Article 16. Calendari fiscal  
 
1. Mitjançant resolució de l’òrgan competent, segons els estatuts de l’ORGT s’aprovarà el 
calendari general dels períodes de pagament dels tributs de venciment periòdic dels 
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ajuntaments i d’altres entitats de dret públic de la província que hagin delegat funcions de 
gestió i recaptació tributària a favor de la Diputació de Barcelona. 
 
2. El calendari fiscal es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis 
de la seu electrònica de l'ORGT.  
 
Al llarg de tot l’any, els interessats podran consultar en la seu electrònica de l’ORGT el text 
de l’anunci de calendari fiscal publicat al BOP. 
 
Així mateix, per Internet, des de la pàgina web de l’ORGT i, en el seu cas, dels ajuntaments 
titulars, s’informarà dels terminis de pagament de cada tribut.  
 
3. Amb caràcter general, l’ORGT proposarà cada any un calendari de cobrament dels tributs 
de caràcter periòdic coincident amb el d’exercicis anteriors.  
 
Article 17. Exposició pública de padrons  
 
1. L’exposició pública dels padrons és competència de l’ORGT en tots els supòsits en què 
els ajuntaments hagin delegat en la Diputació de Barcelona la notificació col·lectiva dels 
tributs de venciment periòdic. Es durà a terme mitjançant anunci publicat en el Butlletí oficial 
de la província i, per mitjans electrònics, amb la publicació a la seu electrònica de l’ORGT. 
 
2. El termini d’exposició pública dels padrons serà de vint dies naturals, comptats a partir del 
primer dia del període de cobrament. 
 
Tots els interessats que accedeixin a la seu electrònica de l’ORGT, o dels ajuntaments que 
han delegat competències de gestió tributària en la Diputació de Barcelona, poden  
consultar, durant el tràmit d’informació pública, l’expedient, llevat de les dades excloses del 
dret d’accés. 
 
La consulta es podrà realitzar així mateix de forma presencial en les oficines de l’ORGT. 
 
3. Transcorregut el període d’exposició pública dels padrons establert a l’apartat 2, l’ORGT 
expedirà el corresponent certificat acreditatiu de l’efectivitat temporal del termini d’exposició 
pública dels padrons. 
  
4. Contra l’exposició pública dels padrons i de les liquidacions integrants d’aqueixos es 
podrà interposar recurs de reposició davant l’òrgan que les hagi aprovat, previ al contenciós 
administratiu, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de finalització del 
període d’exposició pública dels corresponents padrons.  
 
Article 18. Anuncis de cobrament  
 
1. L’anunci del calendari fiscal regulat a l’article anterior podrà complir, a més de la funció de 
donar a conèixer l’exposició pública de padrons, la funció de publicar l’anunci de cobrament 
a què es refereix el Reglament general de recaptació.  
 
Perquè es compleixi aquesta finalitat hauran de constar-hi també els extrems següents:  
 
▪ Mitjans de pagament:  

-  Amb caràcter general, domiciliació bancària. 
-  Diners de curs legal o xec nominatiu a favor de l’ORGT.  
-  Mitjançant el document remès als subjectes passius, que incorpora codi de barres, en 

els caixers habilitats a aquest efecte. 
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-  Per Internet o telèfon mòbil, utilitzant targeta bancària o bé ordenant el càrrec en 
compte bancari.  

-  Per telèfon, trucant al Centre d’Atenció Telefònica de l’ORGT. 
-  Conforme les instruccions específiques de banca electrònica de cada entitat 

financera. 
 
Es podran realitzar els pagaments mitjançant  targeta de crèdit tant  des de la web com via 
telefònica sempre i quan l’import del deute no sigui superior a 3.000 euros.  
 
▪ Llocs de pagament: A les entitats col·laboradores que figuren en el document de 

pagament. 
▪ La seu electrònica de l’ORGT, l’adreça de la qual és http://orgt.diba.cat, facilita la 

realització de pagaments per Internet.  
▪ Dies i hores d’ingrés:  A les oficines bancàries, dins l’horari comercial habitual. A la seu 

electrònica, a qualsevol dia i hora. El darrer dia per al pagament no es garanteix la 
disponibilitat dels sistemes tecnològics corresponents desprès de les 14 hores.  

▪ Advertència que, transcorreguts els terminis assenyalats com a períodes de pagament 
voluntari, els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment i meritaran els 
recàrrecs del període executiu, els interessos de demora i les costes que es produeixin.  

 
2. Quan el deute no ingressat dins del període voluntari es satisfaci abans que hagi estat 
notificada la provisió de constrenyiment, el recàrrec serà del 5 per 100.  
 
3. L’anunci de cobrança es podrà complementar amb notificacions individuals, sense 
justificant de recepció, en els casos en que es consideri necessari. 
 
Article 19. Liquidacions i autoliquidacions de venciment singular 
 
1. En relació amb els tributs de cobrament periòdic, es practicarà una liquidació de 
venciment singular en aquests casos:  
 
a) Quan per primera vegada hagin esdevingut els fets o actes que puguin originar l’obligació 
de contribuir.  
b) Quan l’ORGT o l’ajuntament tingui coneixement per primera vegada de l’existència del fet 
imposable, malgrat que s’hagi acreditat amb anterioritat el tribut, i sens perjudici de les 
sancions que poguessin correspondre. 
c) Quan s’hagin produït modificacions en els elements essencials del tribut diferents de les 
aprovades amb caràcter general a la Llei de pressupostos generals de l’Estat i de la variació 
dels tipus impositius recollida a les ordenances fiscals.  
 
2. Quant a l’aprovació i la notificació de les liquidacions a què es refereix aquest article, serà 
d’aplicació el règim general regulat en el següent capítol.  
 
3. Una vegada notificada l’alta en el padró corresponent, es notificaran col·lectivament les 
successives liquidacions mitjançant edictes, publicats a la seu electrònica de l’ORGT. 
 
4. S’exigiran per autoliquidació els tributs i preus públics, quan així ho hagin establert les 
Ordenances fiscals municipals .La no presentació d’autoliquidacions en els terminis i 
condicions legalment establerts comportarà l’exigibilitat de recàrrecs i, en el seu cas, la 
imposició de sancions, conforme el que preveu la Llei General Tributària.  
 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 188

Capítol II - De venciment no periòdic 
 
Article 20. Pràctica de liquidacions  
 
1. En els termes regulats a les ordenances fiscals municipals, i mitjançant l’aplicació dels 
respectius tipus impositius, es practicaran liquidacions de venciment singular quan, no s’hagi 
establert l’autoliquidació i l’ORGT o l’ajuntament tinguin coneixement de l’existència del fet 
imposable respecte dels tributs següents:  
 
a)  Impost sobre béns immobles.  
b)  Impost sobre activitats econòmiques.  
c)  Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
d)  Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.  
e) Taxes en els supòsits de primera o única sol·licitud de serveis.  
f)  Taxes en els supòsits de primera o única utilització privativa o aprofitament especial del 

domini públic.  
 
2. Quan s’hagi establert el sistema d’autoliquidació i aquesta no hagi estat presentada en 
termini o les dades declarades siguin incorrectes, caldrà iniciar d’ofici el procediment de 
liquidació dels tributs que s’escaigui per a regularitzar aquesta situació.  
 
3. Les liquidacions a què es refereixen els punts anteriors les practicarà l’ORGT quan 
l’ajuntament hagi delegat aquestes competències.  
 
Les liquidacions es realitzaran, sempre que sigui possible, a les oficines perifèriques, sota el 
control del Servei de Gestió Tributària competent.  
 
4. L’aprovació de liquidacions practicades a l’àmbit de la gestió dels ingressos de dret públic 
locals, realitzada per delegació dels ajuntaments, anirà a càrrec de l’òrgan competent, 
segons els estatuts de l’ORGT excepte que s’hagués aprovat per l’Ajuntament en ús de les 
facultats reservades esmentades a l’article 2.1 d’ aquesta ordenança.  
 
5. La relació de liquidacions aprovades es posarà a disposició dels ajuntaments, als efectes 
del seu seguiment i comptabilització.  
 
La posada a disposició de la informació pot realitzar-se per via telemàtica, mitjançant un 
arxiu amb segell electrònic de l'ORGT (CDA), en les condicions regulades a la Secció VII 
d’aquesta Ordenança. 
 
6. La proposta de liquidacions derivades d’actuacions inspectores és competència dels 
inspectors del servei.  
 
7. Quan, dins el procediment de comprovació limitada, les dades en poder de l’ORGT siguin 
suficients per formular proposta de liquidació, es notificarà dita proposta per tal que 
l’interessat al·legui el que convingui al seu dret. Vistes les al·legacions, es podrà practicar 
liquidació provisional. 
 
8. Per raons de cost i eficàcia, no es practicaran liquidacions quan resultin quotes inferiors a 
10 EUR, excepte en el cas de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxes i preus 
públics.  
 
Article 21. Establiment del règim d’autoliquidació en l’Impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana 
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1. S’estableix, amb caràcter habitual, el règim d’autoliquidació pel subjecte passiu en 
l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, quan s’hagin delegat 
les competències de gestió de l’esmentat impost en la Diputació de Barcelona.  
 
L’autoliquidació es presentarà i l’ingrés de la quota es realitzarà en els següents terminis, 
comptats des de la data en què es produeixi la meritació del tribut:  
 
a) Quan es tracti d’actes “inter-vius” el termini serà de trenta dies hàbils.  
b) Quan es tracti d’actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables fins 
un any a sol·licitud del subjecte passiu.  
 
2. Els subjectes passius, amb caràcter general, estan obligats a presentar l’autoliquidació 
per l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i realitzar l’ingrés 
en els terminis previstos a l’apartat anterior, excepte quan sol·licitin que els notaris, o altres 
col·laboradors socials, presentin les autoliquidacions i es realitzi efectivament el pagament 
del deute per compte dels obligats tributaris, dins els terminis assenyalats a l’apartat 
anterior. 
 
La presentació de la corresponent autoliquidació i el pagament de la quota resultant, es 
podran realitzar de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l'ORGT. 
 
3. Resten exceptuats del deure de presentar l’autoliquidació els subjectes passius que 
transmetin un bé immoble que, malgrat posseir naturalesa urbana, no tingui fixat valor 
cadastral en el moment de la meritació de l’impost, o si en tingués, no concordi amb el de la 
finca realment transmesa, a conseqüència d’estar afectat per alteracions no reflectides al 
cadastre. En aquests supòsits, els obligats tributaris hauran de presentar la corresponent 
declaració de la transmissió, a l’objecte que, en el moment procedent, l’ORGT practiqui la 
liquidació provisional a la qual fa referència l’apartat 4.b) d’aquest article. 
 
4. Quan dins els terminis assenyalats a l’apartat 1 del present article, els subjectes passius 
referits a l’apartat 1, o llurs representants, no hagin presentat l’autoliquidació i realitzat 
l’ingrés del deute, es derivaran els efectes següents: 
 
a) Es podrà sancionar els subjectes passius, conforme el que preveu l’article 191 de la Llei 
General Tributària. 
 
b) Si l’ORGT té coneixement cert de la transmissió d’un bé immoble, que ha originat la 
meritació de l’impost, per la comunicació de l’adquirent o dels notaris, en els termes 
previstos  als apartats 6 i 7 de l’article 110 del TRHL, podrà practicar la liquidació provisional 
a què es refereixen els articles 128 a 130 de la LGT, dins el termini de sis mesos, comptats 
des de la data de la comunicació.  
 
5. Quan es practiqui la liquidació en base a les dades rebudes per l’Ens gestor per un mitjà 
diferent de la declaració dels obligats tributaris, es notificarà a l’adreça coneguda per 
l’Administració. 
 
Qualsevol notificació que s’hagi intentat en el darrer domicili declarat pel contribuent (mentre 
no se n’hagi justificat el canvi), és eficaç en dret amb caràcter general. 
 
6. Quan hi hagi diverses persones obligades al pagament de l’impost, se’n podrà presentar 
autoliquidació a nom de qualsevol per la totalitat de la quota, o tantes autoliquidacions com 
subjectes passius hi hagin. 
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Capítol III - Notificacions administratives 
 

Article 22. Notificació de les liquidacions de venciment singular i altres actes de gestió, 
recaptació i inspecció 
 
1. Sens perjudici del que s’estableix a la Secció VII, en relació a la pràctica de notificacions 
telemàtiques, en aquest article es regula el procediment per notificar presencialment. 
 
2. En els supòsits de taxes per prestació de serveis o per autorització per a utilitzar 
privativament o aprofitar especialment el domini públic, sempre que sigui possible la 
liquidació es notificarà personalment al presentador de la sol·licitud.  
 
3. Per a notificar altres liquidacions diferents a les previstes a l’apartat 1er s’expedirà un 
document de notificació en què hauran de constar:  
 
a) Els elements essencials de la liquidació.  
b) Els mitjans d’impugnació, terminis d’interposició de recursos, lloc on es poden presentar 
(ajuntament titular o oficina de l’ORGT) i òrgan davant del qual se’n poden interposar.  
c) Els llocs, termini i forma en què ha de ser satisfet el deute tributari. 
 
4. La notificació es practicarà per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la 
recepció, així com de la data, la identitat del receptor i el contingut de l’acte notificat.  
 
5. La notificació es practicarà al domicili o lloc assenyalat per l’interessat o el seu 
representant. Quan això no fos possible, a qualsevol lloc adequat a l’efecte.  
 
Amb caràcter general, es realitzaran dos intents de notificació, però serà suficient un sol 
intent quan el destinatari consti com a desconegut en el domicili designat. 
 
En el primer intent de notificació pot esdevenir:  
a) Que la notificació sigui lliurada a l’interessat. En aquest cas el notificador ha de retornar a 
l’ORGT el justificant de notificació amb la signatura del receptor i la data en què ha tingut 
lloc la recepció.  
b) Que la notificació es lliuri a una persona diferent de l’interessat. En aquest cas haurà de 
constar al justificant de notificació la signatura i la identitat de la persona que s’ha fet càrrec 
de la notificació.  
c) Que l’interessat o el seu representant rebutgi la notificació. En aquest cas s’especificaran 
les circumstàncies de l’intent de notificació, la signatura i la identitat de la persona que l'ha 
rebutjada, i es tindrà per efectuada. 
d) Que no sigui possible lliurar la notificació. En aquest cas el notificador registrarà al 
justificant de notificació el motiu que n’ha impossibilitat el lliurament i el dia i l’hora en què ha 
tingut lloc l’intent de notificació.  
 
6. En el supòsit del punt 5è, relatiu a l’intent de notificació personal amb resultat infructuós 
per absència de l’interessat, es procedirà a un segon intent, en dia i hora diferents d’aquells 
en què va tenir lloc el primer intent. Es procurarà que un dels intents es realitzi en horari de 
tarda. De resultar infructuosos els dos intents de lliurament personal, es podrà dipositar a la 
bústia de l’interessat l’avís perquè passi a recollir la notificació per les dependències de 
l’agent notificador. Altrament, es podrà dipositar el document a la bústia del domicili de 
l’interessat. 
 
7. La notificació corresponent a la resta d’actuacions de gestió, recaptació i inspecció dels 
ingressos de dret públic es practicarà conforme a les previsions contingudes als apartats 4, 
5 i 6 d’aquest precepte. 
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Article 23. Notificació de les liquidacions per tributs de venciment periòdic  
 
1. Les quotes i els altres elements tributaris quan no constitueixin altes en els respectius 
registres, sinó que facin referència a un fet imposable ja notificat individualment al subjecte 
passiu, seran notificades col·lectivament, a l’empara d’allò que preveu l’article 102.3 de la 
Llei General Tributària.  
 
2. La notificació col·lectiva a què es refereix l’apartat anterior afecta les liquidacions incloses 
en els padrons de tributs i preus públics de venciment periòdic.  
 
3. L’exposició pública dels padrons regulada a l’article 17 de la present Ordenança 
constitueix el mitjà pel qual l’ORGT realitzarà la notificació col·lectiva de les corresponents 
liquidacions.  
 
Article 24. Publicació en el Butlletí Oficial de la Província i altres llocs 
 
1. Als efectes de practicar les notificacions col·lectives a què es refereix l’article anterior, 
s’anunciarà al Butlletí Oficial de la Província l’exposició pública dels padrons.  
 
2. Respecte a les notificacions administratives d’ingressos de dret públic, llevat de les del 
procediment sancionador per multes per infraccions de circulació, en cas de resultar 
infructuosos els intents de lliurament a l’article 22, se citarà l’interessat o el seu representant 
amb l’objecte de dur a terme la notificació per compareixença, mitjançant anuncis que es 
publicaran, per una sola vegada per a cadascú dels interessats o al Butlletí Oficial de la 
Província . En la publicació constarà la relació de notificacions pendents, amb indicació del 
subjecte passiu, obligat tributari o representant, procediment que les motiva, òrgan 
responsable de la seva tramitació, i lloc i termini on s’ha de comparèixer per ser notificat. En 
tot cas la compareixença es produirà en el termini de quinze dies naturals, a comptar des 
del següent al de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província. Quan 
transcorregut el termini indicat no s’hi hagués comparegut, la notificació s’entendrà produïda 
a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del termini per comparèixer. A 
partir del dia 1 de juny del 2015, la publicació dels actes es realitzarà al Butlletí Oficial de 
l’Estat segons estableix la Llei 15/2014, de 16 de setembre. 
 
3. En els supòsits de publicacions d’actes que continguin elements comuns, es publicaran 
de forma conjunta els aspectes coincidents, i s’especificaran només els aspectes individuals 
de cada acte.  
 
4. La substitució de publicació en el BOP d’anuncis relatius a notificacions per 
compareixença per anuncis publicats en la seu electrònica de l’ORGT requerirà la prèvia 
regulació de condicions per accedir-hi i de l’ adopció de totes les mesures necessàries per 
garantir la seguretat del procés; aspectes que hauran de concretar-se per norma de l’ORGT, 
que haurà de ser publicada per a general coneixement. 
 
Els anuncis a què es refereix l’apartat 2 s'exposaran en el taulell d'anuncis de la seu 
electrònica de l'ORGT. 
 
5. Quan l’inici d’un procediment o qualsevol dels seus tràmits s’entenguin notificats per no 
haver comparegut l’obligat tributari o el seu representant, se’l donarà per notificat de les 
successives actuacions i diligències d’aquest procediment. Tanmateix, les liquidacions que 
es dictin en el procediment i els acords d’alienació dels béns embargats hauran de ser 
notificats d’acord amb el que s’estableix en aquest capítol. 
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Capítol IV - Concessió de beneficis fiscals 
 

Article 25. Sol·licitud i tramitació 
 
1. Amb l’ excepció establerta a l’article 2.1 d’aquesta Ordenança, correspondrà a l’òrgan 
competent, segons els estatuts de l’ORGT la concessió o denegació de beneficis fiscals 
quan aquestes facultats hagin estat delegades per l’ajuntament titular del tribut.  
 
En supòsits de beneficis fiscals a concedir en els quals no resulti dubtosa l’aplicació 
automàtica dels criteris de les Ordenances Municipals, o hagi estat formulada la proposta 
per l’Ajuntament els caps d’unitat perifèrics de l’ORGT podran adoptar la resolució pertinent.  
2. Excepte previsió legal expressa en contra, la concessió de beneficis fiscals té caràcter 
pregat, per la qual cosa hauran de ser sol·licitats, mitjançant instància dirigida a l’òrgan 
competent, segons els estatuts de l’ORGT o a l’Alcalde, acompanyada de la documentació 
requerida en la normativa reguladora del benefici sol·licitat.  
 
3. La sol·licitud es formularà del mode i en el termini fixats legalment o en les ordenances 
fiscals. Els beneficis fiscals podran aplicar-se en el propi exercici en què es sol·licitin, 
sempre que la sol·licitud es formuli abans que la liquidació o el rebut de venciment periòdic 
hagi quedat consentida i ferma i concorrin en la data de meritació els requisits necessaris 
per al gaudiment del benefici fiscal.  
 
4. La bonificació establerta a favor dels subjectes passius que domiciliïn els seus rebuts de 
venciment periòdic s’aplicarà per l’ORGT sense necessitat de sol·licitud prèvia. Si la 
domiciliació no fos atesa, s’exigirà la quota total. 
 
5. Els Serveis de Gestió Tributària de l’ORGT establiran el procediment per a verificar que 
es compleix la caducitat dels beneficis fiscals quan hagi arribat el termini de gaudiment.  
 
6. En relació amb l’Impost sobre béns immobles, rebuda a l’ORGT la sol·licitud de benefici 
fiscal serà analitzada pel Servei de Gestió d’IBI o pels Serveis Perifèrics, que formularà 
proposta de resolució.  
 
Les exempcions i bonificacions en l’Impost sobre activitats econòmiques, quan la seva 
concessió o denegació correspongui a l’ORGT, s’examinaran en el Servei de Gestió d’IAE, 
qui formularà la proposta de resolució pertinent.  
 
La sol·licitud d’altres beneficis fiscals es tramitarà des dels Serveis Perifèrics o des dels 
Serveis Centrals gestors del corresponent tribut.  
 
7. Quan calgui conèixer, o avaluar  determinades condicions o situacions, relatives a 
l’objecte o l’obligat tributaris respecte les quals l’Ajuntament tingui dades  rellevants, amb 
caràcter previ a la concessió o denegació del benefici fiscal, es demanarà informe a 
l’Ajuntament. 
 
8. L’acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter pregat s’adoptarà en 
el termini de sis mesos comptats des de la data d’aquella sol·licitud. Si no es dicta resolució 
en aquest termini, la sol·licitud formulada s’entendrà desestimada.  
 
9. Quan es tracti de beneficis fiscals que s’han d’atorgar d’ofici, s’aplicaran en el moment de 
practicar la liquidació, sempre que el servei gestor disposi de la informació acreditativa dels 
requisits exigits per al seu gaudiment.  
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10. Previ consentiment de l’interessat, l’ORGT comprovarà els requisits per al gaudiment del 
benefici fiscal per mitjans telemàtics, quan sigui possible i amb la finalitat d’estalviar tràmits 
als interessats.  
 
Capítol  V - Procediment de comprovació i  revisió 

 
Article 26. Verificació de dades 
 
1. Quan la normativa dels tributs la gestió dels quals hagi estat delegada en la Diputació 
exigeixi la presentació de declaracions o autoliquidacions per part de l’obligat tributari, els 
Serveis Perifèrics o Centrals de l’ORGT li podran requerir perquè aclareixi o justifiqui les 
dades que hi hagi fet constar, iniciant el procediment de verificació de dades regulat als arts. 
131 a 133 de la Llei General Tributària. 
 
2. La verificació de dades no impedirà la comprovació posterior de l’objecte d’aquesta. 
 
Article 27.  Comprovació limitada 
 
1. Els Serveis Perifèrics o Centrals de l’ORGT podran iniciar el procediment de comprovació 
limitada regulat als arts. 136 a 140 de la Llei General Tributària per comprovar els fets, 
actes, elements, activitats, explotacions i altres circumstàncies determinants de l’obligació 
tributària en relació a qualsevol dels tributs la gestió dels quals hagi estat delegada en la 
Diputació. 
 
Entre d’altres supòsits, s’iniciarà aquest procediment quan l’ORGT tingui constància de la 
realització del fet imposable i l’obligat tributari no hagi presentat cap declaració o 
autoliquidació o quan havent-les presentat calgui comprovar tots o alguns elements de 
l’obligació tributària. 
 
2. En aquest procediment únicament es podrà realitzar l’examen de les dades consignades 
pels obligats a les seves declaracions, dels justificants presentats o que es requereixin a 
l’efecte, de les dades i antecedents en poder de l’Administració tributària, dels registres, 
libres o documents exigits per la normativa tributària, llevat la comptabilitat mercantil, tot i 
que es podrà demanar el llibre diari simplificat si s’ha fet servir com a registre fiscal, i de les 
factures o altres documents que siguin el suport de les anotacions de les operacions als 
registres oficials. A més, es podrà requerir a tercers perquè facilitin la informació que han de 
subministrar amb caràcter general o perquè ratifiquin la facilitada anteriorment, tret que es 
tracti d’informació sobre moviments financers. 
 
3. Dictada resolució en el procediment de comprovació limitada en la qual s’aprovi una 
liquidació provisional o es reculli manifestació expressa de que no és procedent regularitzar 
la situació tributària, no serà possible efectuar una nova regularització de l’objecte 
comprovat, llevat que en un procediment de comprovació limitada o de inspecció posterior 
es descobreixin nous fets o circumstàncies que resultin d’actuacions diferents de les ja 
realitzades. 
 
Article 28. Recurs de reposició  
 
1. Contra els actes d’aplicació i efectivitat dels ingressos de dret públic gestionats per 
l’ORGT, actuant com a ens delegat dels Ajuntaments, només podrà interposar-se recurs de 
reposició davant l’òrgan que dictà l’acte administratiu que es reclama.  
 
2. La provisió de constrenyiment i l’acord d’alienació dels béns travats podran ser 
impugnades mitjançant el corresponent recurs de reposició davant el Tresorer.  
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3. Es podran formular al·legacions per defectes de tramitació que procedeixin del personal 
recaptador, tals com incompliments, retards i altres anomalies en la prossecució del 
procediment, quan no es tracti d’actes d’aplicació i efectivitat dels tributs.  
 
En tots aquests supòsits, el recurs corresponent haurà d’interposar-se en el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent a la notificació de l’acte.  
 
4. Contra els actes administratius d’aprovació de padrons, o de les liquidacions 
incorporades, es pot interposar recurs de reposició davant l’òrgan competent, segons els 
estatuts de l’ORGT de l’ORGT en el termini d’un mes, comptat des del dia següent al de la 
finalització del període d’exposició pública dels corresponents padrons.  
 
5. El recurs de reposició s’entendrà desestimat si no ha estat resolt en el termini d’un mes 
comptat des de la data d’interposició.  
 
6. Als efectes de la no exigència d’interessos de demora a que fa referència l’article 26.4 de 
la Llei General Tributària, s’entendrà que l’ORGT ha incomplert el termini màxim de 
resolució del recurs de reposició quan hagi transcorregut el termini d’un any des de la seva 
interposició, sense que hagi recaigut resolució expressa. Aquest termini s’estableix a 
l’empara de la Disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei General Tributària, i en 
paritat amb el que preveu dita Llei per a la resolució de les reclamacions econòmico - 
administratives. 
 
7. Quan es presenti petició d’indemnització per responsabilitat patrimonial per fets 
manifestament irrellevants, els efectes dels quals no són avaluables econòmicament o són 
d’una quantia insignificant, no s’instruirà l’expedient de responsabilitat patrimonial. 
Tanmateix, es comunicarà a l’interessat la desestimació de la reclamació en forma 
degudament motivada.  
 
Article 29. Recurs contenciós administratiu i reclamació econòmica administrativa  
 
1. Contra els actes de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos locals de dret públic, pot 
interposar-se recurs contenciós administratiu davant l’òrgan competent, en els termes 
establerts a la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa, llevat que sigui procedent, 
amb caràcter previ, la reclamació econòmica administrativa.  
 
2. Contra els actes dictats per l'ORGT, per delegació de l'Administració Estatal, es podrà 
interposar reclamació econòmica administrativa en el termini d’un mes comptat des del dia 
següent al de la notificació o publicació de l’acte o del transcurs del termini per resoldre el 
recurs de reposició, llevat que la norma aplicable fixi un altre termini.  
 
3. Contra la desestimació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós 
administratiu en els terminis següents:  
 
a) Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des del dia 
següent a la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició.  
b) Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des del dia 
següent a aquell en què hagi d’entendre’s desestimat el recurs de reposició.  
 
4. El termini per a interposar el recurs contenciós administratiu contra l’aprovació o la 
modificació de les ordenances fiscals serà de dos mesos comptats des de la data de 
publicació de la seva aprovació definitiva.  
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5. El recurs contra la inactivitat de l’Administració es pot interposar en el termini de dos 
mesos comptats des de la data en què es compleixi el termini de tres mesos des de la 
petició d’execució sense que l’Administració hagi respost.  
 
Article 30.Revisió d’ofici i declaració de lesivitat 
 
1. La Junta de Govern de l’ORGT podrà declarar, previ dictamen favorable de la Comissió 
Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, la nul·litat dels actes dictats per l’ORGT 
en els quals concorrin motius de nul·litat de ple dret, en els termes establerts a l’article 217 
de la Llei General Tributària.  
2. El procediment de nul·litat a què es refereix l’apartat anterior podrà iniciar-se:  
 
a) Per acord de l’òrgan que dictà l’acte . 
b) A instància de l’interessat.  
 
En el procediment s’haurà de concedir audiència a aquells a favor dels quals va reconèixer 
drets l’acte que es pretén anul·lar.  
 
3. En altres casos, diferents dels previstos als apartats anteriors, i que no siguin mera 
rectificació d’errades, l’ORGT només podrà anul·lar els seus actes declaratius de drets si els 
declara lesius per a l’interès públic.  
 
La declaració de lesivitat correspon a la Junta de Govern de l’ORGT.  
 
En el termini de dos mesos des del dia següent a la declaració de lesivitat, s’haurà 
d’interposar el corresponent recurs contenciós administratiu.  
 
Article 31.  Recurs extraordinari de revisió 
 
1. Podrà interposar-se recurs extraordinari de revisió davant l’Ajuntament, o l’ORGT, contra 
els actes ferms dictats en la gestió i recaptació dels tributs locals, quan apareguin 
documents de valor essencial per a la decisió de l’assumpte, que fossin posteriors a l’acte o 
resolució recorreguts, o d’impossible aportació  al temps en que es dictin  i que evidenciïn 
l’errada comesa. 
 
2. El recurs es formularà en el termini de tres mesos a comptar des del coneixement dels 
documents. 
 
Article 32. Revocació d’actes i rectificació d’errors  
 
1. L’ORGT podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que 
infringeixen manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afectin una 
situació jurídica  particular posin de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en la 
tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als interessats. 
 
2. La revocació s’iniciarà sempre d’ofici, sense perjudici que els interessats puguin promoure 
el seu inici mitjançant escrit adreçat a l’òrgan que dictà l’acte. 
 
La revocació serà possible mentre no hagi transcorregut el termini de prescripció. 
 
En l’expedient haurà de donar-se audiència als interessats i s’haurà d’incloure informe 
d’Assessoria Jurídica sobre la procedència de la revocació. 
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3. Es rectificaran en qualsevol moment, d'ofici o a instància de l'interessat, els errors 
materials, de fet o aritmètics, sempre que no hagin transcorregut quatre anys des que es va 
dictar l'acte objecte de rectificació. 
 
4.Tramitat l'expedient en què es justifiqui la necessitat de procedir a la rectificació, el servei 
competent formularà proposta d'acord rectificatiu, que haurà de ser aprovada pel mateix 
òrgan que va dictar l'acte objecte de rectificació. 
 
Capítol VI - Suspensió del procediment 

 
Article 33. Suspensió per interposició de recursos  
 
1. La interposició de recursos administratius no requereix el pagament previ de la quantitat 
exigida; però la mera interposició del recurs de reposició no suspendrà l’execució de l’acte 
impugnat. 
 
Tanmateix, a sol·licitud de l’interessat es suspendrà l’execució de l’acte impugnat en els 
supòsits següents: 
 
a) Quan s’aporti garantia consistent en: 

- dipòsit de diners o valors públics 
- aval de caràcter solidari d’entitat de crèdit  
- Fiança personal i solidaria d’altres contribuents de reconeguda solvència pels 

supòsits que s’estableixi en la normativa tributaria, per deutes d’import inferior a 
1.500 euros. 
 

L’aportació d’aquestes garanties suposarà la suspensió automàtica, si ha estat sol·licitada 
en el termini concedit per formular el recurs. Si les garanties aportades són d’altres, l’òrgan 
competent, segons els estatuts de l’ORGT de l’ORGT, resoldrà sobre la procedència de la 
suspensió. 
 
b) Quan s’apreciï que, al dictar l’acte, s’ha pogut incorre en error aritmètic, material o de fet. 
c) Tractant-se de sancions que hagin estat objecte de recurs de reposició, la seva execució 

quedarà automàticament suspesa en període voluntari, sense necessitat d’aportar 
garantia, fins que siguin fermes en via administrativa, excepte el previst en l’article 174.5 
de la Llei General Tributària. 

 
2. Si la impugnació afecta un acte censal relatiu a un tribut de gestió compartida (IBI, IAE), 
no se suspèn en cap cas el procediment de cobrament. Això sense perjudici que, si la 
resolució que es dicta en matèria censal afecta el resultat de la liquidació abonada, es 
realitzi la devolució d’ingressos corresponent. 
 
3.  El recurrent podrà sol·licitar que els efectes de la suspensió es limitin al recurs de 
reposició, o que s’estenguin a la via contenciós - administrativa. En tot cas, només procedirà 
mantenir la suspensió al llarg del procediment contenciós quan així ho acordi l’òrgan judicial. 
 
4. La garantia haurà de cobrir l’import de l’acte impugnat, els interessos de demora que 
generi la suspensió i els recàrrecs que resultin procedents en el moment de l’execució. 
 
Quan la suspensió es sol·liciti per al període de resolució del recurs de reposició, els 
interessos de demora seran els corresponents a sis mesos. Si es sol·licita la suspensió per 
al període en què es tramiti el recurs contenciós - administratiu, s’hauran de garantir els 
interessos de demora corresponents a dos anys. 
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5. En els supòsits d’estimació parcial d’un recurs, la garantia aportada quedarà afecta al 
pagament de la quota resultant de la nova liquidació i dels interessos de demora que 
correspongui liquidar. 
 
6 Quan hagi estat resolt el recurs de reposició interposat en període de pagament voluntari 
en sentit desestimatori, es notificarà a l’interessat concedint-li termini per pagar en període 
voluntari, en els termes següents:  
 
- Si la resolució es notifica en la primera quinzena del mes, el deute es podrà satisfer fins el 
dia 20  del mes posterior, o l'immediat hàbil posterior. 
- Si la resolució es notifica entre els dies 16 i últim de cada mes, el deute es podrà satisfer 
fins el dia 5 del segon  mes posterior, o l'immediat hàbil posterior. 
 
7. Quan l’ORGT tingui coneixement de la desestimació d’un recurs contenciós administratiu 
contra una liquidació que es troba en període de pagament voluntari, haurà de notificar el 
deute resultant comprensiu del principal més els interessos de demora acreditats en el 
període de suspensió. 
 
Quan el deute suspès es trobés en via de constrenyiment, abans de continuar les 
actuacions executives contra el patrimoni del deutor se li requerirà el pagament del deute 
suspès més els interessos de demora acreditats durant els temps de la suspensió. 
 
El pagament de les quantitats exigibles en període voluntari s’haurà d’efectuar en els 
terminis establerts a l’apartat 7 del present article. 
 
8 Quan l’execució de l’acte hagués estat suspesa, un cop conclosa la via administrativa els 
òrgans de recaptació no iniciaran o, si s’escau, continuaran les actuacions del procediment 
de constrenyiment mentre no finalitzi el termini per interposar el recurs contenciós 
administratiu, sempre que la vigència i eficàcia de la caució aportada es mantingui fins 
llavors. Si durant aquest termini l’interessat comuniqués a aquest òrgan la interposició del 
recurs amb petició de suspensió i oferiment de caució per garantir el pagament del deute, es 
mantindrà la paralització del procediment mentre conservi la seva vigència i eficàcia la 
garantia aportada en via administrativa; tot això a resultes de la decisió que adopti l’òrgan 
judicial sobre concessió o denegació de la suspensió. 
 
9. Es podrà concedir la suspensió parcial quan la impugnació afecti només elements 
tributaris clarament individualitzables, la incidència dels quals en la determinació del deute 
tributari resulti quantificable.  
 
En aquest cas, l’import de la garantia només haurà de cobrir el deute suspès.  
 
Article 34. Suspensió per ajornament o fraccionament  
 
1. Quan s’hagués sol·licitat i s’hagi concedit l’ajornament o fraccionament dins del període 
voluntari de pagament, no s’expedirà provisió de constrenyiment.  
 
2. Quan la sol·licitud es presenti en període de pagament voluntari, si en finalitzar aquest 
termini està pendent de resolució la sol·licitud no s’expedirà provisió de constrenyiment.  
 
Article 35. Suspensió per terceria de domini  
 
Serà causa de suspensió del procediment de constrenyiment sobre els béns o els drets 
controvertits la interposició de terceria de domini. Aquesta suspensió serà acordada pel cap 
d’unitat que tramiti l’expedient, una vegada s’hagin adoptat les mesures d’assegurament que 
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corresponguin, segons el que disposa el Reglament general de recaptació, i vistos els 
documents originals en què el tercer fonamenti el seu dret.  
 
Article 36. Paralització del procediment  
 
1. Sense necessitat de garantia es paralitzaran les actuacions del procediment quan 
l’interessat ho sol·liciti si demostra l’existència d’alguna de les circumstàncies següents:  
 
a) Que ha existit error material, aritmètic o de fet en la determinació del deute.  
b) Que el deute ha estat ingressat, condonat, compensat, suspès o ajornat.  
 
2. Quan concorrin circumstàncies excepcionals diferents de les previstes a l’apartat anterior, 
el cap d’unitat podrà formular proposta justificada de paralització del procediment, que haurà 
de ser autoritzada per la Direcció de Serveis d’Organització i Inspecció de Serveis.  
 
3. Els expedients afectats per la paralització del procediment hauran de resoldre’s en el 
termini més breu possible, per la qual cosa vetllaran particularment els caps d’unitat.  
 
Article 37.  Alienació de béns i drets embargats  
 
1. No es podrà procedir a l’alienació dels béns i drets embargats en el curs del procediment 
de constrenyiment fins que la liquidació del deute tributari executat sigui ferma, en via 
administrativa i judicial.  
 
Amb la finalitat de garantir el compliment d’aquest deure, es controlarà la situació de no 
fermesa del deute en tots els supòsits en què ha estat impugnat.  
 
En tot cas, abans de procedir a la preparació de l’expedient d’alienació dels béns caldrà 
comprovar que no hi ha recurs (administratiu o contenciós) pendent.  
 
2. Es fa excepció del que s’ha previst al punt anterior en els supòsits de força major, béns 
peribles, béns en què existeixi un risc de pèrdua imminent de valor o quan el contribuent 
sol·liciti de forma expressa la seva alienació.  
 
Article 38. Garanties  
 
1. La garantia a dipositar per obtenir la suspensió del procediment serà de la següent 
quantia:  
 
a) Si el deute es troba en període voluntari de pagament, la suma del principal (quota 
inicialment liquidada), els interessos de demora que generi la suspensió i els recàrrecs que 
procedirien en el cas d’execució de la garantia. 
b) Si el deute es troba en període executiu de pagament, la suma del deute total existent en 
el moment de sol·licitar la suspensió (principal + recàrrec + interessos de demora 
acreditats), els interessos de demora que generi la suspensió i els recàrrecs que procedirien 
en el cas d’execució de la garantia.. 
 
2. Les garanties necessàries per tal d’obtenir la suspensió seran exclusivament les 
següents: 
 
a) Diner efectiu o valors públics, els quals podran dipositar-se en la Caixa General de 
Dipòsits, en la Tresoreria Municipal o en la Tresoreria de l’ORGT. 
b) Aval o fiança de caràcter solidari prestat per entitat de crèdit o societat de garantia 
recíproca o certificat d’assegurança de caució. 
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c) Altres mitjans que es considerin suficients, quan es provin les dificultats per aportar la 
garantia en qualsevol de les formes ressenyades. La suficiència de la garantia en aquest 
cas haurà de ser valorada per la Intervenció. 
 
3. En casos molt qualificats i excepcionals podrà acordar-se, a instància de part, la 
suspensió del procediment sense prestació de cap garantia, quan el recurrent al·legui i 
justifiqui la impossibilitat de prestar-la.  
 
4. Respecte a les garanties que hauran de prestar-se en els supòsits d’ajornaments i 
fraccionaments de pagament, serà d’aplicació el que preveu l’article 87 d’aquesta 
Ordenança.  
 
 Article 39. Concurrència de procediments  
 
1. En els casos de concurrència de procediments administratius de constrenyiment i 
procediments d’execució o concursals universals, judicials i no judicials, el cap d’unitat 
sol·licitarà als òrgans judicials informació sobre els procediments que puguin afectar els 
drets de la hisenda municipal. Es podrà procedir a l’embargament preventiu de béns amb 
anterioritat a la suspensió del procediment.  
 
2. Una vegada obtinguda la informació sol·licitada segons el paràgraf anterior, se’n donarà 
compte a l’Assessoria Jurídica de l’ORGT, on es traslladarà la documentació que sigui 
necessària i en concret la certificació dels deutes, per tal que l’Assessoria, valori les 
actuacions procedents en ordre a la defensa dels interessos municipals.  
 
3. La competència per autoritzar la subscripció d’acords o convenis que resultin de la 
tramitació del procediment anterior correspondrà a l’òrgan competent, segons els estatuts 
de l’ORGT.  

 
Capítol VII - Devolució d’ingressos 

 
Article 40.  Iniciació  
 
1. Amb caràcter general, el procediment s’iniciarà a instància de l’interessat, qui haurà de 
fonamentar el seu dret i aportar el comprovant d’haver satisfet el deute, excepte quan el 
funcionari de l’ORGT pugui comprovar informàticament la realització de l’ingrés i la no 
devolució posterior. 
 
2. La sol·licitud es formularà per escrit o personalment a qualsevol de les oficines de 
l’ORGT. No obstant, podrà acordar-se d’ofici la devolució en els supòsits següents:  
a) Quan després d’haver satisfet una liquidació tributària, aquesta sigui anul·lada per 
qualsevol dels motius i els procediments regulats en els articles anteriors.  
b) Quan s’hagi produït una duplicitat verificada del pagament.  
 
3. Quan es tracti de pagaments duplicats, la devolució es podrà sol·licitar a les oficines 
centrals i perifèriques de l’ORGT aportant els documents originals acreditatius del 
pagament, o manifestant davant el funcionari competent de l’ORGT les dades perquè es 
pugui comprovar informàticament la realitat del pagament i el dret a obtenir la devolució. 
 
Article 41. Col·laboració d’altres Administracions  
 
1. Quan la devolució que es sol·licita faci referència a un tribut que fou gestionat per una 
altra Administració, caldrà acreditar que, amb anterioritat, no s’ha procedit a la seva 
devolució; a aquest fi, es sol·licitaran els antecedents necessaris.  
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2. Si la resolució de l’expedient exigís la prèvia resolució de la reclamació interposada 
contra una liquidació resultant d’elements tributaris fixats per una altra administració, el 
servei de gestió corresponent efectuarà la remissió de la documentació que consideri 
suficient a l’òrgan competent, de la qual cosa es donarà coneixement a l’interessat.  
 
Article 42. Tramitació de l’expedient  
 
1. Quan el dret a la devolució neix com a conseqüència de la resolució d’un recurs o de 
l’anul·lació o revisió d’actes dictats en via de gestió tributària, el reconeixement d’aquell dret 
correspon al mateix òrgan que ha aprovat l’acte administratiu que l’origina.  
 
2. En els supòsits de pagaments duplicats, a l’efecte que siguin aprovades les 
corresponents devolucions es dictarà una resolució conjunta mensual per part de l’òrgan 
competent, segons els estatuts de l’ORGT.  
 
3. L’expedient administratiu de devolució d’ingressos indeguts el tramitarà el servei de gestió 
corresponent, o les oficines perifèriques, en els supòsits en què ho tinguin encomanat.  
 
4. Totes les devolucions aprovades es marcaran informàticament i integraran l’expedient 
mensual . 
 
El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària al compte designat per 
l’interessat.  
 
5. Per a la determinació de les quanties que s’hauran de retornar o reintegrar a l’interessat, 
en compliment del que prescriu la Llei General Tributària, es tindrà en compte el previst als 
articles següents.  
 
Article 43. Devolució d’ingressos indeguts de naturalesa tributària  
 
1. Quan es dicti un acte administratiu d’anul·lació, total o parcial, d’una liquidació que havia 
estat ingressada, es reconeixerà d’ofici el dret de l’interessat a percebre interessos de 
demora.  
 
La base de càlcul serà l’import ingressat indegudament; consegüentment, en supòsits 
d’anul·lació parcial de la liquidació els interessos de demora s’acreditaran en raó a la part de 
liquidació anul·lada.  
 
2. El còmput del període de demora en tot cas comprendrà el temps transcorregut des del 
dia en què es va fer l’ingrés fins la data en què es fa la proposta de pagament, d’acord amb 
el que preveu l’article 26.5 de la Llei General Tributària. 
 
3. El pagament efectiu haurà de produir-se en el termini de tres mesos des de la data de la 
proposta de pagament, que coincidirà amb la data de la resolució que acordi la devolució.  
 
Respecte als tipus d’interès, s’aplicarà el vigent al llarg del període de demora. 
Consegüentment, si s’hagués modificat caldrà periodificar i aplicar a cada any o fracció el 
tipus d’interès de demora fixat per a l’exercici per la Llei de pressupostos de l’Estat.  
 
4. Quan es tracti de pagaments duplicats o excessius, la devolució dels quals no ha estat 
sol·licitada pels interessats, des dels Serveis Centrals es farà la proposta de pagament de la 
quantia indegudament ingressada i s’expedirà simultàniament comunicació a l’interessat 
perquè assenyali un compte bancari on efectuar la transferència.  
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Tenint en compte que les dades sobre recaptació disponibles inclouen els cobraments del 
mateix dia, en general no s’acreditaran interessos per inexistència de període de demora.  
 
Si la devolució és sol·licitada pels interessats es tramitarà segons el que determina l’article 
anterior.  
Article 44. Devolució d’ingressos indeguts de naturalesa no tributària  
 
Per a la devolució d’ingressos indeguts de naturalesa no tributària, resultarà d’aplicació el 
que està previst en l’article anterior, en virtut del que estableix l’article 10 del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Article 45. Reintegrament d’ingressos deguts  
 
1. Quan s’hagi d’abonar a l’interessat una quantitat per reintegrar el pagament que va fer per 
un concepte degut, no s’abonaran interessos de demora. Indicativament, s’assenyalen els 
casos següents:  
a) Devolucions parcials de la quota satisfeta pels impostos que tinguin establert el prorrateig 
de les quotes anuals.  
b) Devolucions originades per la concessió de beneficis fiscals de caràcter pregat, quan 
s’hagi ingressat la quota. 
c) Devolucions totals o parcials dels pagaments a compte de l’ICIO realitzats mitjançant 
autoliquidació en sol·licitar un llicència d’obres o en modificar la concedida anteriorment, 
quan l’obra executada sigui inferior a la prevista inicialment o finalment no se n’hagi dut a 
terme. 
 
2. En particular, i als efectes del que s’estableix als articles 31 i 224.1 de la Llei General 
Tributària, tenen la condició d’ingressos deguts els efectuats com a conseqüència d’aplicar 
els valors cadastrals determinats per la Gerència del Cadastre, segons la llei reguladora del 
Cadastre Immobiliari. 
 
Sense perjudici del que disposa aquest apartat, quan el valor cadastral s’anul·li per un 
procediment de rectificació d’errades materials, es tornarà l’import ingressat incrementat 
amb els corresponents interessos de demora . 
 
3. L’acord de reconeixement del dret a la devolució es dictarà en el termini de sis mesos a 
comptar des de la data de la seva sol·licitud.  
 
4. En els supòsits en què s’hagi presentat autoliquidació i s’hagi ingressat un import 
excessiu, s’ordenarà d’ofici la devolució corresponent. Sempre que l’expedient es resolgui 
dins el termini fixat en el punt anterior, no s’abonaran interessos de demora.  
 
Article 46. Devolució dels recàrrecs indegudament ingressats  
 
1. Quan es declari indegut l’ingrés pel concepte de recàrrec del període executiu, bé perquè 
s’ha anul·lat la liquidació de la quota o bé perquè no era procedent exigir el recàrrec, es 
liquidaran interessos de demora sobre la quantia a tornar, que seran a càrrec de l’ORGT.  
 
2. Quan es declari improcedent la liquidació del recàrrec provincial sobre l’IAE i s’hagi de 
procedir a la seva devolució, es liquidaran interessos de demora sobre l’import a tornar. La 
devolució la realitzarà l’ORGT per compte de la Diputació; consegüentment, el seu import 
serà compensat en la primera liquidació d’ingressos que s’hagi de transferir.  
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Article 47. Reintegrament del cost de les garanties  
 
1. Els expedients de reintegrament del cost de les garanties aportades per suspendre un 
procediment mentre resta pendent de resolució un recurs, en via administrativa o judicial, 
s’iniciaran a instància de l’interessat.  
 
Amb el reintegrament del cost de les garanties que en el seu cas resulti procedent, 
s’abonarà l’interès legal vigent que s'hagi meritat des de la data acreditada en què s'hagués 
incorregut en els costos esmentats fins la data en què s'ordeni el pagament. 
 
2. Les dades necessàries que haurà de facilitar el contribuent perquè puguin resoldre’s 
adequadament aquestes sol·licituds, així com per efectuar, si escau, el reintegrament que 
correspongui, seran les següents:  
 
a) Nom i cognoms o denominació social, si es tracta de persona jurídica, número 
d’identificació fiscal i domicili de l’interessat.  
b) Resolució, administrativa o judicial, per la qual es declara improcedent totalment o 
parcialment l’acte administratiu impugnat l’execució del qual es va suspendre, així com 
testimoni o certificació acreditativa de la fermesa d’aquella.  
c) Import al qual va ascendir el cost de les garanties el reintegrament de les quals es 
sol·licita, aportant com a documents acreditatius en el supòsit d’avals atorgats per entitats 
de dipòsit o societats de garantia recíproca, certificació de l’entitat avaladora de les 
comissions efectivament percebudes per la formalització i el manteniment de l’aval.  
d) Declaració expressa del mitjà escollit pel qual hagi d’efectuar-se el reintegrament, podent 
optar per:  
 
- Transferència bancària, indicant el número de codi IBAN i les dades identificatives de 
l’entitat de crèdit o bancària.  
- Xec nominatiu.  
- Compensació en els termes previstos en el Reglament general de recaptació.  
 
3. Si l’escrit d’iniciació no reunís les dades expressades o no portés adjunta la documentació 
necessària, es requerirà l’interessat perquè ho esmeni en un termini de deu dies.  
 
4. Quan la proposta de resolució estableixi una quantia a pagar diferent a la sol·licitada per 
l’interessat, se li haurà de concedir audiència.  
 
5. Vistes les possibles al·legacions i comprovat que els beneficiaris no són deutors a la 
hisenda municipal per deutes en període executiu, l’òrgan competent, segons els estatuts de 
l’ORGT de l’ORGT dictarà el corresponent acte administratiu, a partir de la proposta 
formulada pel servei competent segons la matèria objecte del recurs.  
 
Si es comprova l’existència de deutes en període executiu del titular del dret de 
reintegrament, es procedirà a la compensació d’ofici o a l’embargament del dret al 
reintegrament reconegut al contribuent.  
 
6. A efectes de procedir al seu reembossament, el cost de les garanties es determinarà de 
la següent forma:  
 
a) En els avals, per les quantitats efectivament satisfetes a l’entitat de crèdit en concepte de 
comissions i despeses per formalització, manteniment i cancel·lació de l’aval, acreditades 
fins la data en què es produeixi la devolució de la garantia.  
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b) En les hipoteques i penyores pels següents conceptes:  
1. Despeses derivades de la intervenció de fedatari públic.  
2. Despeses registrals.  
3. Impostos derivats directament de la constitució de la garantia i, si s’escau, de la 
cancel·lació.  
4. Despeses derivades de la taxació o valoració dels béns oferts en garantia.  
 
c) En els dipòsits en diner efectiu constituïts d’acord amb la normativa aplicable, s’abonarà 
l’interès legal vigent fins el dia en què es produeixi la devolució.  
 
d) Quan l’ORGT o els tribunals haguessin acceptat garanties diferents de les anteriors, 
s’admetrà el reembossament d’aquestes, limitat exclusivament, a les costes acreditades en 
què s’hagués incorregut de manera directa per la seva formalització, manteniment i 
cancel·lació.  
 
Article 48. Repercussió de la despesa  
 
1. Finalitzat el procediment administratiu de constrenyiment per baixes acordades per l’ens 
creditor, les costes del procediment executiu seran a càrrec d’aquell.  
 
2. Els pagaments realitzats per l’ORGT pels conceptes de devolució d’ingressos indeguts i 
d’indemnització per costos d’avals es faran per compte dels ajuntaments o entitats públiques 
titulars dels crèdits.  
 
3. Seran per compte de l’ens creditor, així mateix, els imports que s’hagin de satisfer als 
contribuents en concepte de costes dels procediments judicials, en els següents casos:  
- Procediments judicials en matèria de multes imposades pels Ajuntaments.  
- Accions civils en defensa del crèdit, exercitades per l’ORGT prèvia consulta a l’ens 

creditor, i terceries judicials.  
- Recursos d’apel·lació i cassació ordinària i per unificació de doctrina. En aquests casos 

es comunicarà a l’ens creditor la substanciació del procediment corresponent.  
 
Seran a càrrec de l’ORGT, en tot cas, el pagament dels imports que es satisfacin als 
contribuents en concepte de costes dels procediments contenciosos administratius tramitats 
en primera instància, llevat dels de multes municipals, i dels recursos de cassació en interès 
de la Llei.  
 
4. Les quantitats que hauran de ser abonades per l’ens creditor en concepte de devolució 
d’ingressos indeguts, indemnització per costos d’avals, condemnes a costes judicials i 
costes dels procediments executius indicats en els apartats anteriors, seran satisfetes 
inicialment per l’ORGT i deduïdes de la transferència periòdica de fons a favor d’aquell. El 
seu import, degudament justificat, serà aplicat en el primer comunicat comptable que es 
trameti amb posterioritat a la materialització del pagament.  
 
5. Si per circumstàncies excepcionals no resultés procedent la repercussió i fos l’ORGT qui 
hagués d’assumir la despesa, s’aplicarà com a minoració d’ingressos en el concepte 
pressupostari corresponent. 
 
Subsecció II - Gestió de crèdits no tributaris 
 
Capítol I - Preus públics 
 
Article 49. Recaptació dels preus públics  
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1. Es podran exigir preus públics per la prestació de serveis o realització d’activitats de 
competència local que hagin estat sol·licitades pels interessats, sempre que concorrin les 
dues condicions següents:  
 
a) La recepció del servei és voluntària per a l’interessat, perquè no resulta imprescindible 
per a la seva vida privada o social.  
b) El servei el presta efectivament el sector privat, dins del terme municipal propi de 
l’ajuntament que exigeix el preu.  
2. En l’àmbit i amb l’abast de la corresponent delegació, l’ORGT recaptarà els preus públics 
segons el que estableixen els articles següents.  
 
Article 50. Gestió dels preus de venciment periòdic  
 
1. L’ORGT gestionarà els preus públics de venciment periòdic a partir de la matrícula 
d’obligats al pagament, formada sobre la base de les dades declarades per ells mateixos en 
el moment de sol·licitar la prestació de serveis.  
 
2. Els padrons seran elaborats l’ORGT a partir de la matrícula de l’exercici anterior, 
incorporant-hi les modificacions que no constitueixin alteració dels elements essencials 
determinants del deute coneguts per l’ORGT i/o pels ajuntaments. A aquest efecte, les 
modificacions derivades de la variació de tarifes aprovades a la corresponent ordenança 
municipal reglamentàriament tramitada, no requeriran notificació individualitzada.  
 
3. Les notificacions es practicaran col·lectivament, mitjançant edictes, i es procedirà a 
l’exposició pública de la matrícula d’obligats al pagament i a la publicació de l’anunci de 
cobrament, en termes similars als regulats pels recursos tributaris.  
 
Capítol II - Multes de circulació 

 
Article 51. Denúncies  
 
1. En els procediments iniciats per l’òrgan municipal competent a conseqüència de 
presumptes infraccions als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor 
i seguretat viària (RDL 339/1990, de 2 de març) i els seus reglaments de desenvolupament, 
es tipificaran les infraccions i les sancions aplicables d’acord amb les quanties i els criteris 
establerts a la Llei 18/2009, de 23 de novembre.  
 
2. Quan l’Ajuntament hagi delegat en la Diputació de Barcelona la recaptació de les multes, 
traslladarà a l’ORGT mitjançant gravació directa en la seva base de dades les denúncies i 
els elements identificatius del vehicle i la infracció. 
 
L’ORGT processarà la informació obtinguda de l’ajuntament i la completarà amb les dades 
necessàries, relatives al titular i al vehicle, per editar la notificació de la denúncia.  
 
3. Quan la denúncia s’hagi tramitat  mitjançant un dispositiu electrònic (PDA), es 
transmetran d’immediat les dades a l’ORGT i, a través de la impressora complementària de 
l’equip de què esta dotat l’agent denunciant, s’expedirà una notificació en document apte 
perquè l’interessat pugui fer el pagament en caixer bancari, per internet o per telèfon. 
 
4. En la notificació de les denúncies per infracció de circulació, es farà constar que si el 
titular, arrendatari o el conductor habitual del vehicle, no n’era el conductor en el moment de 
la infracció, està obligat a comunicar a l’ORGT o l’Ajuntament la seva identitat en el termini 
de vint dies. L’incompliment d’aquesta obligació pot ser sancionat com a falta molt greu.  
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El titular o arrendatari que consti en el Registre de vehicles, serà responsable de les 
infraccions per estacionament.  
 
5 La notificació de les denúncies es realitzarà d’acord amb la normativa vigent, continguda a 
la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, la Llei de seguretat 
viària, aprovada per RD legislatiu 339/1990, de 2 de març i la Llei del Parlament de 
Catalunya 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
Article 52. Notificació telemàtica de la denúncia 
 
1. Es notificaran telemàticament les denúncies a les següents persones: 
 
a) Les que tinguin assignada direcció electrònica vial 
b) Persones jurídiques que no tinguin direcció electrònica vial i, a proposta de l’ORGT, hagin 
acceptat el procediment de notificació electrònica 
c) Altres  persones que hagin sol·licitat la notificació electrònica 
 
2. Per facilitar la recepció i sense caràcter preceptiu es remetrà  un missatge al telèfon mòbil 
i/o a l’adreça del correu electrònic designats per l’interessat, informatius de l’existència de la 
notificació de la denúncia i de la seu electrònica a la qual caldrà accedir per recollir la 
notificació.  
 
3. La notificació podrà ser rebuda mitjançant certificat digital, o utilitzant la “paraula de pas” 
que, per a cada notificació, facilita la plataforma e-Notum, gestionada per l’Administració 
Oberta de Catalunya. 
 
4 .El sistema de notificació permetrà acreditar la data i hora en què es posi a disposició del 
denunciat la notificació, així com l’accés al seu contingut, moment a partir del qual la 
notificació s’entendrà practicada a tots els efectes legals. 
 
5. La notificació per mitjans electrònics s’entén rebutjada si, un cop s’ha acreditat la 
constància de la posada a disposició de la persona interessada, o del  seu representant, han 
transcorregut deu dies naturals sense accedir-ne al contingut, llevat que es comprovi la 
impossibilitat tècnica o material de accedir-hi. 
 
6. Les notificacions electròniques que no s’hagin pogut practicar per impossibilitat tècnica, 
es practicaran al tauler edictal de sancions de trànsit (TESTRA), previst a l’article 78 de la 
Llei de Seguretat Vial. Transcorregut el període de vint dies naturals des que la notificació 
s’hagués publicat al TESTRA, s’entendrà que aquesta s’ha practicat. 
 
Article 53. Notificació del procediment sancionador 
 
1.  Amb la finalitat d’oferir als interessats les màximes facilitats per al pagament de les 
multes en quantia reduïda, amb caràcter previ a la notificació formal l’ORGT podrà remetre 
als interessats un document informatiu de les dades de la denúncia  apte per pagar la multa. 
 
2. Per mitjà del personal notificador designat per l’ORGT s’intentarà la notificació individual 
en el domicili que consta en el Registre de Trànsit, excepte que als arxius de l’ORGT consti 
un altre domicili declarat pel titular, cas en què s’utilitzarà aquest.  
 
3. La notificació es practicarà segons el procediment de notificació establert a l’article 22 de 
la present Ordenança. 
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4. Les notificacions postals que no s’hagin pogut practicar, es publicaran al tauler edictal de 
sancions de trànsit (TESTRA), previst a l’article 78 de la Llei de Seguretat Vial. 
Transcorregut el període de vint dies naturals des que la notificació s’hagués publicat al 
TESTRA, s’entendrà que aquesta s’ha practicat, donant-se per complimentat el tràmit i 
continuant amb el procediment. A partir del dia 1 de juny de 2015 aquesta publicació 
s’efectuarà també al Butlletí Oficial de l’Estat.   
 
Article 54.  Procediment sancionador abreujat 
 
Si es paga la multa en l’acte de la denúncia, o en el termini de vint dies comptats des del 
següent a la recepció de la seva notificació, es tindrà per finalitzat el procediment 
sancionador amb les següents conseqüències: 
 
a) Reducció del 50 % de l’import de la sanció de multa. 
b) Renúncia a formular al·legacions. Cas que fossin presentades, es tindran per no 
presentades. 
c) Terminació del procediment, sens necessitat de dictar resolució expressa 
d) No es pot presentar recurs de reposició; el recurs contenciós - administratiu es podrà 
presentar en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent a aquell en què va 
tenir lloc el pagament de la multa. 
 
Article 55. Presentació d’al·legacions i recursos 
 
1. L’interessat, quan no hagi pagat la multa, disposarà de vint dies naturals per formular 
al·legacions i proposar les proves que estimi oportunes. 
 
Resoltes les  al·legacions, es dictarà resolució sancionadora que podrà ser recorreguda 
mitjançant recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, davant l’òrgan que dictà la resolució 
i en el termini d’un mes comptat des del dia següent al de la seva notificació. 
 
2. La interposició del recurs de reposició no suspèn l’execució de l’acte impugnat ni la de la 
sanció. Cas que el recurrent sol·liciti la suspensió de l’execució, aquesta s’entendrà 
denegada transcorregut el termini d’un mes des de la sol·licitud sens que s’hagi resolt.  
 
El recurs de reposició s’entendrà desestimat si no recau resolució expressa en el termini 
d’un mes, restant expedita la via contenciós - administrativa 
 
3. Quan no s’hagués detingut el vehicle, el titular, l’arrendatari a llarg termini, o el conductor 
habitual disposaran d’un termini de quinze dies naturals per identificar el conductor 
responsable de la infracció. 
 
La identificació de conductor es podrà fer electrònicament mitjançant accés a la seu 
electrònica de l’ORGT, on s’indicarà el Municipi en el territori del qual s’ha comés la 
infracció, el número d’expedient sancionador i el NIF del titular de la multa. 
 
4. En el cas de multes per infraccions lleus, infraccions greus que no comportin pèrdua de 
punts, o infraccions greus i molt greus quina notificació s’efectués en el moment de la 
denúncia, si el denunciat no ha pagat la multa ni ha formulat al·legacions en el termini de 
vint dies següents al de notificació de la denúncia, aquesta sortirà l’efecte d’acte resolutori 
del procediment sancionador i posa fi a la via administrativa. Conseqüentment, quan 
concorrin les condicions d’aquest apartat, no caldrà notificar cap resolució sancionadora i els 
interessats no poden presentar recurs de reposició. 
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Article 56 . Pagament de  les multes 
 
1. Transcorregut el termini anterior, les multes s’hauran de fer efectives dins el termini de 
quinze dies naturals següents a la data de fermesa de la sanció. 
 
2. Vençut el termini d’ingrés establert en l’apartat anterior sense que s’hagi satisfet la multa, 
la seva exacció es portarà a terme pel procediment de constrenyiment i es meritaran els 
recàrrecs del període executiu previstos a l’article 28 de la Llei General Tributària sobre 
l’import nominal de la multa, i els interessos de demora. 
 
3. Les multes es podran pagar mitjançant targeta bancària, en el moment de la denuncia, 
quan l’agent denunciant disposi de l’equip informàtic adient, o accedint , amb el codi de 
barres tramés al telèfon mòbil de l’interessat, a la passarel·la de pagaments bancària que 
ofereixi el servei. 
 
En altre cas, les multes es podran satisfer en entitat bancària col·laboradora, per telèfon 
trucant al Servei d’Atenció Telefònica de l’ORGT o per internet en la seu electrònica de 
l’ORGT. 
 
4. Els titulars dels vehicles amb els que s’hagi comés una infracció seran responsables 
subsidiaris en cas de impagament de la multa, llevat els supòsits següents: 
a) robament o altre ús que acrediti que el vehicle fou utilitzat en contra de la voluntat del 
titular 
b) quan el titular sigui una empresa de lloguer sens conductor 
c) quan el vehicle tingui assignat un arrendatari a llarg termini, o un conductor habitual; en 
aquests casos, la responsabilitat recaurà sobre  l’arrendatari o el conductor habitual 
 
Article 5 . Prescripció i caducitat de les infraccions i sancions 
 
1. El termini de prescripció de les infraccions lleus és de tres mesos i de sis mesos  per a les 
infraccions greus i molt greus. 
 
El termini de prescripció es compta a partir del dia en què els fets s’hagin comès. La 
prescripció s’interromp per qualsevol actuació administrativa de la que tingui coneixement el 
denunciat, o estigui encaminada a esbrinar la seva identitat o domicili i es practiqui amb 
projecció externa a la dependència en què s’origini.  
 
2. El termini de prescripció de les sancions consistents en multa pecuniària és de quatre 
anys. El còmput i la interrupció del termini de prescripció del dret de la Administració per 
exigir el pagament de les multes es regiran pel que disposa la Llei General Tributària. 
 
3. Si no  hagués recaigut la resolució sancionadora transcorregut un any des de l’inici del 
procediment, es produirà la seva caducitat i es procedirà a l’arxiu de les actuacions, a 
sol·licitud de l’interessat o d’ofici per l’òrgan que dictà la resolució. 
 
Capítol III - Altres crèdits 

 
Article 58. Altres crèdits no tributaris  
 
1. Quan l’ens públic local (o ens urbanístic col·laborador) sigui titular d’altres crèdits de dret 
públic diferents dels regulats en els capítols anteriors, per a la cobrança dels quals sigui 
d’aplicació el Reglament general de recaptació, serà possible la delegació de funcions en la 
Diputació de Barcelona, i el seu exercici concret es regularà en el conveni corresponent.  
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2. L’acceptació de delegació de funcions gestores i recaptatòries serà precedida de 
l’examen de les condicions de l’exercici d’aquestes funcions i de les compensacions 
econòmiques, per a la qual cosa es requerirà que la seva avaluació sigui favorable.  
 
3. Contra els actes administratius de l’ORGT d’aprovació de liquidacions per ingressos de 
dret públic no tributaris es podrà interposar recurs de reposició davant l’òrgan competent, 
segons els estatuts de l’ORGT de l’ORGT.  
Article 59. Ingressos per actuacions urbanístiques mitjançant el sistema de cooperació  
 
1. Els propietaris de terrenys afectats per una actuació urbanística estan obligats a sufragar 
els costos d’urbanització, raó per la qual l’ajuntament liquidarà quotes d’urbanització, que 
podran ser recaptades per l’ORGT en període voluntari i executiu.  
 
L’aprovació d’aquestes liquidacions correspon a l’Ajuntament, davant qui, en el seu cas, es 
podran formular els recursos procedents.  
 
2. Els procediments d’execució i de constrenyiment es dirigiran contra els béns dels 
propietaris que no haguessin complert les seves obligacions.  
 
3. Si l’associació de propietaris (contribuents) ho sol·licita i l’ajuntament ho considera 
convenient, es podran exercir les facultats referides en el punt anterior a favor de 
l’associació i contra els propietaris que incompleixin els compromisos contrets amb aquesta.  
 
4. Quan el propietari del terreny, al qual se li exigeix el pagament d’una quota d’urbanització, 
manifesti la seva voluntat de satisfer el deute mitjançant l’entrega de la finca  a l’entitat 
creditora, l’ens titular del deute valorarà l’acceptació de la parcel·la, i en cas d’acceptar-la 
quedarà ultimat el procediment recaptatori.  
 
Article 60. Ingressos per altres actuacions urbanístiques  
 
1. Quan l’execució de la unitat d’actuació es realitzi pel sistema de compensació, la junta de 
compensació serà directament responsable davant l’ajuntament de la realització de les 
obres d’urbanització. La Junta i l’Ajuntament respectivament podran delegar la recaptació 
voluntària i executiva de les seves quotes a favor de la Diputació de Barcelona. En aquest 
cas, l’import de la recaptació es lliurarà a la Junta. 
 
2. Contra la liquidació de les quotes exigibles per les juntes de compensació, es podrà 
interposar recurs administratiu davant l’ajuntament.  
 
3. En el supòsit que el propietari ofereixi el pagament en espècie, s’actuarà d’acord amb el 
que preveu el punt 4 de l’article anterior.  
 
4. Si s’haguessin constituït entitats de conservació urbanística, aquestes podran delegar en 
la Diputació de Barcelona la recaptació de les seves quotes prèvia l’autorització de 
l’ajuntament tutelant, el qual podrà així mateix delegar la facultat que la Llei li atorga per 
exigir per la via de constrenyiment les quotes que restin impagades a l’entitat de 
conservació.  
 
En aquest últim cas, l’import de la recaptació es lliurarà a l’entitat encarregada de la 
conservació. 
  
5. Contra les liquidacions de quotes exigibles per les entitats de conservació urbanística, 
podrà interposar-se recurs d’alçada davant l’ajuntament.  
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Article 61. Multes diferents de les de circulació  
 
1. Les multes que s’imposin per infracció del que disposa la legislació urbanística o altres 
ordenances municipals, diferents de les de circulació, es tramitaran pel procediment 
recaptatori general regulat a la secció IV d’aquesta Ordenança.  
 
2. Quant a terminis de prescripció, el general és d’un any, si bé caldrà ajustar-se al que 
resulti d’aplicació segons la normativa específica de cada tipus de sanció.  
 
Secció IV – Recaptació 
 
Subsecció I – Organització 

 
Article 62. Òrgans de recaptació  
 
1. La gestió recaptatòria dels crèdits tributaris i qualssevol altres de dret públic que hagi 
estat delegada en la Diputació de Barcelona la portaran a terme els Serveis Centrals i 
Perifèrics de l’ORGT, i correspondrà als òrgans i al personal que hi és adscrit l’exercici de 
competències i funcions segons el que es preveu en el seu Reglament orgànic i funcional.  
Article 63. Sistema de recaptació  
 
1. La recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals es realitzarà en 
període voluntari a través de les entitats col·laboradores o altres mitjans tècnics, que es 
ressenyaran en el document - notificació remès al domicili del subjecte passiu; aquest 
document serà apte i suficient per a permetre l’ingrés en entitats col·laboradores, o 
mitjançant la seu electrònica de l'ORGT. 
 
2. En el cas de tributs i preus públics periòdics, el document del deute, informatiu, que podrà 
ser utilitzat com a document de pagament, es remetrà per correu ordinari, sense justificant 
de recepció, ja que no és preceptiu poder-ne acreditar la recepció per part del subjecte 
passiu.  
 
3. En el cas de quotes ordinàries d’urbanització i de conservació, la recaptació voluntària de 
les quals estigui delegada en la Diputació de Barcelona, la notificació de la liquidació 
aprovada per l’ens competent, es practicarà per qualsevol mitjà que permeti tenir constància 
de la recepció.  
 
Si no es reben aquests documents, el contribuent pot sol·licitar un duplicat en les oficines de 
l’ORGT, per telèfon  o mitjançant la seu electrònica de l'ORGT. 
 
4. En els supòsits de tributs de venciment periòdic, una vegada notificada l’alta en el 
corresponent registre, les quotes successives hauran de ser satisfetes en els terminis fixats 
en el calendari de cobrança, sense que sigui oposable a l’inici de la via de constrenyiment la 
no recepció del document de pagament.  
 
A aquest efecte, s’entendrà per alta en el corresponent registre la primera incorporació del 
propi objecte tributari. En particular no es consideraran altes els canvis de titularitat dels 
obligats tributaris. 
 
Article 64. Domiciliació bancària  
 
1. Amb caràcter general, el pagament dels tributs locals de venciment periòdic es farà 
mitjançant domiciliació bancària, sense cap cost per als obligats. 
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2. Periòdicament es fomentarà la domiciliació bancària mitjançant campanyes que en 
divulgui els avantatges de la mateixa.  
 
3. Les dades del deute s’incorporaran en el suport magnètic que origini el corresponent 
càrrec bancari, i l’entitat financera, si s’escau, haurà d’expedir i remetre el comprovant de 
càrrec al compte.  
4. L’ORGT ordenarà el càrrec al compte dels obligats al pagament al final del període 
voluntari. A l’efecte d’informar els contribuents que tinguin domiciliats els seus rebuts, es 
podran enviar avisos al telèfon mòbil advertint-los de la data concreta en què es farà el 
càrrec en compte.  
 
A aquests efectes, serà suficient que l’interessat s’inscrigui en el sistema d’alertes establert 
per l’ORGT. 
 
5. Si, verificat el càrrec al compte del contribuent, aquest el considerés improcedent, podrà 
ordenar-ne l’anul·lació. L’ORGT facilitarà la devolució de l’ingrés en aquests supòsits.  
 
6. La domiciliació de rebuts podrà tenir caràcter permanent, fins que sigui revocada per 
l’interessat, o referir-se exclusivament a un exercici.  
 
Article 65. Entitats col·laboradores  
 
1. Són col·laboradores en la recaptació les entitats de dipòsit autoritzades per a exercir 
aquesta col·laboració.  
 
2. L’autorització de noves entitats col·laboradores haurà de ser aprovada per la Junta de 
Govern, autorització que podrà recaure en una entitat de dipòsit o, en supòsits singulars, en 
altres tipus d’entitats. 
 
3. Les funcions a realitzar per les entitats de dipòsit col·laboradores en la recaptació són les 
següents:  
 
a) Recepció i custòdia de fons lliurats per part de qualsevol persona, com a mitjà de 
pagament dels crèdits municipals, sempre que s’aporti el document expedit per l’ORGT i el 
pagament tingui lloc en les dates reglamentades  
b) Les entitats bancàries situaran en comptes restringits dels quals sigui titular l’ORGT els 
fons procedents de la recaptació  
c) Gravació puntual de les dades que permetin identificar el deute satisfet i la data de 
pagament. Transmissió diària per mitjà informàtic convingut de les dades relatives a la 
recaptació efectuada en les diferents sucursals de l’entitat bancària durant aquell dia  
d) Transferència dels fons recaptats en les dates establertes als convenis signats, en 
desenvolupament de les normes reguladores de la col·laboració per part de les entitats de 
dipòsit  
 
4. De conformitat amb el que preveu el Reglament general de recaptació, la col·laboració 
per part de les entitats de dipòsit serà, amb caràcter general, gratuïta.  
 
5. Les entitats col·laboradores de la recaptació hauran d’ajustar estrictament les seves 
actuacions a les directrius contingudes a l’acord d’autorització, en el qual necessàriament 
s’haurà de preveure l’exigència de responsabilitat per al supòsit d’incompliment d’aquestes 
normes.  
 
6. Les entitats de dipòsit i la resta de col·laboradores no tindran en cap cas el caràcter 
d’òrgans de la recaptació local.  



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 211

 
Subsecció II - Gestió recaptatòria 
 
Capítol I - Normes comunes 

 
Article 66. Àmbit d’aplicació  
 
1. L’ORGT, per a la realització dels ingressos de dret públic que ha de percebre per 
delegació dels ajuntaments o d’altres entitats públiques, així com per col·laboració 
interadministrativa, té les prerrogatives establertes en les lleis generals pressupostària i 
tributària i en la normativa concordant, així com en les previsions específiques que es 
contemplen en la present ordenança. 
 
2. Així, les facultats i les actuacions de l’ORGT abasten la gestió i recaptació de tributs i 
d’altres recursos de dret públic, i es poden entendre aplicables a tots ells les referències 
reglamentàries a la categoria dels tributs.  
 
Article 67. Obligats al pagament  
 
1. En primer lloc, estan obligats al pagament com a deutors principals, entre d’altres:  
 
a) els subjectes passius dels tributs, siguin contribuents o substituts 
b) els successors 
c) els infractors, per les sancions pecuniàries. 
 
2. Si els deutors principals, referits al punt anterior, no compleixen la seva obligació, estaran 
obligats al pagament els subjectes següents: 
 
a) els responsables solidaris  
b ) els responsables subsidiaris, prèvia declaració de fallits dels deutors principals. 
 
3. Quan siguin dos o més els responsables solidaris o subsidiaris d'un mateix deute, aquest 
es podrà exigir íntegrament a qualsevol d'ells. 
 
Article 68. Responsables solidaris i subsidiaris 
 
1. En els supòsits de responsabilitat solidària previstos per les lleis, quan hagi transcorregut 
el període voluntari de pagament sense que el deutor principal hagi satisfet el deute, se'n 
podrà reclamar als responsables solidaris el pagament. 
 
2. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats: 
 
a) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General 
Tributària, en proporció a les seves respectives participacions. 
b) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, 
per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici. 
c) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària. 
La seva responsabilitat s’estén a la sanció. 
 
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal. 
 
3. Igualment, també seran responsables solidaris del pagament del deute tributari pendent, 
fins l’import del valor dels béns o drets que s’haguessin pogut embargar o alienar, les 
següents persones i entitats: 
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a) Les que siguin causants o col·laborin en l’ocultació o transmissió de béns o drets de 
l’obligat al pagament amb la finalitat d’impedir l’actuació de l’Administració tributària. 
b) Les que, per culpa o negligència, incompleixin les ordres d’embargament. 
c) Les que, amb coneixement de l’embargament, la mesura cautelar o la constitució de la 
garantia, col·laborin o consentin en l’aixecament dels béns o drets embargats o d’aquells 
béns o drets sobre els que s’hagués constituït la mesura cautelar o la garantia. 
d) Les persones o entitats dipositàries dels béns del deutor que, un cop rebuda la notificació 
de l’embargament, col·laborin o consentin en l’aixecament d’aquests. 
 
4. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de les 
persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents: 
 
a) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, que 
es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per 
al seu pagament o haguessin adoptat acords o pres mesures causants de la manca de 
pagament. 
b) Els adquirents de béns afectes per llei al pagament del deute tributari. 
c) En el supòsit d’infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les 
sanciones. 
 
5. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a 
la Llei General Tributària. 
 
Article 69. Procediment per a exigir la responsabilitat solidària i subsidiària  
 
1. La responsabilitat podrà ser declarada en qualsevol moment posterior a la pràctica de la 
liquidació o la presentació de l’autoliquidació, llevat que la Llei disposi altra cosa. 
 
Correspon als caps d’unitat de recaptació l’inici del procediment de declaració de 
responsabilitat i a l’òrgan competent, segons els estatuts de l’ORGT de l’ORGT la 
competència per declarar la responsabilitat tributària. 
 
2. Si la declaració de responsabilitat s’efectua amb anterioritat al venciment del període 
voluntari de pagament, es podrà requerir al responsable que pagui el deute, un cop 
transcorregut l’esmentat període. 
 
3. En altres casos, diferents dels referits a l’apartat 2, en què procedeixi la declaració de 
responsabilitat, un cop transcorregut el període voluntari de pagament, el cap d’unitat 
tramitarà el corresponent expedient per a l’exigència de responsabilitat solidària. Es 
notificarà al responsable l’inici del període d’audiència, per quinze dies, previ a la derivació 
de responsabilitat, a fi que els interessats puguin al·legar i presentar les proves que estimin 
pertinents.  
 
4. Vistes les al·legacions presentades, si n’hi ha, i si el deute no ha estat satisfet, es 
proposarà a l’òrgan competent, segons els estatuts de l’ORGT que dicti acte administratiu 
de derivació de responsabilitat, en el qual se’n determinarà l’abast. Aquest acte serà notificat 
al responsable amb l’expressió de:  
 
a) Text íntegre de l’acord de declaració de responsabilitat, amb indicació del pressupost de 
fet habilitant i les liquidacions a les que abasta aquest pressupost. 
b) Mitjans d’impugnació que puguin ser exercitats contra aquest acte, òrgan davant el qual 
haguessin de presentar-se i termini per interposar-los. 
c) Lloc, termini i forma en què haurà de ser satisfet l’import exigit al responsable. 
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5. Com a conseqüència dels recursos o reclamacions que es formulin d’acord amb el que 
preveu l’apartat anterior no es revisaran les liquidacions fermes, només es podrà revisar 
l’import de l’obligació del responsable. 
 
6. El responsable haurà de pagar en els terminis previstos a l’article 74.4 de la present 
Ordenança. Si no es realitza el pagament en aquest període, el deute s’exigirà en via de 
constrenyiment, junt amb els recàrrecs executius. 
 
7. El qui pretengui adquirir la titularitat d’explotacions i activitats econòmiques tindrà dret, 
prèvia la conformitat del titular actual, a sol·licitar de l’ORGT, l’Ajuntament o entitat pública 
certificació detallada dels deutes, sancions i responsabilitat tributàries derivades del seu 
exercici. L’Administració tributària haurà d’expedir aquesta certificació en el termini de tres 
mesos des de la sol·licitud. Els efectes de l’esmentada certificació seran els previstos a la 
Llei General Tributària. 
 
8. Pel que fa als responsables subsidiaris, un cop declarats fallits el deutor principal i, en el 
seu cas, els responsables solidaris l’ORGT dictarà acte de declaració de responsabilitat, que 
es notificarà al responsable subsidiari, en els termes i amb els efectes establerts als apartats 
anteriors. 
 
Article 70. Successors en els deutes tributaris  
 
1. A la mort dels obligats tributaris, les obligacions tributàries pendents es transmetran als 
hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel que fa a l’adquisició 
de l’herència. 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no 
estiguin liquidats. 
No es transmetran les sancions. 
 
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica 
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran 
obligats solidàriament fins els límits següents: 
 
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes 
pendents. 
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els 
correspongui. I les altres percepcions patrimonials rebudes pels mateixos  en els dos anys 
anteriors a la data de la dissolució que minorin el patrimoni social que hagués hagut de 
respondre d’aquestes obligacions.  
 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de 
la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils i entitats amb personalitat 
jurídica , en supòsits d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones 
o entitats que succeeixin, o siguin beneficiàries de l’operació. Aquesta previsió també serà 
aplicable a qualsevol supòsit de cessió global de l’actiu i passiu d’una societat mercantil o 
d’una entitat amb personalitat jurídica. 
 
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 
35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als 
destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats.  
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5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les 
quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors 
d’aquelles, fins al límit del valor de la quota de liquidació que els correspongui I demès 
percepcions patrimonials rebudes per  aquests en els dos anys anteriors a la data de 
dissolució que minorin el patrimoni social.  
 
Article 71. Procediment de recaptació davant els successors 
 
1. Mort qualsevol obligat al pagament del deute tributari, el procediment de recaptació 
continuarà amb els seu hereus i, en el seu cas, legataris, sense més requisits que la 
constància  de la mort d’aquell i la notificació als successors, com a requeriment del 
pagament del deute tributari i costes pendents del causant. Quan l’hereu al·legui haver fet 
ús del dret de deliberar, es suspendrà el procediment de recaptació fins que transcorri el 
termini concedit per això, durant el qual podrà sol·licitar de l’ORGT la relació dels deutes 
tributaris pendents del causant. Mentre l’herència es trobi jacent, el procediment de 
recaptació dels deutes tributaris pendents podrà continuar adreçant-se contra els béns i 
drets, a l’efecte del qual s’hauran d’entendre les actuacions amb qui ostenti la seva 
administració o representació. 
 
2. Dissolta i liquidada una societat o entitat, el procediment de recaptació continuarà amb els 
seus socis, partícips o cotitulars, un cop constatada l’extinció de la personalitat jurídica. 
 
3. Dissolta i liquidada la fundació, el procediment de recaptació continuarà amb els 
destinataris dels seus béns i drets. Les Unitats de l’ORGT podran adreçar-se contra 
qualsevol dels socis, partícips, cotitulars o destinataris, o contra tots aquells simultània o 
successivament, per requerir-los el pagament del deute tributari i costes pendents. 
 
Article 72 . Domicili  
 
1. Excepte que una norma reguli expressament la forma de determinar el domicili fiscal, per 
a gestionar un determinat recurs, a efectes recaptatoris, el domicili serà:  
 
a) Per a les persones físiques, el de la seva residència habitual. 
Tanmateix, quan les persones físiques desenvolupin principalment activitats econòmiques 
es podrà considerar com domicili fiscal el lloc a on estigui efectivament centralitzada la 
gestió administrativa i l’adreça de les activitats desenvolupades. 
b) Per a les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica a què es refereix 
l’article 35.4 de la LGT, el domicili fiscal serà el seu domicili social, sempre que en ell estigui 
efectivament centralitzada la seva gestió administrativa i l’adreça dels seus negocis. En altre 
cas, s’atendrà el lloc en el qual es porti a terme aquesta gestió o direcció. 
c) Per a les persones o entitats no residents a Espanya que operin mitjançant establiment 
permanent, s’aplicaran les regles dels apartats a) i b).  
 
2. Mitjançant la compareixença a les oficines de l’ORGT, o de les oficines de l’Administració 
titular del crèdit, o a través de la seu electrònica d'aquest organisme amb les condicions 
establertes a la Secció VII de la present Ordenança, el contribuent pot designar un altre 
domicili propi o del seu representant, amb el fi de rebre-hi les notificacions administratives.  
 
3. El canvi de domicili fiscal, en relació a la gestió dels tributs i altres ingressos de dret públic 
que hagin estat delegats a la Diputació de Barcelona, s'haurà de comunicar a l'ORGT en el 
termini de tres mesos des de que aquell es produeixi. Aquesta comunicació produirà efectes 
des de la seva presentació en aquesta Administració. Així mateix s'hauran de posar de 
manifest les incorreccions que poguessin observar en les comunicacions dirigides des de 
l’ORGT o des de l’ajuntament.  
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4. L’ORGT podrà comprovar i rectificar el domicili fiscal declarat pels obligats tributaris en 
relació amb els tributs la gestió dels quals li correspongui. A tals efectes podrà, entre 
d’altres, efectuar les actuacions següents: 
 
a) Consultar la base de dades creada per la Generalitat, en particular el domicili i les dades 
necessàries per establir comunicacions electròniques. 
b) Quan conegui que el domicili declarat pel subjecte passiu davant l’Administració 
Tributària Estatal és diferent del que consta a la seva base de dades podrà rectificar aquest 
últim i incorporar-lo com un element de gestió associat a cada contribuent, i constituirà 
l’adreça on remetre totes les notificacions derivades de la gestió recaptatòria.  
c) L’ORGT podrà consultar les dades amb transcendència tributària que constin al padró 
d’habitants, per tal de millorar la informació sobre domicilis fiscals dels obligats tributaris.  
 
5. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un representant 
amb domicili en territori espanyol i comunicar-ho a l’Ajuntament, a l’ens creditor o a l’ORGT. 
Article 73. Deure de col·laboració amb l’administració tributària  
 
1. Tota persona natural o jurídica, pública o privada, està obligada a proporcionar a l’ORGT 
les dades i els antecedents necessaris per a la cobrança de les quantitats que com a 
ingressos de dret públic aquell ha de percebre.  
 
2. En particular, les persones o entitats dipositàries de diners en efectiu o en comptes, 
valors i altres béns de deutors de l’administració municipal en període executiu, estan 
obligats a informar els òrgans de recaptació i a complir els requeriments que, en exercici de 
les funcions atribuïdes, s’efectuïn.  
 
3. L’ORGT podrà sol·licitar a altres Administracions les dades necessàries per identificar els 
obligats al pagament de recursos públics no tributaris, la recaptació dels quals sigui de la 
seva competència. 
  
4. L’incompliment de les obligacions de prestar col·laboració a què es refereix aquest article 
podrà originar la imposició de sancions, segons el que s’estableix en la secció VI d’aquesta 
Ordenança. 
 
5. Els requeriments individualitzats d’informació que realitzi l’ORGT inclouran el nom i 
cognoms, NIF de l’obligat tributari que ha de subministrar la informació, període de temps a 
que es refereix la informació requerida, i les dades relatives als fets respecte els quals es 
requereix dita informació. 
 
El termini per aportar la informació sol·licitada serà de deu dies a comptar del següent al de 
la notificació del requeriment. No obstant quan les actuacions d’obtenció d’informació es 
realitzin pels òrgans d’inspecció o de recaptació podran iniciar-se immediatament, sense 
previ requeriment escrit, en el supòsit que ho justifiqui la naturalesa de les dades a obtenir o 
de les actuacions a realitzar i l’òrgan actuant es limiti a examinar documents, elements o 
justificants que hagin d’estar a la seva disposició. 
 
6. Els requeriments individualitzats d’informació que s’efectuïn a les entitats i òrgans a que 
es refereix l’article 94.3 i 4 de la LGT es realitzaran per l’òrgan competent, segons els 
estatuts de l’ORGT de l’ORGT o responsable dels Serveis o Unitats Perifèriques.   
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Capítol II - Particularitats de la recaptació voluntària 
 
Article 74. Períodes de recaptació  
 
1. Els terminis d’ingrés en període de pagament voluntari dels deutes de venciment periòdic 
i notificació col·lectiva, tant per als tributs com per als preus públics, seran els determinats 
per l’ORGT o l’entitat local en el calendari de cobrança, que serà publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província i exposat en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’ORGT.  
 
2. Del calendari de cobrança s’informarà pels mitjans que en cada municipi es consideri més 
idonis; a aquest efecte, el cap d’unitat en col·laboració amb l’ajuntament proposarà la via 
millor per obtenir una divulgació general del calendari.  
 
3. En tot cas, el contribuent pot consultar els períodes de cobrança a la seu electrònica de 
l’ORGT o bé sol·licitar informació, personalment o telefònicament, a l’ORGT sobre períodes 
de cobrament en voluntària, els quals no podran ser inferiors a dos mesos naturals.  
 
4. El termini d’ingrés en període voluntari dels deutes per liquidacions de venciment singular 
serà el que consti en el document - notificació dirigit al subjecte passiu, sense que pugui ser 
inferior al període establert a l’article 62.2 de la Llei General Tributària, que és el següent: 
 
a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la 
data de recepció de la notificació fins el dia vint del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, 
fins l’immediat hàbil següent. 
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la 
data de recepció de la notificació fins el dia cinc del segon mes posterior o, si aquest no fos 
hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 
 
5. Si el venciment de qualsevol termini coincideix amb un dissabte o un dia inhàbil, es 
traslladarà al primer dia hàbil següent. 
 
6. Els deutes per conceptes diferents dels regulats en els punts anteriors hauran de pagar-
se en els terminis fixats en les normes d’acord amb les quals aquests deutes s’exigeixin. En 
el cas de no determinació de terminis, s’aplicarà el que es disposa en aquest article.  
 
7. Els deutes no satisfets en els períodes esmentats s’exigiran en via de constrenyiment, i 
es computaran, si és el cas, com a pagaments a compte les quantitats satisfetes fora de 
termini.  
 
Article 75. Desenvolupament del cobrament en període voluntari  
 
1. Amb caràcter general, el pagament s’efectuarà en entitats col·laboradores.  
 
2. Els mitjans de pagament admissibles són els diners de curs legal; el xec, que haurà de 
ser nominatiu a favor de l’ORGT, la targeta bancària i la banca electrònica. 
 
Així mateix, es podrà pagar per Internet a través de la seu electrònica de l’ORGT introduint 
les dades que figuren en el document de cobrament així com també en caixers automàtics 
amb els documents proveïts de codi de barres, o per altres mitjans que autoritzi l’òrgan 
competent, segons els estatuts de l’ORGT.  
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3. L’obligat al pagament de diversos deutes podrà, en realitzar el pagament en període 
voluntari, imputar-lo al que lliurement determini.  
 
4. L’obligat tributari pot obtenir, en tot moment, des de la seu electrònica, el justificant de 
pagament dels deutes que hagi fet efectius, mitjançant signatura electrònica.  
 
Els justificants dels pagaments efectuats per Internet tenen plena validesa per acreditar la 
cancel·lació del deute. 
 
En tot moment l’obligat tributari que ha efectuat un pagament, pot obtenir el comprovant des 
de la seu electrònica de l’ORGT, document que contindrà un codi de verificació electrònica. 
 
5. En les oficines de l’ORGT s’acceptaran pagaments parcials a compte d’una liquidació que 
s’exigeix en període voluntari. A aquest efecte, es facilitarà a l’obligat tributari abonaré per 
tal d’efectuar l’ingrés parcial en les entitats col·laboradores. 
 
Article 76. Conclusió del període de pagament voluntari  
 
1. Finalitzat el període voluntari de cobrament, un cop verificat que ja s’ha processat tota la 
informació sobre cobraments corresponents al període voluntari, s’expediran les relacions 
de rebuts i liquidacions que no hagin estat satisfets en període voluntari.  
 
2. En la mateixa relació es farà constar les incidències de suspensió, ajornament, 
fraccionament de pagament o anul·lació.  
 
3. La relació de deutes no satisfets i que no estiguin afectats per alguna de les situacions del 
punt 2 servirà de fonament per a l’expedició de la provisió de constrenyiment.  
 
4. En cap cas s’inclouran en les provisions de constrenyiment col·lectives els deutes 
liquidats a les administracions públiques.  
 
Capítol III - Particularitats de la recaptació executiva 

 
Article 77. Inici del procediment de constrenyiment  
 
1. El període executiu s’inicia: 
 
a) Per als tributs de venciment periòdic i per a les liquidacions, prèviament notificades i no 
ingressades al seu venciment, al dia següent al venciment del termini d’ingrés en període 
voluntari.  
b) En el cas de deutes a ingressar mitjançant autoliquidació presentada sense realitzar 
l’ingrés, al dia següent de la finalització del termini que estableixi la corresponent ordenança 
fiscal de cada tribut per a dit ingrés o, si aquest ja hagués conclòs, el dia següent a la 
presentació de l’autoliquidació. 
 
2. La presentació d’una sol·licitud d’ajornament, fraccionament o compensació en període 
voluntari impedirà l’inici del període executiu durant la tramitació de dits expedients. 
 
La interposició d’un recurs o reclamació en temps i forma contra una sanció impedirà l’inici 
del període executiu fins que la sanció sigui ferma en via administrativa i hagi finalitzat el 
termini per a l’ingrés voluntari del pagament. 
 
3. El procediment de constrenyiment s’iniciarà quan es notifiqui al deutor la provisió de 
constrenyiment.  
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4. L’inici del període executiu determina la meritació dels recàrrecs del període executiu i 
dels interessos de demora, en els termes següents: 
 
a) Es satisfarà el recàrrec executiu del 5 per cent quan es satisfaci la totalitat del deute no 
ingressada en període voluntari abans de la notificació de la provisió de constrenyiment. 
b) S’aplicarà el recàrrec de constrenyiment reduït del 10 per cent quan es satisfaci la totalitat 
del deute no ingressat en període voluntari i el propi recàrrec abans de la finalització del 
termini previst en l’article 78.1 d’aquesta Ordenança per als deutes constrets. 
c) S’aplicarà el recàrrec de constrenyiment ordinari del 20 per cent quan no concorrin les 
circumstàncies a les que es refereixen els apartats a) i b) anteriors. 
 
5. El recàrrec de constrenyiment ordinari és compatible amb els interessos de demora. 
Quan resulti exigible el recàrrec executiu o el recàrrec de constrenyiment reduït no s’exigiran 
els interessos de demora meritats des de l’inici del període executiu. 
 
6. El procediment tindrà caràcter exclusivament administratiu i se substanciarà de la manera 
regulada en el Reglament general de recaptació.  
 
7. Els lliuraments a compte en expedients executius minoraran proporcionalment els 
elements integrants dels deutes. 
 
8. Per raons de cost i eficàcia, no es seguirà procediment administratiu de constrenyiment 
per valors d’import inferior a 10 euros.  
 
9. Per raons de cost i eficàcia, no s’acceptaran càrrecs de valors en executiva l’import del 
qual sigui inferior a 10 euros.  
 
Article 78. Terminis d’ingrés  
 
1. Un cop iniciat el període executiu i notificada la provisió de constrenyiment, el pagament 
del deute tributari haurà d’efectuar-se en els terminis següents: 
 
a) Si la notificació de la provisió es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data 
de recepció de la notificació fins el dia vint de cada mes; si aquest no fos hàbil, fins 
l’immediat hàbil següent. 
b) Si la notificació de la provisió es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la 
data de recepció de la notificació fins el dia cinc del mes següent o, si aquest no fos hàbil 
fins l’immediat hàbil següent. 
 
2. Si l’obligat tributari no efectués el pagament dins del termini al que es refereix l’apartat 
anterior, es procedirà a l’embargament dels seus béns, advertint-se així a la provisió de 
constrenyiment. 
 
3. Amb caràcter general, si existissin diversos deutes d’un mateix deutor s’acumularan en un 
o més expedients, i en el supòsit de realitzar-se un pagament que no en cobreixi la totalitat 
dels deutes incorporats, s’aplicarà als deutes més antics, antiguitat que es determinarà en 
funció de la data de venciment del període voluntari.  
 
Article 79. Provisió de constrenyiment  
 
1. La provisió de constrenyiment, dictada pel Tresorer de la Diputació o el Tresorer 
municipal competent, despatxa l’execució contra el patrimoni del deutor.  
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2. La provisió de constrenyiment podrà ser impugnada davant el Tresorer pels següents 
motius:  
 
a) Extinció total del deute o prescripció del dret a exigir el pagament. 
b) Sol·licitud d’ajornament, fraccionament o compensació en període voluntari i altres 
causes de suspensió del procediment de recaptació. 
c) Falta de notificació de la liquidació. 
d) Anul·lació de la liquidació. 
e) Error o omissió en el contingut de la provisió de constrenyiment que impedeixi la 
identificació del deutor o del deute constret.  
 
3. Quan la impugnació es refereix a l’existència de causa de nul·litat en la liquidació el 
Tresorer de la Diputació pot ordenar la paralització d’actuacions. Si es verifica que 
efectivament es dóna aquella causa, s’instarà el corresponent acord administratiu 
d’anul·lació de la liquidació i s’estimarà el recurs contra la provisió de constrenyiment. 
 
4. Quan els obligats tributaris siguin Administracions Públiques, no es dictarà provisió de 
constrenyiment mentre no es verifiqui la impossibilitat de realitzar el crèdit pel procediment 
de compensació, previst als articles 89 i  90 de l’Ordenança.   
 
Article 80. Anuncis de subhastes i Mesa de subhasta 
 
1. La mesa de subhasta de béns serà integrada per el/la Tresorer/a, que serà el/a 
President/a, per el/la Secretari/a de l’ORGT que serà el/la Secretari/a i per tres vocals: el/la 
cap de la Direcció de  Serveis d’Organització i Inspecció de Serveis, el/la cap del Servei de 
la Unitat Central de Recaptació i l’Interventor delegat. 
 
Els membres de la Mesa de subhasta, en cas de impossibilitat d’assistència a les 
convocatòries i actes públics de l’òrgan col·legiat, seran substituïts pels funcionaris que 
directament designin i, en cas de no fer-ho, pels funcionaris que reglamentàriament els 
substitueixin en els seus càrrecs. En cas d’absència del President, exercirà les seves 
funciones el/la Cap del Servei de la Unitat Central de Recaptació. 
 
2. Els anuncis de subhasta de béns es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província i en el 
taulell d’anuncis de la seu electrònica de l’ORGT i optativament, quan la naturalesa i la 
valoració del bé ho aconsellin, s’inseriran en mitjans de comunicació de gran difusió i en 
publicacions especialitzades, així com en qualsevol altre mitjà escaient a l’efecte. 
 
Els anuncis de subhasta de béns es publicaran en el Boletín Oficial del Estado, quan el tipus 
de subhasta excedeixi de la xifra de 1.000.000 EUR. 
 
3. Es sol·licitarà a l’Ajuntament del lloc on estiguin situats els béns i a l'ens creditor, que 
publiquin en el seus taulers d’edictes, o seus electròniques, la celebració de la subhasta. 
 
Article 81. Celebració de subhastes, venda directa i adjudicacions a l'ens creditor 
 
1.- Tots els licitadors hauran de constituir el dipòsit de garantia preceptiu, els quals seran 
ingressats al compte establert amb aquesta finalitat.  
 
Els dipòsits podran realitzar-se mitjançant ingrés en el compte d'aquesta administració, xec 
bancari o taló conformat nominatiu a favor de l’ORGT: 
 
- Des de l’anunci de la subhasta i fins al dia anterior a la data assenyalada per a la 
celebració de la subhasta, a qualsevol oficina de l'ORGT.  
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- El mateix dia de la subhasta, un cop constituïda la Mesa de subhasta i fins  un quart d'hora  
abans de l'hora assenyalada  per a la seva celebració en l'anunci de subhasta, davant la 
Mesa de subhasta. 
 
Es podrà constituir dipòsits per a segona licitació davant la Mesa de subhasta, mitjançant 
xec bancari o taló conformat nominatiu a favor de l’ORGT, per la qual cosa s'obrirà un 
termini de quinze minuts un cop conclosa la celebració de la primera licitació de tots els lots 
que no hagin estat adjudicats en primera convocatòria, ampliable en el límit de temps 
necessari per poder materialitzar la seva constitució de tots aquells que vulguin prendre part 
com licitadors en aquesta segona convocatòria. 
 
2. Els licitadors podran enviar o presentar les seves ofertes en sobre tancat: 
 
- Des de l’anunci de la subhasta i fins al dia anterior a la data assenyalada per a la 
celebració de la subhasta, en qualsevol oficina de l’ORGT.  
- Des de l’anunci de la subhasta i fins a una hora abans de l’hora del començament 
d’aquesta, al Servei de la Unitat Central de Recaptació de l’ORGT.  
 
Aquestes ofertes, que tindran el caràcter de màximes, seran registrades al registre general 
d’entrada de l’ORGT. Aquestes ofertes hauran d’anar acompanyades del preceptiu dipòsit 
que es podrà fer mitjançant ingrés en el compte d'aquesta Administració, xec bancari o taló 
conformat nominatiu a favor de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona. 
 
3. L’import dels trams de licitació hauran d’adequar-se a les escales següents: 
 
a. Per tipus de subhasta inferiors a 6.000 EUR, 100,00 EUR.  
b. Per tipus de subhasta des de 6.000 EUR fins a 30.000 EUR, 300,00 EUR.  
c. Per tipus de subhasta de més de 30.000 EUR fins a 150.000 EUR, 600,00 EUR.  
d. Per tipus de subhasta superiors a 150.000 EUR, 1.000,00 EUR. 
 
4. Es procedirà a la devolució dels imports dipositats als licitadors no adjudicataris una 
vegada conclosa la subhasta. La materialització d’aquesta devolució s’efectuarà mitjançant 
transferència bancària al número de compte designat per l’interessat o devolució del xec. 
 
5. En el supòsit que abans de la celebració de la subhasta, algun licitador que hagués 
presentat la seva oferta en sobre tancat manifesti per escrit la voluntat de no concórrer a la 
licitació, es procedirà a la devolució del dipòsit en les condicions establertes en el punt 4. 
 
6. En el supòsit de concurrència de diverses ofertes en sobre tancat, començarà l’admissió 
de postures a partir de la segona més alta d’aquelles, i serà adjudicatària la postura més 
alta pel tram superior a la segona en el cas de no existir altres ofertes. 
 
7. Quan la mesa hagi de substituir els licitadors en sobre tancat, licitarà per ells, segons el 
tram establert en aquesta Ordenança, sense sobrepassar el límit màxim fixat en la seva 
oferta. 
 
Si una oferta no coincideix amb l’import d’un tram, es considerarà formulada per l’import del 
tram immediat inferior. 
 
8. La subhasta es realitzarà amb subjecció als següents criteris: 
 
8.1. En primera licitació, el tipus aplicable serà el resultat d’aplicar la valoració assignada als 
béns a alienar. Cas d’existir càrregues preferents que hagin accedit al Registre amb 
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anterioritat, servirà de tipus per a la subhasta la diferència entre el valor assignat i l’import 
d’aquestes càrregues, que hauran de restar subsistents sense aplicar a la seva extinció el 
preu de la rematada. En el cas que les càrregues preferents absorbeixin o excedeixin del 
valor assignat als immobles, el tipus serà el corresponent a l’import dels dèbits i costes 
sempre que no excedeixin d’aquell valor, o aquest, en cas contrari. 
 
8.2. En segona licitació, el tipus aplicable serà el 75% de l’anterior. 
 
8.3. En el cas que les subhastes haguessin resultat desertes, o que amb els béns adjudicats 
no es cobrís el deute i restessin béns per alienar, o quan en haver-se adjudicat en subhasta 
els béns, no es produeixi el pagament del preu d’adjudicació, es continuarà el procediment 
amb l’anunci de venda directa d’aquests béns, a gestionar durant el termini màxim de sis 
mesos a comptar des de la data de celebració de la subhasta. No obstant i amb caràcter 
general, la Mesa de subhasta podrà acordar l’adjudicació dels béns immobles en el termini 
de tres mesos, prorrogables fins el límit de sis mesos, quan alguna de les ofertes 
presentades sigui considerada avantatjosa econòmicament. Altrament, la Mesa de subhasta 
podrà acordar l’adjudicació dels béns en el termini d'un mes, prorrogables mes a mes fins el 
límit de sis mesos a comptar  des de la data de celebració de la subhasta quan per les 
característiques dels béns consideri que podrien perdre valor de mercat pel transcurs del 
temps i que alguna de les ofertes presentades és avantatjosa econòmicament. 
 
Els oferents podran enviar o presentar les seves ofertes en sobre tancat fins la data límit 
assenyalada en cada bé o lot a qualsevol oficina de l’ORGT, acompanyades, en el cas que 
s’hagi acordat, del dipòsit que es podrà fer mitjançant ingrés en el compte d’aquesta 
Administració, xec bancari o taló conformat nominatiu a favor de l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Aquestes ofertes seran registrades al registre general d’entrada de l’ORGT. 
 
9. Quan els béns hagin estat objecte de subhasta amb una sola licitació, el preu mínim 
d’adjudicació directa serà el tipus de subhasta en dita licitació. 
 
Quan s’hagin celebrat dues licitacions en subhasta, no existirà preu mínim d’adjudicació 
directa. Això no obstant, si la mesa de subhasta estimés desproporcionada la diferència 
entre el valor assignat als béns per taxació i el preu ofert per qualsevol persona interessada, 
a fi de no afavorir l’enriquiment injust del comprador en detriment del propietari dels béns, 
podria declarar inadmissible l’oferta, no accedint a la formalització de la venda. 
 
10. Indicativament, es fixa el 50 per cent del tipus de la primera licitació com a oferta 
admissible en les vendes per gestió directa quan haguessin resultat desertes les subhastes 
en primera i segona licitació.  
 
11. Si, un cop conclosa la subhasta i aplicat l’import procedent a cobrir el deute, restés un 
sobrant que no es pot lliurar al deutor, no havent- hi creditors posteriors, es mantindrà  el 
sobrant en la tresoreria de l’ORGT durant el termini de quatre anys. Transcorregut aquest 
període, es lliurarà a l’ens creditor, qui adoptarà les mesures escaients per poder entregar 
d’immediat a les persones que acreditin el seu dret la quantitat dipositada. El manteniment 
del dipòsit en tot cas respectarà el que estableixi la normativa autonòmica sobre 
comunicació a la Direcció General de Patrimoni, quan existeixin béns vacants. 
 
12. En els casos de procediments d’execució forçosa on no s’hagin adjudicat en subhasta 
pública i posterior venda mitjançant adjudicació directa béns propietat dels obligats al 
pagament, un cop ultimades les actuacions, l'ORGT elevarà l’expedient a l’ens creditor a fi 
que per part del Tresorer municipal, si s’escau, pugui formular a l’Alcalde proposta motivada 
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d’adjudicació de béns a la hisenda pública en pagament dels deutes no coberts en el termini 
màxim de sis mesos. 
 
En el supòsit que l'ens creditor acordi l'adjudicació dels béns o drets embargats en els 
termes establerts a la Llei General Tributària i el Reglament general de recaptació, haurà de 
remetre a l'ORGT certificació estesa pel Secretari de l'Acord d'Adjudicació per tal que 
l'ORGT pugui practicar la liquidació de deutes i notificar l’acord d’adjudicació i la liquidació 
practicada. Un cop ferms aquests actes,  l'ens creditor expedirà la Certificació administrativa 
als efectes  d'inscripció en el Registre de la Propietat de la finca adjudicada a favor de l'ens 
creditor, de conformitat amb el fixat en la Llei Hipotecària. 
 
En el supòsit que l’ens creditor acordi no adjudicar-se els béns o drets embargats, haurà de 
comunicar-ho a l’ORGT, mitjançant certificació expedida pel Secretari, per a la deguda 
continuació del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
Transcorreguts sis mesos, comptats des de la recepció de l’expedient per l’ens creditor, 
sense que s’hagi dictat l’acord, es procedirà al descàrrec comptable dels deutes objecte del 
procediment, llevat que l’ens creditor justifiqui formalment la causa que impossibiliti l’adopció 
de l’acord en l’esmentat termini. 
 
Article 82. Interessos de demora  
 
1. Les quantitats degudes acreditaran interessos de demora des del dia següent al 
venciment del deute en període voluntari fins a la data del seu ingrés.  
 
2. La base sobre la qual s’aplicarà el tipus d’interès no inclourà el recàrrec de 
constrenyiment.  
 
3. El tipus d’interès serà l’interès de demora per a deutes tributaris i no tributaris, d’acord 
amb el que estableix l’article 10 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
 
4. Els interessos es determinaran tenint en compte els tipus d’interès vigents al llarg del 
període. Amb caràcter general es cobraran juntament amb el principal.  
 
5. Quan el deute es satisfaci abans que hagin transcorregut els terminis fixats a l’article 78, 
no s’exigiran interessos de demora.  
 
6. Entre altres supòsits, no s’exigiran interessos de demora a partir del moment en què 
s’incompleixin els terminis màxims per notificar la resolució de les sol·licituds de 
compensació, l’acte de liquidació o la resolució dels recursos administratius, sempre que, en 
aquest últim cas, s’hagi acordat la suspensió de l’acte recorregut.  
 
En particular, a aquest efecte, pel que fa als recursos administratius, el termini màxim per a 
resoldre’ls s’estableix en un any. 
 
Article 83. Costes del procediment  
 
1. Tindran la consideració de costes del procediment aquelles despeses que s’originin 
durant el procés d’execució forçosa. Aquestes costes seran a càrrec del deutor a qui li seran 
exigides.  
 
2. Com a costes del procediment estaran compreses, entre d’altres, les següents:  
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a) Les despeses originades per les notificacions que necessàriament hagin de realitzar-se 
en el procediment administratiu de constrenyiment.  
b) Els honoraris d’empreses i professionals, aliens a l’Administració, que intervinguin en la 
valoració dels béns travats.  
c) Els honoraris dels registradors i altres despeses que hagin d’abonar-se per les actuacions 
en els registres públics.  
d) Les despeses motivades pel dipòsit i administració de béns embargats.  
e) Les demés despeses que exigeixi la pròpia execució.  
 
Capítol IV - Ajornaments i fraccionaments 
 
Article 84. Sol·licitud  
 
1. La sol·licitud d’ajornament i fraccionament es presentarà al registre de l’ORGT. 
 
2. Si s’hagués de resoldre amb altres criteris fixats per l’ens titular del tribut, diferents dels 
previstos en aquesta Ordenança, la resolució correspondrà a l’òrgan competent de 
l’Administració delegant. 
 
3. Correspondrà al cap d’Unitat l’apreciació de la situació econòmic - financera de l’obligat al 
pagament, en relació a la possibilitat de satisfer els dèbits. Quan la valoració de la solvència 
presenti gran complexitat econòmica o jurídica, el cap d’Unitat remetrà la sol·licitud a la 
Intervenció o l’Assessoria Jurídica de l’ORGT. 
 
4. Serà necessari detallar la garantia que s’ofereix quan sigui preceptiva, o, si escau, la 
impossibilitat de constituir fiançament, i també fonamentar les dificultats de tresoreria. Els 
criteris generals de concessió d’ajornaments i fraccionaments són:  
 
a) Els deutes d’import principal inferior a 1.500 EUR es podran ajornar per un període 
màxim de 18 mesos. 
b) El pagament dels deutes d’import principal comprès entre 1.500 EUR i 5.000 EUR pot ser 
ajornat o fraccionat fins a un termini de 24 mesos.  
c) Si l’import principal excedeix de 5.000 EUR, els terminis concedits poden estendre’s fins a 
36 mesos. 
 
5. Amb caràcter general, la concessió de l’ajornament o fraccionament de pagament 
requerirà que el sol·licitant domiciliï el pagament del deute, o de les successives fraccions. A 
tal efecte, en la sol·licitud haurà de constar l’ordre de domiciliació bancària, indicant el 
número de compte i les dades identificatives de l’entitat de crèdit que hagi d’efectuar el 
càrrec en compte. Excepcionalment, es podrà concedir l’ajornament o fraccionament sense 
domiciliació. 
 
6. El procediment en el cas de concessió del fraccionament i/o ajornament serà: 
 
a) Si la sol·licitud es presenta en període voluntari d’ingrés, el fraccionament i/o ajornament 
es concedirà per l’import del principal més els interessos de demora sobre el deute aplaçat. 
  
b) Si la sol·licitud es presenta en període executiu, quan encara no s’ha notificat la provisió 
de constrenyiment, i, per tant, el recàrrec executiu és del 5%, es concedirà el 
fraccionament/ajornament per l’import principal més el 5% del recàrrec executiu més els 
interessos de demora derivats del mateix.   
 
c) Si la sol·licitud es presenta en període executiu, quan s’ha notificat la provisió de 
constrenyiment, però encara no han transcorregut els terminis de pagament establerts a 
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l’article 62.5 de la LGT, es concedirà el fraccionament/ajornament per l’import principal més 
el 10% del recàrrec de constrenyiment reduït més els interessos de demora derivats del 
mateix.   
 
d) Si la sol·licitud es presenta en període executiu, quan han transcorregut els terminis de 
pagament establerts a l’article 62.5 de la LGT, es concedirà el fraccionament/ajornament per 
l’import principal més el 20% del recàrrec de constrenyiment ordinari més els interessos de 
demora derivats del mateix.   
 
7.- Cas que l’obligat tributari es trobi en concurs, no es podran ajornar ni fraccionar els 
deutes tributaris que, d’acord amb la legislació concursal, tinguin la consideració de crèdits 
contra la massa. En aquest cas, les sol·licituds d’ajornament o fraccionament que es 
presentin seran objecte d’inadmissió. 
 
8.- Per raons de cost i eficàcia, no podran ser objecte d’ajornament o fraccionament els 
deutes d’import per principal inferior a 60 euros.  
 
Article 85. Interessos per l’ajornament  
 
1. Les quantitats el pagament de les quals s’ajorni, exclòs, si escau, el recàrrec de 
constrenyiment, acreditaran interessos de demora pel temps que duri l’ajornament al tipus 
fixat en la Llei de pressupostos generals de l’Estat.  
 
2. En l’aplicació del punt 1, es tindran en compte aquestes regles:  
 
a) El temps d’ajornament es computa des del venciment del període voluntari i fins al final 
del termini concedit.  
b) En cas de fraccionament, es computaran els interessos acreditats per cada fracció des 
del venciment del període voluntari fins al venciment del termini concedit, i s’hauran de 
satisfer juntament amb aquesta fracció. Cas que el fraccionament o ajornament sigui 
superior a l’any i, per tant, es desconegui el tipus d’interès aplicable, es calcularà aquest en 
base al tipus vigent i posteriorment es regularitzarà si s’hagués modificat el tipus d’interès 
aplicable. Si s’ha ordenat la domiciliació a què es refereix l’article anterior a l’apartat 5, el 
càrrec per l’import del deute o de cada fracció s’efectuarà per l’import exacte, resultant 
d’aplicar el tipus d’interès vigent en l’exercici de venciment de la fracció.  
 
3. Si arribat el venciment del deute ajornat o fraccionat no es realitza el pagament, 
s’anul·larà la liquidació d’interessos de demora, la qual es practicarà en el moment del 
pagament i es prendrà com a base de càlcul el principal.  
 
4. Quan les ordenances fiscals municipals ho prevegin, no s’exigirà interessos de demora en 
els ajornaments o fraccionaments sol·licitats en període de pagament voluntari, relatius a 
deutes de venciment periòdic, el pagament dels quals es produeixi dins l’exercici de la 
meritació 
 
Article 86. Efectes de la falta de pagament  
 
1. En els ajornaments, la falta de pagament al seu venciment de les quantitats ajornades 
determinarà:  
 
a) Si el deute es trobava en període voluntari en el moment en que es va concedir 
l’ajornament, la seva immediata exigibilitat en període executiu.  
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S’exigirà el principal del deute, els  interessos de demora meritats a partir del dia següent al 
del venciment del termini d’ingrés en període voluntari fins la data del venciment del termini 
concedit i el recàrrec del període executiu sobre la suma d’ambdós conceptes. El recàrrec 
s’aplicarà sobre el principal del deute. Cas de no efectuar-se el pagament en els terminis 
fixats en l’article 78 d’aquest Ordenança, es procedirà a executar la garantia. En cas 
d’inexistència o insuficiència de fiança, es continuarà el procediment de constrenyiment per 
a la realització del deute.  
 
b) Si el deute es trobava en període executiu, es procedirà a executar la garantia i, en cas 
d’inexistència o insuficiència, es prosseguirà el procediment de constrenyiment.  
 
2. En els fraccionaments la falta de pagament d’un termini determinarà:  
 
a) Si el deute es trobava en període voluntari, l’exigibilitat en via de constrenyiment de les 
quantitats vençudes, extrem que serà notificat al subjecte passiu, a qui es concedirà els 
terminis de pagament dels deutes en període executiu, previstos a l’article 78 d’aquesta 
ordenança.  
Si s’incomplís l’obligació de pagar en aquest termini, es consideraran vençuts els restants 
terminis, que s’exigiran també en via de constrenyiment.  
 
b) Si el deute es trobava en període executiu, continuarà el procediment de constrenyiment 
per a execució del deute impagat.  
 
3. En els fraccionaments de pagament en què s’hagin constituït garanties parcials i 
independents per cadascun dels terminis, es procedirà així:  
 
a) Quan el fraccionament hagi estat sol·licitat en període voluntari, l’incompliment del 
pagament d’una fracció determinarà l’exigència per la via de constrenyiment només 
d’aquesta fracció i dels seus interessos de demora, amb el corresponent recàrrec del 
període executiu sobre la suma d’ambdós conceptes, i es procedirà a executar la respectiva 
garantia  
b) Quan el fraccionament hagi estat sol·licitat en període executiu, s’executarà la garantia 
corresponent a la fracció impagada més els interessos de demora produïts  
 
En tots dos casos, la resta del fraccionament subsistirà en els termes en què es van 
concedir.  
 
Article 87. Garanties i recursos  
 
1. Sense perjudici d’aplicar la previsió expressa en sentit contrari de l’Ajuntament o entitat 
pública titular del crèdit, no s’exigirà constitució de garantia quan l’import del principal de 
l’expedient sigui inferior a 18.000 € . 
 
2. S’acceptaran les garanties següents:  
 
a) Aval solidari d’entitats de dipòsit que cobreixi l’import del deute i dels interessos de 
demora que originin l’ajornament més un 25 per 100 de la suma d’ambdues partides. El 
termini d’aquest aval haurà d’excedir en sis mesos, com a mínim, dels terminis concedits i 
estarà degudament intervingut.  
b) Qualssevol altres que es considerin suficients.  
 
3. En supòsits de veritable necessitat, diferents dels contemplats a l’apartat 1, es podrà 
dispensar d’aportar garantia si l’òrgan competent de ens públic titular del deute ho ha 
aprovat.  
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4. Quan s’hagi realitzat anotació preventiva d’embargament en registre públic de béns de 
valor suficient, a judici del cap d’unitat competent, es considerarà garantit el deute i no serà 
necessari aportar una nova garantia.  
 
5. L’obligat al pagament podrà sol·licitar l’adopció de mesures cautelars per constituir la 
garantia, mitjançant l’anotació preventiva d’embargament de béns que li pertanyin. 
 
6. L’acord de concessió especificarà, si s’escau, la garantia que el sol·licitant haurà 
d’aportar.  
 
7. La garantia s’haurà d’aportar en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent 
al de la notificació de l’acord de concessió. Transcorregut aquest termini sense formalitzar la 
garantia, s’exigirà immediatament per la via de constrenyiment el deute amb els seus 
interessos i els recàrrecs corresponents del període executiu, sempre que hagi conclòs el 
període reglamentari d’ingrés. Si l’ajornament s’hagués sol·licitat en període executiu, es 
continuarà el procediment de constrenyiment.  
 
8. La resolució de les peticions sobre ajornaments o fraccionaments serà notificada, pel cap 
de la unitat, als interessats.  
 
Contra la resolució de les peticions d’ajornament o fraccionament de pagament, podrà 
interposar-se recurs de reposició davant l’òrgan competent, segons els estatuts de l’ORGT 
de l’ORGT, en el termini d’un mes comptat des del dia següent a la recepció d’aquesta 
notificació.  
 
Capítol V - Prescripció i compensació 

 
Article 88. Prescripció  
 
1. Prescriuran als quatre anys:  
 
a) El dret de l’Administració per determinar el deute tributari, mitjançant l’oportuna liquidació.  
b) L’acció per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats. 
c) L’acció per imposar sancions tributàries.  
d) El dret a la devolució d’ingressos indeguts i el reembossament del cost de les garanties. 
 
2. El termini de prescripció dels deutes no tributaris es determinarà d’acord amb la 
normativa particular que en reguli la gestió.  
 
3. El termini de prescripció s’interromprà, entre d’altres motius, per:  
 
a) Qualsevol actuació fefaent de l’obligat tributari conduent a l’extinció del deute o a la 
interposició de reclamació o recurs.  
b) Qualsevol actuació dels òrgans de recaptació, realitzada amb coneixement formal de 
l’obligat tributari, encaminada a la realització o assegurament del deute, encara que l’acció 
es dirigeixi inicialment a una obligació tributària diferent com a conseqüència de la 
declaració incorrecta de l’obligat tributari. Aquestes actuacions hauran de documentar-se en 
la forma exigida reglamentàriament; cal tenir en compte que les notificacions practicades en 
la forma regulada en aquesta Ordenança interrompen la prescripció.  
c) La recepció de la comunicació d’un òrgan jurisdiccional en la qual s’ordeni la paralització 
del procediment administratiu en curs. 
 
4. Produïda la interrupció, s’iniciarà de nou el còmput del termini de prescripció a partir de la 
data de l’última actuació de l’obligat al pagament o de l’Administració.  
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Interromput el termini de prescripció, la interrupció afecta tots els obligats al pagament.  
 
5. La prescripció guanyada extingeix el deute.  
 
Article 89. Compensació  
 
1. Podran compensar-se els deutes a favor de l’Ajuntament o d’altra Administració creditora, 
que es trobin en fase de gestió recaptatòria, tant en voluntària com en executiva, amb les 
obligacions reconegudes per part d’aquell i a favor del deutor.  
 
2. Quan la compensació afecti deutes en període voluntari, serà necessari que la sol·liciti el 
deutor.  
 
Tanmateix, es compensarà d’ofici durant el termini d’ingrés en període voluntari: 
 
a) Les quantitats a ingressar i a retornar que resultin d’un mateix procediment de 
comprovació limitada o inspecció, quan s’hagi produït l’ingrés o la devolució de la quantitat 
diferencial que procedeixi. 
b) Les quantitats a ingressar i a retornar que resultin de la pràctica d’una nova liquidació per 
haver estat anul·lada altra anterior. En aquest cas, a la notificació de la nova liquidació es 
procedirà a la compensació de la quantitat que procedeixi i es notificarà a l’obligat al 
pagament l’import diferencial. 
 
3. Quan els deutes es trobin en període executiu, l’òrgan competent, segons els estatuts de 
l’ORGT de l’ORGT pot ordenar la compensació, que es practicarà d’ofici i serà notificada al 
deutor.  
 
Article 90. Compensació i extinció de deutes de les entitats de dret públic mitjançant 
deduccions sobre transferències  
 
1. Els deutes a favor dels Ens locals, quan el deutor sigui un ens territorial, un organisme 
autònom, la Seguretat Social o una entitat de dret públic, l’activitat dels quals no es regeixi 
per l’ordenament privat, seran compensables d’ofici, una vegada transcorregut el termini 
d’ingrés en període voluntari.  
 
2. Així mateix, els deutes vençuts, líquids i exigibles que l’Estat, les Comunitats Autònomes, 
entitats locals i demés entitats de dret públic tinguin amb els Ens locals podran extingir-se 
amb les deduccions sobre les quantitats que l’Administració de l’Estat, de les Comunitats 
Autònomes o dels Ens locals corresponents hagin de transferir a les referides entitats 
deutores. 
 
3. El procediment a seguir per a aplicar la compensació serà el següent:  
 
a) Comprovada per la unitat de recaptació l’existència d’un deute amb l’ens titular del deute 
de les entitats esmentades en el punt 1, ho posarà en coneixement del tresorer municipal  
b) Si el tresorer coneix de l’existència de crèdits a favor de les entitats deutores, donarà 
trasllat de les seves actuacions a l’Assessoria Jurídica de l’ORGT, a fi que pugui ser 
redactada la proposta de compensació  
c) Adoptat l’acord que autoritzi la compensació, l’Entitat titular del crèdit el comunicarà a 
l’entitat deutora, i es procedirà a la formalització d’aquella quan hagin transcorregut quinze 
dies sense reclamació del deutor  
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Article 91. Cobrament de deutes d’entitats públiques  
 
1. Quan no sigui possible aplicar la compensació com a mitjà d’extinció dels deutes de les 
entitats públiques ressenyades a l’article anterior, en no tenir aquestes cap crèdit contra 
l’ajuntament o entitat pública, el tresorer de l’ens públic traslladarà a l’Assessoria Jurídica de 
l’ORGT el conjunt de les seves actuacions.  
2. L’Assessoria Jurídica, després d’examinar la naturalesa del deute i del deutor i el 
desenvolupament de la tramitació de l’expedient, elaborarà la proposta d’actuació, que pot 
ser una de les següents:  
 
a) Sol·licitar a l'Administració de l'Estat, a l'Administració autonòmica o la Local que, amb 
càrrec a les transferències que poguessin ordenar-se a favor de l'Ens deutor, s'apliqui la 
deducció de la quantitat equivalent a l’import del deute. 
b) Sol·licitar la col·laboració de l’Administració General de l’Estat o de l’Autonòmica. 
 
3. Acreditada la impossibilitat de la compensació de les obligacions pecuniàries per part dels 
ens deutors dels municipis, l’ORGT investigarà l’existència de béns patrimonials, a l’efecte 
d’ordenar la seva execució si resultés imprescindible per a la realització del crèdit municipal.  
 
4. Les actuacions que, si escau, hagin de portar-se a terme seran aprovades per l’òrgan 
competent, segons els estatuts de l’ORGT, i de la seva resolució s’efectuarà notificació 
formal a l’entitat deutora.  
 
Capítol VI - Crèdits incobrables 

 
Article 92. Situació d’insolvència  
 
1. Són crèdits incobrables aquells que no puguin fer-se efectius en el procediment de gestió 
recaptatòria per resultar fallits els obligats al pagament, o per concórrer en els béns 
coneguts del deutor circumstàncies que els fan inembargables. 
 
2. Quan s’hagin declarat fallits els obligats al pagament i els responsables, es declararan 
provisionalment extingits els deutes, i podran ser rehabilitats en el termini de prescripció. El 
deute restarà definitivament extingit si no s’hagués rehabilitat en aquell termini.  
 
3. Als efectes de rehabilitació dels crèdits, quan el cap d’unitat conegui de la seva 
procedència, procedirà a la seva tramitació. 
 
4. Declarat fallit un deutor, els crèdits contra seu de venciment posterior seran donats de 
baixa per referència a aquesta declaració, si no existissin altres obligats o responsables, un 
cop transcorregut el termini de pagament en voluntària i efectuades les pertinents consultes 
en les bases de dades d’aquest Organisme així com altres tràmits que per normativa interna 
s’estableixin. 
 
Article 93. Mitjans de justificació d’actuacions  
 
1. El cap de la unitat documentarà degudament els expedients formulant proposta de crèdit 
incobrable que es sotmetrà a l’aprovació de l’ens creditor competent o de l’òrgan competent, 
segons els estatuts de l'ORGT, en cas que s’hagués delegat dita funció. Des de la Direcció 
de Serveis d’Organització i Inspecció de Serveis es fiscalitzarà amb l’ajut dels mitjans 
informàtics disponibles la correcta tramitació d’aquests expedients.  
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2. D’acord amb criteris d’economia i eficàcia en la gestió recaptatòria, es detalla als articles 
següents la documentació a incorporar en els expedients per a la declaració de crèdit 
incobrable, en funció de la seva quantia.  
 
3. L’aprovació de crèdits incobrables dels ingressos municipals diferents de les multes de 
trànsit correspon a l’Ajuntament o entitat pública titular dels deutes Tanmateix, quan l’òrgan 
municipal competent acordi delegar la seva competència en la Diputació de Barcelona, la 
declaració de crèdit incobrable o baixa per referència s’aprovarà per l’òrgan competent, 
segons els estatuts de l'ORGT, a proposta del cap d’Unitat. 
  
El Servei d’Organització i d’Inspecció de Serveis Perifèrics auditarà els expedients d’import 
superior a 1.000 euros de declaració de crèdit incobrable que aprovi l’òrgan competent, 
segons els estatuts de l'ORGT. Per la resta de propostes, s’efectuarà un mostreig. 
 
En tot cas, restaran a disposició de l’Ajuntament o entitat pública les justificacions, en suport 
paper o electrònic, de les actuacions dutes a terme en ordre a assolir la realització del crèdit. 
 
4. En particular, pel que respecta a la recaptació de multes de trànsit, quan s’hagi delegat la 
competència per aprovar la declaració de crèdits incobrables, s’adoptarà el corresponent 
acord quan: 
 
a) L'import del deute sigui igual o inferior a 100 euros, hagi estat infructuós l'embargament 
de fons. 
b) L'import del deute sigui superior a 100 euros i inferior a 1.000 euros i hagin estat 
infructuosos els intents d'embargament de fons, de crèdits, valors i drets realitzables a curt 
termini (quan l’import sigui igual o superior a 300 euros) i de salaris. 
c) Essent l'import del deute sigui igual o superior a 1.000 euros, no han tingut resultat positiu 
les actuacions d'embargament de vehicles o béns immobles. 
 
5. Si no ha estat delegada la competència per aprovar la declaració de crèdits incobrables 
en els expedients de recaptació de multes de trànsit, l’ORGT elevarà proposta a 
l’Ajuntament, formulada sota els criteris anteriors. Si en el termini de tres mesos, comptats 
des de l’entrada de la proposta en el Registre Municipal, l’Ajuntament no formulés cap 
objecció, l’ORGT, atesa la provada impossibilitat de continuar el procediment recaptatori, es 
datarà dels expedients, remetent a l’ajuntament el conjunt d’actuacions efectuades. El 
suport de dites actuacions serà  paper, o electrònic, segons procedeixi en cada cas.  
 
Article 94. Criteris a aplicar en la formulació de propostes de declaració de crèdits 
incobrables  
 
1. Amb la finalitat de conjugar el respecte al principi de legalitat procedimental amb el 
d’eficàcia administrativa, s’estableixen els requisits i les condicions que, amb caràcter 
general, s’hauran de verificar prèviament a la proposta de declaració de crèdits incobrables.  
 
2. La documentació justificativa serà diferent en funció dels imports i les característiques del 
deute. Es distingiran els supòsits següents:  
 
2.1 Expedients per deutes acumulats d’import igual o inferior a 100. Es formularà proposta 
de declaració de crèdit incobrable amb els següents requisits:  
2.1.1. Haurà de figurar en l’expedient executiu la notificació en tots els domicilis que figurin 
en els valors, en el domicili que figuri en la base de dades d’aquest Organisme, i en el 
domicili que consti en el padró d’habitants corresponent a l’ajuntament titular dels deutes.  
2.1.2. En els supòsits de notificacions practicades en els domicilis assenyalats en l’apartat 
anterior amb resultat negatiu, ja sigui per ser el deutor desconegut o per resultar absent, 
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amb dos intents de notificació, s’hauran de publicar mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial 
de la Província.  
2.1.3. S’haurà d’acreditar l’embargament de fons, a nivell provincial, en diferents entitats 
bancàries.  
 
2.2. Expedients per deutes acumulats d’import superior a  100 o inferior a 1.000 EUR. Es 
formularà proposta de declaració de crèdit incobrable amb els següents requisits:  
2.2.1. Haurà de figurar en l’expedient executiu la notificació en tots els domicilis que figurin 
en els valors, en el domicili que figuri en la base de dades d’aquest Organisme, i en el 
domicili que consti en el padró d’habitants corresponent a l’ajuntament titular dels deutes.  
2.2.2. En els supòsits de notificacions practicades en els domicilis assenyalats en l’apartat 
anterior amb resultat negatiu, ja sigui per ser el deutor desconegut o per resultar absent, 
amb dos intents de notificació, s’hauran de publicar mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial 
de la Província.  
2.2.3. S’haurà d’acreditar l’embargament de fons, a nivell provincial, en diferents entitats 
bancàries així com l’embargament, amb resultat negatiu, de sous, salaris i pensions. 
2.2.4. S’haurà d’acreditar l’intent d’embargament de devolucions tributàries, a practicar per 
l’AEAT, amb les limitacions establertes en els convenis corresponents. 
 
2.3. Expedients per deutes acumulats d’import igual o superior a 1.000 EUR que figurin a 
nom de persones físiques. És formularà proposta de declaració de crèdit incobrable amb els 
següents requisits:  
2.3.1. Haurà de figurar en l’expedient executiu la notificació en tots els domicilis que figurin 
en els valors, en el domicili que figuri en la base de dades d’aquest Organisme, i en el 
domicili que consti en el padró d’habitants corresponent a l’ajuntament titular dels deutes.  
2.3.2. En els supòsits de notificacions practicades en els domicilis assenyalats en l’apartat 
anterior amb resultat negatiu, ja sigui per ser el deutor desconegut o per resultar absent, 
amb dos intents de notificació, s’hauran de publicar mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial 
de la Província.  
2.3.3. S’haurà d’acreditar en l’expedient que el deutor no figura com subjecte passiu en el 
padró de l’impost sobre béns immobles, en el de l’impost sobre activitats econòmiques, i en 
el de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, llevat el cas que els béns que figuren en 
els referits padrons resultin inembargables en els termes previstos en l’article  169.5 de la 
LGT. 
2.3.4. S’haurà d’acreditar l’embargament de fons, a nivell provincial, en diferents entitats 
bancàries així com l’embargament, amb resultat negatiu, de sous, salaris i pensions.  
2.3.5. S’haurà d’acreditar l’intent d’embargament de devolucions tributàries, a practicar per 
l’AEAT. 
2.3.6. S’haurà d’acreditar que no figuren béns inscrits a nom del deutor en el Servei d’Índex 
Central dels Registres de la Propietat, així com en altres Registres públics, sempre i quan 
les càrregues de les finques no superin el valor estimat de taxació.  
 
2.4. Expedients per deutes acumulats d’import igual o superior a 1.000 EUR que figurin a 
nom d’entitats jurídiques. És formularà proposta de declaració de crèdit incobrable amb els 
següents requisits:  
2.4.1. Haurà de figurar en l’expedient executiu la notificació en tots els domicilis que figurin 
en els valors i en el domicili que figuri en la base de dades d’aquest Organisme.  
2.4.2. En els supòsits de notificacions practicades en els domicilis assenyalats en l’apartat 
anterior amb resultat negatiu s’hauran de publicar mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de 
la Província.  
2.4.3. S’haurà d’acreditar en l’expedient que l’entitat deutora no figura com subjecte passiu 
en el padró de l’impost sobre béns immobles, en el de l’impost sobre activitats econòmiques, 
i en el de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.  
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2.4.4. S’haurà d’acreditar l’embargament de fons, a nivell provincial, en diferents entitats 
bancàries.  
2.4.5. S’haurà d’acreditar l’intent d’embargament de devolucions tributàries, a practicar per 
l’AEAT. 
2.4.6. S’haurà d’acreditar que no figuren béns inscrits a nom de l’entitat deutora en el Servei 
d’Índex Central dels Registres de la Propietat, així com en altres Registres públics.  
2.4.7. S’haurà de constatar las actuacions que han estat realitzades mitjançant la informació 
facilitada pel Registre Mercantil.  
3. Als efectes de determinar la quantia a què es refereixen els apartats anteriors, es 
computaran tots els deutes d’un contribuent que restin pendents de pagament i sempre que 
s’hagi dictat la provisió de constrenyiment. 
 
Es posposarà la proposta de crèdit incobrable dins del termini de prescripció, en els casos 
que l’increment de la quantia per la possible acumulació de deutes de venciment periòdic, 
pugui permetre una tramitació més acurada de l’expedient segons el que s’estableix en 
l’apartat anterior. 
Els caps d’unitat adoptaran les mesures que escaiguin per a facilitar la verificació i aprovació 
de l’expedient per part de l’ajuntament o entitat pública.  
 
Article 95. Execució forçosa  
 
1. A l’efecte de respectar el principi de proporcionalitat entre l’import del deute i els mitjans 
utilitzats per al seu cobrament, quan calgui procedir a l’execució forçosa dels béns i drets del 
deutor, per deutes inferiors a 1.000 EUR, només s’ordenaran les actuacions d’embargament 
següents:  
 
a) Deutes de quantia igual o inferior a 100 EUR.  
- Embargament de diners en efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit  
b) Deutes de quantia superior a 100 EUR i inferior a 1.000 EUR.  
- Embargament de diners en efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit - Crèdits, 
valors i drets realitzables a l’acte, o a curt termini (quan l’import sigui igual o superior a 150 
euros)- Sous, salaris i pensions  
 
2. Als efectes de determinar la quantia a què es refereix el punt anterior, es computaran tots 
els deutes d’un contribuent que resten pendents de pagament i sempre que s’hagués dictat 
provisió de constrenyiment.  
 
3. Quan el resultat de les actuacions d’embargament referides al punt 1 sigui negatiu, es 
formularà proposta de declaració de crèdit incobrable. Pel que fa a les multes de trànsit, 
s’aplicaran els criteris de l’article 93.4 d’aquesta Ordenança. 
 
4. Quan la quantia total del deute d’un contribuent sigui igual o superior a 1.000 EUR, es 
podrà ordenar l’embargament dels béns i drets previstos a l’article 169 de la Llei general 
tributària, preservant l’ordre establert al precepte esmentat.  
 
5. A sol·licitud del deutor es podrà alterar l’ordre d’embargament si els béns que designi 
garanteixen amb la mateixa eficàcia el cobrament del deute que aquells altres béns que 
preferentment haguessin de ser travats.  
 
6. L’ORGT i l’obligat tributari podran acordar un ordre d’embargament de béns i drets 
diferent al fixat a l’article 169.2 de la LGT. S’embargaran els béns dels deutors tenint en 
compte la facilitat en la seva execució i que sigui menys onerosa pel deutor. 
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Article 96. Efectes de la declaració de crèdit incobrable  
 
1. Quan des de la unitat s’hagi tramitat l’expedient en els termes establerts a l’article anterior 
i s’hagi registrat la seva presentació en l’ajuntament o entitat pública, es marcarà 
informàticament l’estat de proposta, per tal de conèixer millor les incidències significatives 
que afecten els valors pendents de cobrament.  
 
2. La declaració de crèdits incobrables una vegada aprovada per l’ajuntament o entitat 
pública motivarà la baixa del crèdit en els comptes, encara que no impedeix l’exercici de les 
accions contra qui pertoqui mentre no s’extingeixi l’acció administrativa per al seu 
cobrament.  
 
3. La tresoreria municipal i la unitat de recaptació de l’ORGT vigilaran la possible solvència 
sobrevinguda als obligats i als responsables declarats fallits.  
 
4. En els supòsits que reglamentàriament correspongui, els caps d’unitat rehabilitaran els 
crèdits. 
Secció V - Inspecció 
 
Article 97. La inspecció tributària 
 
1.- La Direcció de Serveis d’Inspecció Tributària de l’ORGT, en exercici de les funcions 
delegades pels ajuntaments i pel Ministeri d’Hisenda en la Diputació de Barcelona, porta a 
terme actuacions de comprovació i, si escau, investigació de la situació tributària dels 
diferents obligats tributaris pels tributs que integren el sistema tributari local, sempre que els 
ajuntaments titulars dels crèdits hagin delegat les competències d’inspecció en la Diputació 
de Barcelona. 
 
Tot això sense perjudici de les fórmules de col·laboració que la normativa prevegi, com ara 
l’assistència tècnica i la recerca de la informació necessària perquè els òrgans de 
l’Administració tributària local puguin portar a terme les seves funcions. 
 
2. En l’exercici d’aquestes funcions administratives, li correspon realitzar les actuacions 
següents: 
a) Investigar els supòsits de fet de les obligacions tributàries per cercar els que siguin 

ignorats per l’Administració tributària local. 
b) Comprovar la veracitat i l’exactitud de les declaracions i autoliquidacions presentades 

pels obligats tributaris. 
c) Comprovar que s’han ingressat efectivament els deutes tributaris que figurin als 

documents d’ingrés. 
d) .Practicar les liquidacions tributàries que es derivin de les seves actuacions de 

comprovació i investigació. 
e) Verificar el compliment dels requisits exigits per obtenir beneficis o incentius fiscals i 

devolucions tributàries o per gaudir-ne. 
f) Informar els obligats tributaris sobre el contingut i la naturalesa de les actuacions 

inspectores que s’iniciïn, sobre els drets i deures que els hi pertoquin, sobre les normes 
fiscals en general i sobre l’abast de les obligacions i drets que se’n derivin. 

g) Totes les altres actuacions que dimanin dels procediments particulars de comprovació de 
tributs locals que la normativa estableixi en cada cas, procurant amb especial interès la 
inclusió correcta en els censos dels subjectes passius que hi han de figurar. 

h) Recercar la informació necessària perquè els òrgans de l’Administració tributària local 
puguin portar a terme les seves funcions. 
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i) Comprovar el valor dels drets, rendes, productes, béns, patrimonis, empreses i d’altres 
elements quan sigui necessari per determinar les obligacions tributàries. 

j) Realitzar actuacions de comprovació limitada en els termes que estableixen els articles 
136 a 140 de la Llei general tributària. 

 
3. L’exercici d’aquestes funcions requerirà en cada cas acord de delegació del titular de la 
competència i la seva acceptació per la Diputació de Barcelona. 
 
4. Si en el curs de les seves actuacions els òrgans d’inspecció constaten que els obligats 
tributaris són responsables de fets constitutius d’infraccions tributàries, aplicaran el règim 
sancionador establert en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen, 
especialment el Reglament general del règim sancionador tributari, en la mesura que sigui 
d’aplicació. 
 
Article 98. Personal inspector 
 
1. Les actuacions de comprovació i investigació a què es refereix l’article anterior seran 
realitzades pels funcionaris de la Direcció de Serveis d’Inspecció Tributària o altres 
funcionaris i empleats públics al servei de l’ORGT, sota la immediata supervisió de qui tingui 
el comandament de les actuacions, que dirigirà, impulsarà i coordinarà el seu 
desenvolupament, amb la preceptiva autorització de l’òrgan competent, segons els estatuts 
de l'ORGT. 
 
2. Això no obstant, podran encomanar-se actuacions merament preparatòries o de 
comprovació o prova de fets o circumstàncies amb transcendència tributària a altres 
empleats públics que no tinguin la condició de funcionaris. 
 
3. Els funcionaris que exerceixin funcions d’inspecció seran considerats agents de l’autoritat 
i hauran d’acreditar la seva condició, si així se’ls demana, fora de les oficines públiques. Les 
autoritats públiques hauran de prestar-los la protecció i l’auxili necessaris per a l’exercici de 
les funcions d’inspecció. 
 
4. Els funcionaris de la Inspecció actuaran sempre amb la màxima consideració i hauran de 
guardar sigil rigorós i observar secret estricte sobre els assumptes que coneguin per raó del 
seu càrrec. La infracció d’aquests deures constituirà, en tot cas, falta administrativa greu. 
 
5. L’òrgan competent, segons els estatuts de l'ORGT, proveirà el personal inspector d’un 
carnet o una altra identificació que l’acrediti per a l’exercici del seu treball. 
 
Article 99. Classes d’actuacions 
 
1. Les actuacions inspectores podran ser: 
a) De comprovació i investigació. 
b) D’obtenció d’informació amb transcendència tributària. 
c) De valoració. 
d) D’informe i assessorament. 
 
2. L’abast i el contingut d’aquestes actuacions es troben definits en el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes locals, en la Llei general tributària i en les disposicions dictades 
per al seu desplegament, tal com disposa l’article 12.1 de la primera de les normes 
propdites. 
 
3. L’exercici de les funcions pròpies de la Inspecció tributària s’adequarà als corresponents 
plans de control tributari, elaborats atenent els suggeriments de l’ajuntament titular i 
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coordinats, si escau, amb altres actuacions de comprovació executades per l’Administració 
tributària estatal o autonòmica. 
 
Article 100. Lloc i temps de les actuacions 
 
1. Les actuacions de comprovació i investigació podran desenvolupar-se indistintament, 
segons decideixi la Inspecció: 
a) Al lloc on el subjecte passiu tingui el seu domicili fiscal, o en aquell on el seu 

representant tingui el seu domicili, despatx o oficina. 
b) Al lloc on es realitzin totalment o parcialment les activitats gravades. 
c) Al lloc on existeixi alguna prova, encara que sigui parcial, del fet imposable o del 

pressupost de fet de l’obligació tributària. 
d) A les oficines de l’ORGT o de l’Ajuntament, quan els antecedents o elements sobre els 

quals hagin de realitzar-se puguin ser-hi examinats. 
 
2. La Inspecció determinarà en cada actuació el lloc, data i hora on hagi de desenvolupar-se 
la pròxima actuació, cosa que es farà constar en la corresponent comunicació o diligència. 
 
3. Les actuacions que es desenvolupin a les oficines de l’ORGT o a les dependències 
municipals respectaran preferentment l’horari d’obertura al públic i, en tot, cas, la jornada de 
treball vigent. Si es fan als locals dels interessats hauran de respectar la jornada laboral 
d’oficina de l’activitat que s’hi realitzi, sense perjudici de convenir, de mutu acord, que es 
facin en altres hores o dies. 
 
4. En casos excepcionals, quan hi hagi un perill evident de desaparició d’elements de prova 
o quan l’expedient s’hagi d’enllestir amb una celeritat especial, l’òrgan competent, segons 
els estatuts de l'ORGT, podrà autoritzar que les actuacions inspectores es duguin a terme 
fora de la jornada laboral suara esmentada. 
 
Article 101. Iniciació i desenvolupament del procediment d’inspecció 
 
1. El procediment d’inspecció s’iniciarà: 
a) D’ofici. 
b) A petició de l’obligat tributari, perquè tinguin caràcter general respecte del tribut i, en el 

seu cas, períodes afectats, les actuacions de caràcter parcial en curs. La petició s’haurà 
de formular dins dels 15 dies comptadors des de la notificació d’inici d’actuacions i haurà 
de ser atesa en el termini dels sis mesos següents a la sol·licitud. 

 
2. Les actuacions inspectores es podran iniciar mitjançant comunicació notificada 
degudament a l’obligat tributari perquè es personi al lloc, data i hora que s’hi assenyali i 
tingui a disposició dels òrgans d’inspecció  o aporti la documentació i els altres antecedents 
que se li hagin demanat, o personant-se la Inspecció sense prèvia notificació en les 
empreses, oficines, dependències, instal·lacions o magatzems d’aquell, i es desenvoluparan 
amb l’abast, les facultats i els efectes que estableixen la Llei general tributària i la normativa 
dictada per al seu desplegament. 
 
3. Les actuacions del procediment d’inspecció tindran caràcter general en relació a 
l’obligació tributària i període comprovat, o caràcter parcial si no afecten la totalitat dels 
elements d’aquesta obligació i així es fa constar en la comunicació d’inici d’actuacions o en 
la comunicació de modificació de l’abast de les ja iniciades. En aquest últim cas, si 
s’haguessin acabat amb una liquidació provisional, els fets hi regularitzats no podran tornar 
a ser objecte d’un nou procediment. 
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4. Els obligats tributaris amb capacitat d’obrar podran actuar per mitjà de representant, que 
haurà d’acreditar degudament aquesta condició per qualsevol mitjà vàlid en Dret que en 
deixi constància fidedigna. En aquest cas, les actuacions corresponents s’entendran 
realitzades amb l’obligat tributari, fins que aquest no revoqui de manera fefaent la 
representació i n’hagi assabentat la Inspecció. 
 
5. El personal inspector podrà entrar a les finques, als locals de negoci i a qualsevol lloc on 
es desenvolupin activitats sotmeses a gravamen, existeixin béns subjectes a tributació, es 
produeixin fets imposables o supòsits de fet de les obligacions tributàries o n’existeixi alguna 
prova, quan es consideri necessari per a la pràctica de l’actuació inspectora. Si es tracta del 
domicili constitucionalment protegit d’un obligat tributari, caldrà el seu consentiment o 
l’oportuna autorització judicial. 
 
6. En el desenvolupament de les funcions de comprovació i investigació, la Inspecció 
qualificarà els fets, actes o negocis realitzats per l’obligat tributari amb independència de la 
qualificació prèvia que aquest els hagués donat. 
 
7. En el decurs de la comprovació s’haurà d’examinar si van concórrer o no en els períodes 
afectats les condicions o els requisits exigits al seu dia per concedir o reconèixer qualsevol 
benefici fiscal. Si s’acredités que no ha estat així, la Inspecció podrà regularitzar la situació 
de l’obligat tributari sense necessitat de procedir a la revisió prèvia de l’acte originari de 
concessió o reconeixement. 
 
8. Les actuacions de la Inspecció dels tributs es documentaran en diligències, 
comunicacions, informes, actes i la resta de documents en què s’incloguin actes de 
liquidació i altres acords resolutoris. Les actes són els documents públics que estén la 
Inspecció amb la finalitat de recollir-hi els resultats de les seves actuacions; s’hi ha de 
proposar, a més, la regularització que escaigui o declarar que la situació tributària de 
l’obligat és correcta. 
 
9. Als efectes del procediment d’inspecció, s’ha d’entendre que les referències a l’inspector 
en cap que es fan en la normativa estatal que sigui d’aplicació directa ho són a l’òrgan 
competent, segons els estatuts de l'ORGT. 
 
Article 102. Terminació de les actuacions inspectores 
 
1. Les actuacions inspectores hauran de prosseguir fins enllestir-les, en un termini màxim de 
12 mesos comptadors des de la notificació del seu inici fins que s’hagi d’entendre notificat 
l’acte administratiu resultant d’aquestes, sense tenir-hi en compte les dilacions imputables 
als interessats ni els períodes d’interrupció justificada. No obstant això, aquest termini es 
podrà perllongar motivadament per 12 mesos més si en el seu desenvolupament s’aprecia 
una complexitat especial o es descobreixen activitats empresarials o professionals no 
declarades. 
 
2. Les actuacions inspectores es donaran per acabades quan, a judici de la Inspecció 
s’hagin obtingut les dades i les proves necessàries per a fonamentar-hi la proposta de 
regularització que calgui o per a considerar correcta la situació tributària de l’obligat. Tot just 
en aquest moment es notificarà l’inici del tràmit d’audiència previ a la formalització de les 
actes i, a més, es podrà fixar a la mateixa notificació el lloc, data i hora per a estendre-les. 
 
3. Les actes d’inspecció seran de conformitat, disconformitat o amb acord. Si l’obligat 
tributari o el seu representant no compareixen el dia assenyalat, o es neguen a rebre-les o a 
subscriure-les, s’han d’estendre actes de disconformitat. La incompareixença suposarà una 
dilació no imputable a l’Administració pel temps que transcorri des de la data assenyalada 
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per a la firma fins que s’aconsegueixin notificar, i la negativa a subscriure-les es considerarà 
un refús de la notificació. 
 
4. Les actes que estengui la Inspecció tributària de l’ORGT tindran el contingut, tramitació i 
efectes que estableixen els articles. 153, 155, 156 i 157 de la Llei general tributària i la 
normativa dictada per al seu desplegament. 
 
5. En qualsevol cas, i amb caràcter previ a la formalització de les actes de conformitat o 
disconformitat, es donarà audiència a l’obligat tributari perquè pugui al·legar tot allò que 
convingui al seu dret en relació amb la proposta de regularització que es vagi a formular. 
 
6. L’autorització per subscriure un acta amb acord s’ha d’atorgar amb caràcter previ o 
simultani per l’òrgan competent, segons els estatuts de l'ORGT. 
 
Secció VI - Règim sancionador 
 
Subsecció I - Disposicions generals 
 
Article 103. Disposicions generals sobre infraccions i sancions tributàries 
 
1. En matèria de tributs locals serà d’aplicació el règim d’infraccions i sancions regulat en la 
Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen i complementen, 
especialment el Reglament general del règim sancionador tributari (RD 2063/2004, de 15 
d’octubre). 
 
2. Seran subjectes infractors les persones físiques o jurídiques i les entitats esmentades a 
l’apartat 4 de l’article 35 de la Llei general tributària que realitzin els fets tipificats com a 
infraccions en les lleis, en el benentès que l’Administració hagi acreditat prèviament la seva 
responsabilitat en les accions o omissions imputades; si en una infracció tributària concorre 
més d’un subjecte infractor, tots quedaran obligats solidàriament al pagament de la sanció. 
Qualsevol subjecte infractor tindrà la consideració de deutor principal. 
 
3. Els obligats tributaris quedaran exempts de responsabilitat pels fets constitutius d’infracció 
tributària quan hagin estat realitzats pels qui no tinguin capacitat d’obrar en l’ordre tributari, 
quan hi concorri força major, quan derivin d’una decisió col·lectiva per als que no hi eren a la 
reunió on es va adoptar o per als que haguessin salvat el seu vot, quan adeqüin la seva 
actuació als criteris manifestats per l’Administració tributària competent en publicacions, 
comunicacions i contestacions a consultes tributàries, ja siguin pròpies o d’altres obligats, 
sempre que, en aquest últim cas, hi hagi una igualtat substancial entre les seves 
circumstàncies i les que va plantejar l’altre obligat, o quan siguin imputables a deficiències 
tècniques dels programes informàtics facilitats per l’Administració tributària mateixa. 
 
4. No s’imposaran sancions per infraccions tributàries a qui regularitzi voluntàriament la seva 
situació abans que se li hagi comunicat l’inici d’un procediment de gestió o inspecció 
tributàries. Si l’ingrés que se’n derivi es fa amb posterioritat a la comunicació, tindrà caràcter 
d’acompte de la liquidació que procedeixi i no minvarà les sancions que calgui imposar. 
 
5. Les sancions tributàries no es transmetran als hereus i legataris de les persones físiques 
infractores. Sí es trametran però, als successors de les societats i entitats dissoltes, en els 
termes establerts a l’article 40 de la Llei general tributària. 
 
6. El règim sancionador ara vigent serà d’aplicació a les infraccions comeses abans de la 
seva entrada en vigor i a les sancions que es van imposar amb la regulació precedent, 
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sempre que resulti més favorable per al subjecte infractor i que la sanció imposada encara 
no sigui ferma. 
 
Article 104. Concepte i classes d’infraccions i sancions tributàries 
 
1. Són infraccions tributàries les accions i omissions doloses o culpables amb qualsevol 
grau de negligència que estiguin tipificades i sancionades en la Llei general tributària, en el 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals o en una altra llei. 
 
2. Cada infracció tributària es qualificarà de forma unitària com a lleu, greu o molt greu i, si li 
correspon una multa proporcional, s’aplicarà sobre la totalitat de la base de la sanció que en 
cada cas sigui procedent. La base de la sanció serà, en general, l’import de la quantitat a 
ingressar resultant de la regularització practicada, excepte les parts d’aqueix import 
regularitzat que es derivin de conductes no sancionables. 
 
3. S’entendrà que hi ha ocultació de dades a l’Administració tributària local quan no es 
presentin declaracions, s’hi incloguin fets o operacions inexistents o amb imports falsos o 
s’hi ometin totalment o parcialment operacions, ingressos, rendes, productes, béns o 
qualsevol altra dada que incideixi en la determinació del deute tributari, sempre que la 
incidència del deute tributari derivat de l’ocultació en relació amb la base de la sanció 
ultrapassi el 10%. 
Es consideren mitjans fraudulents les anomalies substancials en la comptabilitat o altres 
registres obligatoris, l’ús de factures o justificants falsos o falsejats o la utilització de 
persones o entitats interposades. 
 
4. Llevat que la Llei general tributària estableixi una sanció pecuniària fixa o assenyali un 
percentatge sancionador particular, cada infracció tributària es sancionarà: 
a) Si és lleu, mitjançant la imposició d’una sanció del 50% sobre la base de la sanció. 
b) Si és greu, mitjançant la imposició d’una sanció mínima del 50% sobre la base de la 

sanció, percentatge que s’ha d’apujar per aplicació simultània dels criteris de comissió 
reiterada i de perjudici econòmic per a la Hisenda municipal, sense que ultrapassi el 
100%. 

c) Si és molt greu, mitjançant la imposició d’una sanció mínima del 100% sobre la base de 
la sanció, percentatge que s’ha d’apujar per aplicació simultània dels criteris de comissió 
reiterada i de perjudici econòmic per a la Hisenda municipal, sense que ultrapassi el 
150%. 

d) Si escau, s’imposaran també les sancions no pecuniàries de caràcter accessori quan es 
donin els supòsits establerts a l’article 186 de la Llei general tributària. 

 
5. Les sancions tributàries es graduaran exclusivament conforme als criteris següents, 
recollits en l’article 187 de la Llei general tributària, si hi resulten aplicables: 
a) Comissió repetida d’infraccions tributàries. 
b) Perjudici econòmic per a la Hisenda local. 
c) Incompliment substancial de l’obligació de facturació o documentació. 
d) Acord o conformitat de l’interessat, que es pressuposarà en els procediments de gestió si 

no interposa recurs de reposició o reclamació econòmica administrativa contra la 
liquidació resultant, o signa un acta amb acord o de conformitat en un procediment 
d’inspecció. 

 
Els criteris de graduació s’han d’aplicar simultàniament. 
 
6. Els criteris de graduació assenyalats als apartats a) i b) del paràgraf precedent s’aplicaran 
d’aquesta manera: 
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– Comissió repetida d’infraccions tributàries.- 
 
Si el subjecte infractor hagués estat sancionat dins dels quatre anys anteriors a l’actual 
infracció, mitjançant resolució ferma en via administrativa, per una infracció lleu de la 
mateixa naturalesa, l’increment serà de cinc punts percentuals; quan la infracció que es pren 
com a antecedent hagués estat greu, l’increment serà de quinze punts percentuals, i si fos 
molt greu, l’increment serà de vint-i-cinc punts percentuals. A aquestes efectes, es 
consideraran de la mateixa naturalesa les infraccions tipificades al mateix article de la Llei 
general tributària, llevat que es tracti d’infraccions per deixar d’ingressar el deute que 
resultaria d’un autoliquidació correcta, declarar incorrectament o obtenir indegudament 
devolucions tributàries, supòsit en què totes tres es consideraran de la mateixa naturalesa. 
En qualsevol cas, si aquests antecedents deriven del règim sancionador previst a la Llei 
230/1963, de 28 de desembre, General Tributària, la infracció acreditada tindrà la 
consideració de lleu. 
 
– Perjudici econòmic per a la Hisenda pública local.- 
 
Es determinarà, en percentatge, la relació existent entre la base de la sanció, per un cantó, i 
la quantia total que s’hagués hagut d’ ingressar en l’autoliquidació, la que es derivi d’una 
declaració acurada del tribut o l’import de la devolució obtinguda inicialment, per un altre. Si 
el resultat representa un percentatge superior al 10% i inferior o igual al 25%, superior al 
25% i inferior o igual al 50%, superior al 50% i inferior o igual al 75%, o superior al 75%, 
respectivament, s’afegiran deu, quinze, vint o vint-i-cinc punts percentuals. 
 
7. Les sancions establertes al paràgraf 4t anterior es reduiran en un 30% del seu import 
quan l’obligat tributari hagi prestat el seu acord o conformitat a la proposta de regularització 
que se li formuli, o en un 50% si la regularització s’ha dut a terme mitjançant un acta amb 
acord. Nogensmenys, aquesta reducció per conformitat només serà aplicable quan la 
infracció consisteixi en: 
a) Deixar d’ingressar el deute tributari que resultaria d’una autoliquidació correcta. 
b) Incomplir l’obligació de presentar de forma completa i correcta les declaracions o 

documents necessaris per a practicar liquidacions. 
c) Obtenir indegudament devolucions. 
d) Sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius fiscals. 
e) Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits tributaris 

aparents. 
 
Aquesta reducció s’exigirà sense més tràmit que la notificació a l’interessat si interposa 
recurs contenciós administratiu contra la regularització o la sanció contingudes en un acta 
amb acord, si no ingressa en període voluntari, o en els terminis fixats en l’acord 
d’ajornament o fraccionament demanat en període voluntari de pagament i garantit amb aval 
o certificat d’assegurança de caució, els deutes tributaris derivats d’aquest tipus d’actes o, 
en els supòsits de conformitat, si interposa recurs o reclamació contra la regularització. 
 
8. A més d’això, qualsevol sanció, excepte les que es derivin d’un acta amb acord, es 
reduirà en un 25% si s’ingressa l’import restant en període voluntari o en els terminis fixats 
en l’acord d’ajornament o fraccionament demanat en període voluntari de pagament i 
garantit amb aval o certificat d’assegurança de caució i no s’interposa recurs o reclamació 
contra la liquidació o la sanció. Si se n’interposés, aquesta reducció s’exigirà sense més 
tràmit que la notificació a l’interessat. 
 
9. La mort del subjecte infractor extingeix la responsabilitat per les infraccions que hagi 
pogut cometre. També s’extingeix si s’ultrapassa el termini de prescripció per imposar les 
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sancions corresponents, que serà de quatre anys comptadors des que es van cometre les 
infraccions corresponents. 
 
Aquest termini de prescripció s’interromprà per qualsevol acció de l’Administració tributària 
de què tingui coneixement l’interessat, dirigida a la imposició d’una sanció o a la 
regularització d’una situació de la qual pugui derivar-se’n una. 
 
Subsecció II - Classificació de les infraccions i sancions tributàries 
 
Article 105. Infracció tributària per deixar d’ingressar el deute tributari que hagués de resultar 
d’una autoliquidació 
 
1. Constitueix infracció tributària deixar d’ingressar dins del termini establert en la normativa 
de cada tribut local la totalitat o una part del deute que resultaria de l’autoliquidació correcta, 
llevat que es regularitzi voluntàriament la situació sense requeriment previ de l’Administració 
o s’hagués presentat l’autoliquidació sense efectuar l’ingrés que se’n derivi. 
 
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d’acord amb el 
que disposen els apartats següents. 
 
3. La base de la sanció serà la quantia no ingressada a l’autoliquidació com a conseqüència 
de la comissió de la infracció. 
 
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000 
euros o, si és superior, quan no hi hagi ocultació. 
 
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 euros i hi hagi 
ocultació. La infracció també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base de la 
sanció, en els supòsits següents: 
a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats. 
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un 

percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció. 
 
6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot 
cas com a molt greu. 
 
Article 106. Infracció tributària per incomplir l’obligació de presentar de forma completa i 
correcta les declaracions o els documents necessaris per a practicar liquidacions 
 
1. Constitueix infracció tributària incomplir l’obligació de presentar de forma completa i 
correcta les declaracions o documents necessaris perquè l’Administració tributària local 
pugui liquidar adequadament els tributs que no s’exigeixen per autoliquidació, llevat que es 
regularitzi voluntàriament la situació sense requeriment previ de l’Administració. 
 
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d’acord amb el 
que es disposa als apartats següents. 
 
3. La base de la sanció serà la quantia de la liquidació quan no s’hagués presentat 
declaració, o la diferència entre la quantia que resulta de l’adequada liquidació del tribut i la 
que es derivaria de les dades declarades. 
 
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000 
euros o, si és superior, quan no hi hagi ocultació. 
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5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 euros i hi hagi 
ocultació. La infracció també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base de la 
sanció, en els supòsits següents: 
 
a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats. 
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un 

percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció. 
 
6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot 
cas com a molt greu. 
 
Article 107. Infracció tributària per obtenir indegudament devolucions 
 
1. Constitueix infracció tributària obtenir indegudament devolucions derivades de la 
normativa de cada tribut. 
 
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d’acord amb el 
que es disposa als apartats següents. 
 
3. La base de la sanció serà la quantitat retornada indegudament com a conseqüència de la 
comissió de la infracció. 
 
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000 
euros o, si és superior, quan no hi hagi ocultació. 
 
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 euros i hi hagi 
ocultació. La infracció tributària també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base 
de la sanció, en els supòsits següents: 
 
a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats. 
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un 

percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció. 
 
6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot 
cas com a molt greu. 
 
Article 108. Infracció tributària per sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius 
fiscals 
 
1. Constitueix infracció tributària sol·licitar indegudament devolucions derivats de la 
normativa de cada tribut mitjançant l’omissió de dades rellevants o la inclusió de dades 
falses en autoliquidacions, comunicacions de dades o sol·licituds, sense que les devolucions 
s’hagin obtingut. 
 
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà greu, la base de la sanció serà la 
quantitat sol·licitada indegudament i la sanció consistirà en una multa pecuniària 
proporcional del 15%. 
 
Article 109. Infracció tributària per presentar incorrectament autoliquidacions o declaracions 
sense que es produeixi perjudici econòmic o contestacions a requeriments individualitzats 
d’informació 
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1. Constitueix infracció tributària presentar de forma incompleta, inexacta o amb dades 
falses autoliquidacions o declaracions, sempre que no s’hagi produït perjudici econòmic a la 
Hisenda pública local, o contestacions a requeriments individualitzats d’informació. 
 
2. La infracció prevista en aquest article serà greu i es sancionarà d’acord amb el que 
disposen els apartats següents. 
 
3. Si es presenten autoliquidacions o declaracions incompletes, inexactes o amb dades 
falses, la sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150 euros. 
 
4. Si es presenten declaracions censals incompletes, inexactes o amb dades falses, la 
sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 250 euros. 
 
5. Tractant-se de requeriments individualitzats o de declaracions exigides amb caràcter 
general en compliment de l’obligació de subministrament d’informació recollida als articles 
93 i 94 de la Llei general tributària, que hagin estat contestats o presentades de forma 
incompleta, inexacta o amb dades falses, la sanció consistirà en: 
 
a) Quan les dades no estiguin expressades en magnituds monetàries, multa pecuniària fixa 

de 200 euros per cada dada -o conjunt de dades- omesa, inexacta o falsa referides a una 
mateixa persona o entitat. 

b) Quan les dades estiguin expressades en unitats monetàries, multa pecuniària 
proporcional de fins el 2% de l’import de les operacions no declarades o declarades 
incorrectament, amb un mínim de 500 euros. 

 
6. Les sancions a què es refereix el paràgraf 4t es graduaran incrementant la quantia 
resultant en un 100% en el cas de comissió repetida d’infraccions tributàries. 
 
Article 110. Infracció tributaria per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les 
actuacions de l’Administració tributària local. 
 
1. Constitueix infracció tributària la resistència, obstrucció, excusa o negativa a les 
actuacions de l’Administració tributària local. 
 
S’entén produïda aquesta circumstància quan el subjecte infractor, degudament notificat a 
l’efecte, hagués realitzat actuacions que tendeixin a dilatar, entorpir o impedir les actuacions 
de l’Administració tributària en relació amb el compliment de les seves obligacions. 
Entre d’altres, constitueixen resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de 
l’Administració tributària local les conductes següents: 
 
a) No facilitar l’examen de documents, informes, antecedents, llibres, registres, fitxers, 

factures, justificants i assentaments de comptabilitat principal o auxiliar, programes i 
arxius informàtics, sistemes operatius i de control i qualsevol altra dada amb 
transcendència tributària. 

b) No atendre algun requeriment degudament notificat. 
c) La incompareixença, llevat causa justificada, en el lloc, data i hora que s’haguessin 

assenyalat. 
d) Negar o impedir indegudament l’entrada o permanència en finques o locals als 

funcionaris de l’Administració tributària local o el reconeixement de locals, màquines, 
instal·lacions i explotacions relacionats amb les obligacions tributàries. 

e) Las coaccions als funcionaris de l’Administració tributària local. 
 
2. La infracció prevista en aquest article serà greu. 
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3. La sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150 euros, tret que sigui d’aplicació el que 
disposen els paràgrafs 4t, 5è, 6è, 7è o 8è de l’article 203 de la Llei general tributària; si fos 
el cas, s’aplicaran les multes pecuniàries previstes en els preceptes esmentats. 
 
Article 111. Altres infraccions tributàries 
 
1. També es consideraran infraccions tributàries: 
 
a) Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits tributaris 

aparents. 
b) Imputar incorrectament deduccions, bonificacions i pagaments a compte o no imputar 

bases imposables, rendes o resultats per les entitats sotmeses a un règim d’imputació de 
rendes. 

c) No presentar en termini autoliquidacions o declaracions sense que es produeixi perjudici 
econòmic. 

d) Incomplir l’obligació de comunicar el domicili fiscal i els canvis que s’hi produeixin. 
e) Incomplir obligacions comptables, registrals, de facturació o documentació. 
f) Incomplir les obligacions relatives a la utilització del número d’identificació fiscal o d’altres 

números o codis establerts per la normativa tributària. 
 
2. Tots aquests incompliments es qualificaran i sancionaran, respectivament, tal com 
disposen els articles 195 a 202 de la Llei general tributària. 
 
Article 112. Liquidació d’interessos de demora 
 
1. D’acord amb l’article 26 de la Llei general tributària, s’exigiran interessos de demora quan 
acabi el termini de pagament en període voluntari d’un deute resultant d’una liquidació 
practicada per l’Administració o de l’import d’una sanció sense que l’ingrés s’hagi efectuat, 
quan finalitzi el termini establert per a la presentació d’una autoliquidació o declaració sense 
que s’hagués presentat o ho hagi estat de forma incorrecta, quan es suspengui l’execució 
de l’acte administratiu, quan s’iniciï el període executiu, llevat dels supòsits que s’hi 
contemplen, o quan l’obligat tributari hagi obtingut una devolució improcedent. 
 
2. L’interès de demora serà exigible durant el temps que s’estengui el retard de l’obligat. No 
obstant això, no s’exigiran interessos de demora pel temps que transcorri fins l’acabament 
del termini de pagament en període voluntari obert per la notificació de la resolució que posi 
fi a la via administrativa en un recurs o reclamació contra una sanció tributària. 
 
3. Els òrgans d’inspecció dels tributs inclouran els interessos de demora en les propostes de 
liquidació consignades en les actes i en les liquidacions tributàries que practiquin, tenint en 
compte les especialitats següents: 
 
a) En el cas d’actes amb acord, els interessos de demora es calcularan fins el dia en què 

hagi d’entendre’s dictada la liquidació per transcurs del termini establert legalment. 
b) En el cas d’actes de conformitat, els interessos de demora es liquidaran fins el dia en què 

hagi d’entendre’s dictada la liquidació per transcurs del termini establert legalment, llevat 
que abans d’això es notifiqui acord confirmant la proposta de liquidació, supòsit en el 
qual la data final serà la del acord que aprova la liquidació. 

c) En el cas d’actes de disconformitat, els interessos de demora es liquidaran 
provisionalment fins el dia que acabi el termini per formular al·legacions, i definitivament 
fins la data en què es practiqui la liquidació corresponent. 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 243

 
 
Article 113. Procediment sancionador 
 
1. El procediment sancionador en l’àmbit tributari local es duu a terme tenint en compte les 
normes especials de la Llei general tributària sobre potestat sancionadora, el Reglament 
general del règim sancionador tributari i les normes reguladores del procediment 
sancionador en matèria administrativa. 
 
2. El procediment sancionador en matèria tributària es trametrà de forma separada als 
d’aplicació dels tributs, llevat que es tracti d’actes amb acord o que l’obligat hagi renunciat 
expressament a la tramitació separada. Si s’hagués enllestit un procediment d’aplicació dels 
tributs iniciat mitjançant declaració o un procediment de verificació de dades, comprovació o 
inspecció, no es podrà incoar cap expedient sancionador respecte de la persona o entitat 
que hagués estat objecte d’aquests procediments quan hagi transcorregut un termini de tres 
mesos des que s’hagués notificat o s’entengués notificada la liquidació o resolució derivada 
dels mateixos. 
3. El procediment sancionador en matèria tributària s’iniciarà sempre d’ofici, mitjançant 
notificació de l’acord de l’òrgan competent, que a falta de designació expressa serà el 
mateix que tingui atribuïda la competència per a la seva resolució. Aquesta notificació d’inici 
de l’expedient recollirà la identificació de la persona o entitat presumptament responsable, la 
conducta que motiva la incoació del procediment, la seva possible qualificació i les sancions 
que li poguessin correspondre, l’òrgan competent per a resoldre el procediment, la 
identificació de l’instructor i la indicació del dret a formular-hi al·legacions i a la audiència en 
el procediment, així com el moment i els terminis per exercir-los. 
 
4. El procediment sancionador en matèria tributària es desenvoluparà d’acord amb les 
normes especials sobre actuacions i procediments tributaris recollides a l’article 99 de la Llei 
general tributària, les normes per a instruir-lo que estableix l’article 210 d’’aquesta Llei i les 
disposicions concordants del Reglament general del règim sancionador tributari. 
 
5. El procediment sancionador ha de concloure sempre mitjançant resolució expressa o per 
caducitat, en un termini de sis mesos comptadors des de la notificació d’inici del 
procediment fins la notificació de la resolució que calgui dictar. A aquest respecte serà 
suficient acreditar que s’ha realitzar un intent de notificació que contingui el text íntegre de la 
resolució. Si s’ha ultrapassat aquest termini, la caducitat impedeix l’inici d’un procediment 
nou. 
 
6. L’expedient s’iniciarà a proposta del funcionari que hagi dut a terme les actuacions de 
gestió, inspecció o recaptació respectivament, amb autorització de l’òrgan competent, 
segons els estatuts de l'ORGT, i serà instruït pel funcionari que es designi a aquest efecte. 
 
7. Les sancions tributàries s’imposaran per l’òrgan competent, segons els estatuts de 
l’ORGT. 
 
8. Contra l’acord d’imposició de les sancions només podrà interposar-se recurs de reposició 
davant de l’òrgan competent, segons els estatuts de l'ORGT, previ al contenciós 
administratiu. No obstant això, les sancions que derivin d’actes amb acord no podran ser 
impugnades en via administrativa. 
 
9. L’acte de resolució del procediment sancionador podrà ser objecte de recurs independent, 
llevat que s’hagi impugnat també el deute tributari, cas en què s’acumularan ambdós 
recursos. La interposició d’un recurs contra les sancions impedeix la seva execució fins que 
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siguin fermes en via administrativa, sense necessitat d’aportar cap garantia per aconseguir-
ne la paralització. 
 
Article 114. Procediment sancionador abreujat 
 
1. No obstant el que es disposa al paràgraf 3r de l’article anterior, si al temps d’iniciar-se 
l’expedient sancionador es troben en poder de l’òrgan competent tots els elements que 
permetin formular la proposta d’imposició d’una sanció, aquesta proposta s’incorporarà a 
l’acord d’iniciació. 
 
2. Aquest acord es notificarà a l’interessat, indicant-li que es posa de manifest l’expedient i 
concedint-li un termini de 15 dies perquè al·legui tot allò que consideri convenient i presenti 
els justificants, documents i proves que consideri oportuns. 
 
3. A més, a l’acord d’iniciació se l’advertirà expressament que si no formula al·legacions ni 
aporta nous documents o altres elements de prova, es podrà dictar la resolució d’acord amb 
la proposta susdita. 
                           
Secció VII - Tramitació de procediments per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics 
Subsecció I - Disposicions generals 
 
Article 115. Ús de mitjans electrònics. 
 
1. L’ORGT impulsarà la tramitació per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics dels 
procediments de gestió, liquidació i recaptació dels ingressos de dret públic que li correspon 
gestionar, conforme el que disposen els articles 45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
article 96 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària; article 1 i següents de 
la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics; articles 
43 i concordants de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya; articles 2 i concordants de la Llei 29/2010, de 3 
d’agost de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, així com amb la 
normativa sobre transparència. 
 
2. Mitjançant l’impuls de la utilització dels mitjans electrònics, l’ORGT pretén promoure una 
administració  pública més transparent, accessible, eficaç i eficient. 
 
Alhora, es vol facilitar als ciutadans la realització de tràmits i consultes, garantint el 
compliment dels principis següents: 
 
a) Seguretat -, al garantir que l’ús dels mitjans electrònics assegura la identitat, la integritat, 

la conservació i la confidencialitat de la informació i les transaccions que es duen a 
terme. 

b) Qualitat – al procurar que la tramitació dels procediments administratius per mitjans 
electrònics satisfacin les necessitats de llurs destinataris. 

c) Proporcionalitat –només s’exigiran les garanties i mesures de seguretat necessàries en 
la incorporació dels mitjans electrònics i també en la petició de dades als ciutadans per 
dur a terme els tràmits competència de l’ORGT. 

 
3. L’ORGT accedirà a les plataformes d’intermediació desenvolupades per l’AOC, o altres 
Administracions Públiques, per consultar automàticament i per mitjans electrònics les dades 
dels ciutadans, bé sigui per eliminar l’ obligació d’ aportar documents, o bé per poder 
realitzar comprovacions de les dades, sempre que una llei  habiliti la consulta, o el ciutadà 
atorgui el consentiment. 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 245

4. L’ORGT ajustarà les seves actuacions d’ obtenció i tractament de documents i expedients 
electrònics a les normes d’ interoperabilitat deduïdes del Real Decret 4/2010 i  normativa 
que el desenvolupa. 
 
5. Es podrà autoritzar que determinats ajuntaments o entitats públiques facin ús dels mitjans 
electrònics i les aplicacions informàtiques de l’ORGT per a la realització de funcions de 
gestió tributària, competència de l’Ajuntament o entitat pública, en els termes del conveni 
singular que, en el seu cas, aprovi el Ple de la Diputació de Barcelona. 
 
Article 116. Seu electrònica 
 
1. L’ORGT impulsa la utilització preferent de mitjans electrònics en els procediments 
administratius, mitjançant la tramitació, a través de la seu electrònica, de les comunicacions, 
els tràmits, els informes, les resolucions i altres actuacions que siguin de la seva 
competència; tot allò sens perjudici del dret dels ciutadans a utilitzar altres mitjans de 
relació. 
 
2. A la seu electrònica de l'ORGT s'hi accedeix de forma gratuïta mitjançant Internet, en 
l’adreça http://orgt.diba.cat .  
 
3. A la seu electrònica es poden realitzar les consultes, tràmits i gestions que es regulen a la 
present Ordenança. Les actuacions dutes a terme davant la seu electrònica de l’ORGT 
tenen la mateixa validesa que si s’haguessin realitzat a una Oficina presencial.  
 
4. En la seu electrònica de l’ORGT es contindrà informació sobre l’estructura organitzativa i 
directiva de l’ORGT, les seves competències i en particular les dades  actualitzades sobre 
els procediments i actuacions de major interès per als ciutadans. 
 
5. En tot cas, es garanteix que els ciutadans poden accedir, a través de la seu electrònica, a 
les notificacions i les comunicacions que els tramet l’ORGT 
 
6. La identificació de la seu electrònica es durà a terme mitjançant certificat de seu, o 
qualsevol altre certificat segur emès per l’Agència Catalana de Certificació. 
 
7. Mitjançant accés a la seu electrònica, els interessats poden conèixer detalladament les 
característiques i funcionalitats que es posen a disposició dels ciutadans i d’altres 
administracions. 
 
Article 117.  Ús dels sistemes d’identificació i autenticació per relacionar-se electrònicament 
amb l’Organisme de Gestió Tributària  
 
1. Les persones físiques o jurídiques podran utilitzar per relacionar-se electrònicament amb 
l’ORGT, a través dels canals que es trobin disponibles en cada moment, la firma electrònica 
avançada i altres sistemes d’identificació i autenticació electrònics. 
 
2. Els sistemes d’identificació i autenticació que es poden utilitzar són els següents: 
 
a) Sistemes de signatura electrònica avançada incorporats al document nacional d’identitat. 
b) Sistemes de signatura electrònica avançada reconeguts per l’Administració Oberta de 

Catalunya (AOC-CATCert). 
c) Altres sistemes d’identificació i d’autenticació, tals com la utilització de claus concertades 

en un registre previ, o l’aportació d’informació coneguda per l’ORGT i l’interessat. 
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Per decret de la presidència de l’ORGT es concretaran els sistemes d’identificació i 
d’autenticació diferents de la firma electrònica avançada que poden utilitzar les persones 
físiques o jurídiques per relacionar-se amb l’Organisme de Gestió Tributària.  El decret es 
farà públic mitjançant un anunci que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província i en la Seu 
electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària, o en el Butlletí Oficial que es determini per 
normativa. 
 
3. L’ORGT utilitzarà per a la seva identificació electrònica i per a l’ autenticació dels 
documents que expedeixi els sistemes següents: 
 
a) Sistemes de signatura electrònica basats en l’ús de certificats de seu electrònica que 
permeten identificar la seu electrònica i la seguretat dels accessos. 
b) Sistemes de signatura electrònica mitjançant certificat d’entitat, de segell d’òrgan o 
d’aplicació, per a l’actuació administrativa automatitzada. 
c) Signatura electrònica del personal de l’ORGT, mitjançant certificats d’empleat públic d’ 
identificació i signatura reconeguda en suport de targeta criptogràfica, i, si s’escau, amb 
càrrec , emesos per l’ Entitat de Registre Intern de l’ORGT, col·laboradora de CATCert. 
d) L’intercanvi electrònic de dades amb altres Administracions s’efectuarà en entorns 
tancats de comunicació, conforme al que s’hagi acordat entre les parts. 
e) La còpia impresa en suport paper d’un document electrònic de l’ORGT signat amb 
certificat digital contindrà un codi de verificació general electrònicament que permeti en el 
seu cas contrastar la seva autenticitat accedint per mitjans telemàtics a l’original de l’ORGT. 
Aquest document produirà idèntics efectes a l’original electrònic del qual és còpia. 
 
Article 118.  Característiques del registre telemàtic  
 
1. L’adreça electrònica en què s’hi pot accedir és http://orgt.diba.cat .  
 
2. Les aplicacions gestores del registre electrònic permetran la presentació de sol·licituds, 
escrits i comunicacions tots els dies de l’any, durant 24 hores del dia, sens perjudici de les 
interrupcions  per avaria o per manteniment tècnic, que s’anunciaran en la seu electrònica, 
sempre que sigui possible. 
 
3. El Registre electrònic tindrà la data i hora oficial corresponent a la seu electrònica de 
l’ORGT, essent d’aplicació el calendari de dies inhàbils corresponent a les actuacions i 
procediments de l’ORGT. 
 
4. La recepció i la remissió de sol·licituds, escrits i comunicacions donarà lloc als 
assentaments corresponents, utilitzant mitjans telemàtics segurs. 
 
Cada assentament en el registre electrònic s’identificarà amb les següents dades: 
a) Un codi de registre individualitzat 
b) La identitat del òrgan al que s’adreça el document electrònic 
c) Procediment o tràmit amb el que es relaciona 
d) Extracte del contingut del document electrònic, indicant l’existència, si s’escau d’annexos 
 
Article 119. Recepció d’escrits en el registre telemàtic  
 
1. La presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions podrà realitzar-se durant les 24 
hores de tots els dies de l’any; la data i hora oficial haurà de figurar visible a l’adreça 
electrònica d’accés al registre.  
 
2. El Registre electrònic admetrà, a més dels documents electrònics normalitzats o 
formularis corresponents a serveis, procediments i tràmits que s’especifiquen en la seu 
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electrònica, altres documents adreçats a l’ORGT, o les Administracions ressenyades a 
l’article 6. 
 
3. Es rebutjaran els documents electrònics que es presentin en les següents circumstàncies: 
a) Documents adreçats a organismes diferents de l’ORGT, llevat que estiguin adreçats a les 

administracions públiques esmentades a l’article 6. 
b) Que continguin codi o dispositiu susceptible d’afectar la integritat o seguretat del sistema. 
c) En el cas de documents normalitzats, quan no s’omplin els camps requerits com 

obligatoris; d’aquesta circumstància s’informarà el presentador. 
 
4. L’entrada de les sol·licituds, escrits i comunicacions rebudes en un dia inhàbil pel registre 
telemàtic s’entendrà efectuada en la primera hora del primer dia hàbil següent.  
 
5. El registre electrònic emetrà automàticament un rebut signat electrònicament per l’ORGT, 
amb les dades suficients per identificar el document presentat. 
 
Article 119 bis. Notificacions telemàtiques 
 
S’estableix el règim de la notificació electrònica, tant en supòsits de notificació voluntària 
com quan tingui caràcter obligatori, de conformitat amb l’article 38 i la Disposició final 
primera del Reial Decret 1671/2009, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics. Aquest règim de notificació resultarà d’aplicació als procediments tramitats per 
l’ORGT quan aquests es  refereixen a la gestió, inspecció o recaptació dels ingressos de 
dret públic. 
 
Article 120. Acreditacions de pagament telemàtiques  
 
1. Les acreditacions de pagament telemàtiques expedides per l’ORGT contindran les dades 
objecte de certificació, codi de verificació i certificat digital de l’ORGT.  
 
2. L’expedició d’acreditacions de pagament telemàtiques es realitzarà:  
 
a) A sol·licitud de l’interessat, a qui li serà enviat o posat a disposició per a la seva remissió 
a l’òrgan que ho requereix.  
 
b) A instància de l’òrgan que requereix, bé a iniciativa de l’interessat o del propi òrgan, 
sempre que compti amb l’exprés consentiment d’aquell, llevat que l’accés estigui autoritzat 
per una llei. En aquest supòsit, la petició de certificat identificarà el tràmit o procediment pel 
qual es requereix i farà constar que se disposa del consentiment exprés de l’interessat o la 
norma que ho exceptua.  
 
3. Amb caràcter general, fins que no hagi transcorregut el termini per al compliment de les 
obligacions tributàries no podrà lliurar-se acreditació, telemàtic o presencial, sobre el 
compliment d’aquestes. En els supòsits de deutes domiciliats, es podrà expedir el certificat 
fent constar que té caràcter provisional per quant les entitats bancàries estan en temps per 
fer la devolució. 
 
Article 121. Transmissions de dades  
 
1. Les transmissions de dades per l’ORGT substitueixen els documents i els certificats 
administratius en suport paper per l’enviament, a través de mitjans telemàtics segurs 
d’aquelles dades, signades electrònicament, necessàries per a la tramitació del procediment 
administratiu i tributari.  
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2. L’aportació de certificats previstos en les vigents normes reguladores de procediments i 
actuacions administratives s’entendran substituïts, a tots els efectes i amb plena validesa i 
eficàcia, per les transmissions de dades que es realitzin amb els requisits d’autenticitat, 
integritat, confidencialitat i no repudi.  
 
3. Quan s’ hagin de trametre expedients electrònics, es remetrà en primer lloc un índex i la 
identificació de les corresponents dades. La remissió d’aquesta estructura serà prèvia a 
l’enviament de cadascú dels documents electrònics que composen l’expedient 
 
Article 122. Expedients i còpies electròniques 
 
1. Per expedient electrònic s’entén el conjunt de documents electrònics corresponents a un 
procediment administratiu, sigui quin sigui el tipus d’informació que contingui.  
 
2. Per impulsar l’ús de l’expedient electrònic, tindran la consideració de còpies autèntiques, 
aquelles en suport paper realitzades per l’ORGT de documents electrònics emesos pel propi 
Organisme, per l’interessat o per altres Administracions Públiques. Quan calgui, es facilitarà 
als interessats un codi de verificació a fi de comprovar la coincidència de la còpia i el 
document original custodiat a l’ORGT. 
 
3. La impressió d’expedients, escrits o comunicacions arxivats informàticament, proveïts del 
codi de verificació corresponent, generarà documents aptes per a produir plens efectes 
administratius.  
 
4. Quan es presentin documents en suport paper que hagin de ser convertits en documents 
electrònics es procedirà a la digitalització del document, complint els requisits establerts a la 
Norma Tècnica d’Interoperabilitat de procediments de copiat autèntic i conversió entre 
documents electrònics. 
 
5. Els documents registrats en les oficines de l’ORGT, escanejats en la forma establerta en 
aquest article, formaran part de l’expedient electrònic pertinent i es podran trametre 
telemàticament als ajuntaments o entitats públiques quan així procedeixi, amb plens efectes 
de reconeixement de la data d’entrada del document en paper en el registre de l’ORGT. 
 
6. Per resolució de l’òrgan competent, segons els estatuts de l'ORGT es determinaran els 
documents que han de ser digitalitzats, a efectes de la seva incorporació a l’expedient 
electrònic. 
 
Article 123. Conservació i custòdia dels documents  
 
1. L’ORGT arxivarà els expedients electrònics tramitats i els documents electrònics expedits 
en el seu Arxiu Virtual Integral (AVI). L’AVI està dotat de seguretat informàtica per garantir la 
conservació dels documents i la verificació posterior de la seva integritat.  
 
2. Les dades rebudes en escrits i comunicacions adreçades a l’ORGT pels interessats, per 
mitjans telemàtics, s’emmagatzemaran tal i com van ser transmesos a l’objecte de poder 
verificar posteriorment la signatura i el contingut dels escrits.  
 
3. El Director dels Serveis d’Informàtica, com a responsable de l’AVI, controlarà que els 
documents a custodiar estiguin signats electrònicament, bé sigui amb firma electrònica 
avançada d’òrgan, d’aplicació o personal. Igualment, ha d’establir i mantenir un eficaç 
sistema de localització assistida i controlar que ulteriors modificacions dels equips, o els 
suports informàtics, no impossibilitin la reproducció dels documents arxivats.  
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4. En la gestió, tria, conservació i arxiu de la documentació que forma part dels expedients 
tramitats per l’ORGT, aquesta Administració incorpora tècniques i mitjans electrònics, 
informàtics i telemàtics. 
 
En ús d’aquests mitjans, els documents que figurin als expedients tramitats per l’ORGT en 
suport paper podran convertir-se a suport informàtic o a qualsevol altre que permeti la 
reproducció posterior en suport paper a través de les tècniques de digitalització, 
microfilmació o d’altres similars, sempre que es garanteixi la integritat, la autenticitat i la 
conservació del document, amb la finalitat de racionalitzar els arxius i obtenir una fàcil i 
ràpida identificació i recerca de la documentació. 
 
5. Els documents en paper convertits en documents electrònics signats es destruiran 
d’acord amb el que estableix la Llei 11/2007 d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis 
Públics, el Reglament general de gestió i inspecció tributària (Reial Decret 1065/2007), i 
normes autonòmiques de general aplicació. 
 
De conformitat amb l’Acord 1/2010 adoptat per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i 
Tria Documental (CNAATD) sobre les condicions de substitució de documents en suports 
físics per còpies electròniques de documents amb validesa d’originals, aquest Organisme 
obté suport de substitució pels documents d’avís de rebuda de les notificacions 
administratives i pels documents del registre d’entrada, que hagin estat escanejats, de 
manera que el tractament dels documents es portarà a terme en la forma següent: 
 
a) Les còpies digitals dels referits documents seran signades amb certificat digital i es 
procedirà al seu arxiu a la base de dades informatitzada de l’Organisme. 
 
b) Els documents originals en suport paper que hagin estat objecte d’escaneig segur i arxiu 
a la base de dades informatitzada de l’ORGT, en la forma especificada anteriorment, es 
conservaran com a mínim: 
 
- En el cas dels avisos de rebuda: durant el període mínim d’un any, comptador des de la 
data de la notificació corresponent.  
- En el cas dels documents del registre d’entrada: durant el període mínim de dos anys, 
comptador des de la data de registre corresponent. 
 
Transcorregut aquest termini es procedirà a la seva eliminació i es conservarà el suport de 
substitució en format electrònic obtingut per mitjà de l’escàner i introduït a la base de dades 
informatitzada de l’Organisme. 
 
6. D’acord amb les Taules d’Avaluació Documental publicades al DOGC, l’ORGT, per 
Decret de l’òrgan competent, segons els estatuts de l'ORGT, es podrà determinar la 
conservació i, en el seu cas, eliminació de tota la documentació electrònica i en paper 
generada en el desenvolupament de les funcions delegades pels ajuntaments o entitats 
públiques de la província en la Diputació de Barcelona, que hagi esgotat el seu termini de 
conservació, prèvia comunicació a la CNAATD. 
 
7. L’ORGT transferirà a l’Arxiu Històric de la Corporació tota aquella documentació inactiva 
que esdevingui històrica o tingui establerta una conservació permanent, així com els 
mostrejos resultants dels processos de tria documental que es dugui a terme en aplicació 
del punt anterior.  
 
8. Per Decret de l’òrgan competent, segons els estatuts de l'ORGT, es podrà determinar la 
conservació i, en el seu cas, eliminació d’altre tipus de documents, d’acord amb les 
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previsions anteriors. De la mateixa manera, també es podrà determinar l’aplicació de l’Acord 
1/2010 a d’altres documents escanejats de forma segura.  
 
Subsecció II - Relacions entre l’ORGT,  els ajuntaments i altres entitats públiques 
 
Article 124. Consulta de les dades relatives als ingressos propis  
 
1. Les persones autoritzades per l’Ajuntament o entitat pública corresponent podran accedir, 
mitjançant la clau personal assignada per l’ORGT, a consultar les dades relacionades amb 
els tributs i altres ingressos de dret públic la titularitat dels quals correspon a l’Ajuntament o 
ens públic.  
 
2. L’aplicació informàtica de l’ORGT permetrà controlar els accessos efectuats des dels 
ajuntaments i entitats públiques.  
3. Cas que l’Ajuntament o entitat pública formés i explotés la seva pròpia base de dades, 
hauria de prendre les mesures de seguretat necessàries, així com totes aquelles que exigeix 
la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.  
 
4. Pel que fa al tractament de les dades personals que l’ORGT obté, actualitza, modifica o 
conserva en exercici de les funcions de gestió, inspecció i recaptació que li han estat 
delegades pels Municipis de la província de Barcelona, tindrà la condició de responsable del 
fitxer. 
 
Article 125. Accessos generals  
 
1. Amb caràcter general, el mitjà de coneixement per part dels ajuntaments i entitats 
públiques de les dades relatives a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos, 
és l’ accés a les bases de dades de l’ ORGT, per part dels funcionaris degudament 
acreditats. Excepcionalment, les dades interessades es podran facilitar mitjançant la 
remissió d’ un fitxer informàtic. 
 
2. Amb caràcter de regularitat, es posen a disposició dels ajuntaments i entitats públiques 
les següents dades: 
 
a) Relació de denúncies de trànsit, quan la multa no s’hagi pagat ni l’expedient estigui 
afectat per cap incidència, a l’objecte que l’Alcalde pugui dictar la corresponent resolució 
d’imposició de sancions, en els supòsits en què resulti procedent. 
 
El fitxer contenint les dades de les denúncies i dels presumptes infractors estarà signat 
electrònicament pel cap de la Unitat de Multes de l’ORGT o amb el segell electrònic (CDA) 
de l'ORGT.  
 
b) Padrons de tributs i preus públics de venciment periòdic. Els fitxers estaran signats 
electrònicament amb el segell electrònic (CDA) de l'ORGT.  
 
c) Relacions de baixes i altres documents originats per la gestió recaptatòria de suficient 
rellevància jurídica. Els fitxers es signaran electrònicament amb el segell electrònic (CDA) 
de l'ORGT. 
 
d) Conjunt de documents escanejats i compulsats relatius  a al·legacions per multes de 
trànsit i altres ingressos de dret públic gestionats per l’ORGT, per delegació dels 
ajuntaments. 
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4. Els ajuntaments i altres entitats públiques transmetran a l’ORGT fitxers signats 
electrònicament quan hagin de substituir la transmissió de documentació signada de forma 
manuscrita.  
 
En concret la resolució d’imposició de sancions per infraccions a la Llei de Seguretat Viària, 
a què es refereix l’anterior apartat 3.a, podrà ser enviada des de l’Ajuntament a l’ORGT 
signada electrònicament per l’Alcalde, o per l’òrgan que tingui atribuïda la competència 
sancionadora per delegació d’aquell.  
 
Alternativament, quan les resolucions sancionadores hagin estat signades de forma 
manuscrita per l’Alcalde, des de l’Ajuntament els funcionaris competents introduiran el 
número i la data de la resolució en l’aplicació informàtica de l’ORGT. El document paper 
original de la resolució sancionadora es conservarà en l’Ajuntament, als efectes pertinents.  
 
Article 126. Consultes en el padró d’habitants  
 
1. L’Ajuntament i l’ORGT, actuant com a Ens delegat, poden efectuar consultes en el padró 
d’habitants, limitades a les dades indispensables per a l’eficaç gestió dels tributs municipals.  
 
Tenen aquest caràcter de dades amb transcendència tributària les següents:  
a) NIF, nom i cognoms, o raó social i domicili declarat de les persones que per primer cop 
s’han empadronat en el Municipi, o han sol·licitat la baixa en el Padró.  
Les dades assenyalades resulten d’imprescindible consulta per tal de verificar la correcta 
tributació a l’Ajuntament on resideixen els contribuents, atès el principi de territorialitat que 
regeix l’exacció dels tributs municipals.  
b) NIF, nom i cognoms, o raó social i nou domicili dels contribuents que declarin canvis 
d’adreça dins el Municipi.  
 
Aquestes dades són imprescindibles per a practicar correctament la notificació personal dels 
actes de liquidació i recaptació dels tributs municipals.  
 
2. Les consultes objecte de l’apartat anterior es podran substituir per transmissions de 
fitxers, en els quals continguin exclusivament les dades esmentades.  
 
3. L`ORGT podrà consultar les bases de dades creades per la Generalitat, a efectes de 
conèixer, o completar, les dades identificatives de les persones,  el seu domicili, o altres 
dades precises per establir comunicacions electròniques, quan calgui per a la pràctica de 
notificacions administratives de la seva competència. 

 
Subsecció III - Relacions entre l’ORGT i altres administracions 
 
Article 127. Relacions amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb l’Agència 
Tributària de Catalunya 
 
1. L’ORGT intercanviarà amb l’AEAT informació amb transcendència tributària en les 
condicions que resultin dels convenis signats per  la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies al contingut dels quals s’ha adherit l’ORGT, o d’altres convenis que es puguin 
subscriure. 
 
2. Sense perjudici de l’intercanvi periòdic d’informació, al qual es refereix l’apartat anterior, 
l’ORGT sol·licitarà la col·laboració de l’AEAT quan resulti imprescindible per a l’efectivitat de 
la recaptació dels ingressos municipals la competència de la qual exerceix per delegació.  
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La col·laboració sol·licitada podrà referir-se a l’obtenció de dades amb transcendència 
tributària i a qualsevol actuació recaptatòria que hagi d’efectuar-se en un àmbit territorial 
diferent de la província de Barcelona.  
 
3. L’ ORGT podrà sol·licitar la col·laboració de l’AEAT i/o de l’ATC per prosseguir la 
realització d’actuacions de recaptació executiva quan el deutor manqui de béns 
embargables coneguts a l’àmbit de la província de Barcelona, i sempre que l’ Ajuntament o 
ens públic no hagi manifestat res en contra. 
 
4. Pel que fa a consultes de dades no tributàries relatives a tercers, relacionats amb les 
actuacions que pertoquen a l’ORGT, es podran fer per via telemàtica i per persona 
identificada i autoritzada. En tot cas, la realització d’aquestes consultes requerirà 
consentiment dels interessats.  
 
Article 128. Relacions amb Trànsit  
 
1. Per tal de gestionar eficaçment l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, la Direcció 
General de Trànsit facilita que l’ORGT consulti per via telemàtica aquelles dades del 
Registre de Trànsit amb transcendència tributària, i per a la gestió de les denúncies per 
infraccions de circulació. 
 
L’ORGT limitarà l’abast de la consulta a les dades necessàries i controlarà la identitat de les 
persones consultants.  
 
2. L’ORGT podrà substituir, a petició de la Prefectura Provincial de Trànsit, la transmissió en 
suport paper de les dades relatives a autoliquidacions de l’IVTM per la tramesa d’un fitxer 
informàtic signat electrònicament.  
 
3. Pel que fa a les comunicacions de canvis de domicili declarats pels obligats tributaris, 
l’ORGT les remetrà telemàticament a Trànsit, mitjançant un fitxer signat electrònicament. 
L’experiència de finestreta única permetrà avançar cap a la unificació de dades dels 
registres públics i millorar el compliment dels deures dels ciutadans. 
 
4. L’ORGT trametrà a Trànsit les comunicacions sobre sancions greus i molt greus, que 
hagin adquirit fermesa administrativa, quan l’ajuntament competent hagi delegat en la 
Diputació la recaptació de multes de trànsit i també la competència per remetre dita 
comunicació. 
 
5. L’accés a les dades sobre direcció electrònica vial assignada per la DGT a les persones 
jurídiques que matriculin vehicles, o a altres persones que ho sol·licitin, permetrà que les 
notificacions emeses per l’ORGT relatives a denúncies per infraccions de trànsit, o 
variacions  amb transcendència per a la gestió de l’IVTM siguin adreçades a aquesta 
direcció electrònica. 
 
Article 129. Relacions amb les Gerències Territorials del Cadastre  
 
1. L’intercanvi de dades sobre béns immobles i subjectes passius de l’Impost sobre béns 
immobles amb transcendència per a la gestió d’aquest tribut es farà per mitjans informàtics 
quan la Gerència del Cadastre ho sol·liciti o autoritzi.  
 
2. Es podran remetre fitxers de dades signats electrònicament quan hagin de substituir la 
tramesa de documentació signada de forma manuscrita.  
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3. La gravació de dades relatives al Cadastre de Municipis que han delegat les seves 
competències de gestió tributària de l’IBI en la Diputació de Barcelona es fa directament en 
la base de dades del Cadastre, a l’empara del que preveu el Reial Decret 417/2006 i el 
Conveni subscrit. 

 
Subsecció IV - Relacions entre l’ORGT i els col·laboradors socials 

 
Article 130. Col·laboració amb els Notaris  
 
1. Des de l’Índex Notarial Centralitzat, es transmet a l’ORGT informació sobre transmissions 
d’immobles, a efectes de la liquidació d’IVTNU. 
 
2. Amb consentiment de l’interessat, els Notaris podran  
 
a)Consultar l’existència de deutes per impost sobre béns immobles associats a la referència 
cadastral d’un immoble que es transmet, en ordre a formular l’advertència prevista a l’article 
64 del TRHL.  
b)Transmetre a l’ORGT les dades sobre canvis de domicili tributari que declarin els 
atorgants de documents públics formalitzats en la Notaria.  
 
3. Altres intercanvis d’informació de dades amb transcendència tributària es podran realitzar 
per mitjans telemàtics que garanteixin la identitat dels que transmetin la informació, així com 
la integritat i la confidencialitat de la transmissió.  
 
4. Quan estiguin desenvolupades les aplicacions informàtiques necessàries per executar el 
que es preveu al Conveni subscrit entre la FEMP i el Consell General del Notariat, al qual es 
va adherir l’ORGT, els Notaris podran efectuar des dels seus despatxos liquidacions de 
l’impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, quan la seva titularitat 
pertany a un Municipi que hagi delegat les competències de gestió del tribut a la Diputació 
de Barcelona. 
 
Article 131. Col·laboració amb els Registres de la Propietat  
 
1. A  l’empara del conveni subscrit per l’ORGT i el Degà del Col·legi de Registradors de 
Catalunya, els caps d’unitat de l’ORGT poden ordenar telemàticament l’anotació 
d’embargaments en els Registres de la Propietat. 
 
2. Els Registradors facilitaran a l’ORGT informació sobre transmissions de propietat que 
hagin estat inscrites en el Registre. 
 
Quan es tracti de transmissions en las que hagi intervingut un Notari, la informació registral 
tindrà la utilitat  de contrast a l’efecte de verificar la informació ja rebuda des de l’índex 
centralitzat Notarial. 
 
Cas de tractar-se de transmissions de propietat que no han requerit de la intervenció 
notarial, l’ORGT utilitzarà la informació per liquidar l’impost sobre increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana. 
 
3. Els Registradors podran practicar, si així es preveu en els convenis signats, i a través del 
web-service de l’ORGT, liquidacions de l’Impost sobre increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana. 
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Article 132. Col·laboració amb els Gestors Administratius  
 
1. Per tal de complir el que s’ha convingut amb els gestors administratius, aquests podran 
realitzar les funcions següents:  
 
a) Autoliquidar l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica en el cas de noves adquisicions 
de vehicles, per compte del subjecte passiu.  
L’autoliquidació es farà mitjançant connexió a la base de dades de l’ORGT.  
Les persones que es podran connectar i consultar les dades existents a l’ORGT seran les 
autoritzades pel gestor responsable de la Gestoria i hauran d’identificar-se a través del seu 
certificat digital.  
b) Pagar la quota mitjançant la passarel·la telemàtica de pagaments, o, en el seu defecte, 
per altre mitjà determinat per l’ORGT. 
c) Comunicar la matrícula al dia següent de tenir-ne coneixement i tan aviat com sigui 
possible, els canvis resultants d’expedients iniciats pel gestor que tinguin repercussió en la 
base de dades de l’IVTM, tals com: transferències, baixes -temporals i definitives- i canvis 
de domicili.  
d) Presentar autoliquidacions per Impost sobre increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana. 
e) Qualsevol altre funció que hagi estat acordada mitjançant el corresponent conveni de 
col·laboració social que a tal efecte es realitzi. 
 
2. Els gestors, actuant com a representants de tercer, degudament identificats, o mitjançant 
l'adhesió a acords de col·laboració signats amb l'ORGT, podran realitzar tràmits i gestions 
amb l’ORGT per via presencial, telefònica i telemàtica.  
 
3. En el cas de trucades telefòniques, caldrà que els gestors, o els seus representants, 
s’identifiquin mitjançant una clau concertada amb l’ORGT. 
 
Subsecció V - Comunicacions amb els ciutadans 
 
Article 133. Realització de consultes i tràmits 
 
1. En virtut del que disposa  l’article 27.6 de la Llei 11/2007, l’ORGT  estableix l’obligatorietat 
de comunicar-se amb els seus serveis utilitzant només mitjans electrònics, quan els 
interessats es corresponguin amb persones jurídiques o col·lectius de persones físiques que 
per raó de la seva capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius 
acreditats tinguin garantit l’accés i la disponibilitat dels mitjans tecnològics necessaris. 
 
2. Amb caràcter general, l’ORGT procurarà i posarà a l’abast dels ciutadans tots els mitjans 
possibles de forma que per fer qualsevol gestió tributària o de recaptació l’interessat no 
s’hagi de desplaçar personalment a les Oficines sinó que pugui resoldre el seu cas o cercar 
una primera informació per internet, per correu electrònic o telefònicament. 
 
3. En la seu electrònica de l’ORGT s’informa detalladament dels serveis als que, per mitjans 
electrònics,  poden accedir els interessats.  
 
A títol indicatiu, són consultes que es poden efectuar sens identificació, entre d’altres, les 
següents: 
 
a) Coeficients, tipus impositius, beneficis fiscals i altres determinacions contingudes a les 
Ordenances fiscals aprovades pels ajuntaments.  
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b) Calendari fiscal del Municipi.  
c) Llocs i mitjans de pagament.  
d) Condicions de concessió dels ajornaments o fraccionaments de pagament.  
 
4. Les persones que disposin de firma electrònica acreditativa de la seva identitat podran 
realitzar en la seu electrònica de l’ORGT consultes i tràmits vinculats a les dades de 
caràcter personal que els afectin; entre d’altres, les següents:  
 
a) Tributs que ha de pagar a l’Ajuntament o entitat pública.  
b) Deutes pendents de pagament en una data.  
c) Domiciliacions de tributs vigents.  
d) Correcció de dades personals 
e) Sol·licitud d’ajornaments i fraccionaments de pagament 
f) Presentació de recursos i d’instàncies 
g) Obtenció de certificats acreditatius de pagaments realitzats. 
5. La presentació de documents per mitjans electrònics, per part dels interessats, s’ajustarà 
a la normativa del Registre electrònic, al que es refereix l’article 118 d’aquesta Ordenança i 
totalment detallada en la seu electrònica. 
 
Article 134. Realització de pagaments  
 
1. Si l’obligat al pagament disposa de document expedit per l’ORGT apte per a efectuar el 
pagament, pot optar per una d’aquestes modalitats:  
a) Pagament en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores aportant el document de 
pagament.  
b) Pagament en la seu electrònica de l’ORGT, mitjançant targeta bancària.  
c) Ordre de càrrec en compte, si és usuari d’una entitat bancària que té operativa la 
funcionalitat de banca electrònica. L’accés a banca electrònica es pot efectuar des d’un 
terminal convencional o a través d’ un telèfon mòbil. 
d) Ús de la passarel·la telemàtica de pagaments. 
e) Per telèfon, trucant al Centre d’Informació Telefònica. 
 
2. Cas de no disposar de document de pagament, l’interessat identificat mitjançant firma 
electrònica pot sol·licitar l’abonaré en la seu electrònica de l’ORGT. El seu pagament es 
realitzarà en una de les formes previstes a l’apartat 1.  
 
3. Quan l’interessat desitgi rebre el document de pagament en el seu domicili haurà 
d’indicar-ho. La remissió del document s’adreçarà al domicili fiscal que consti en els 
registres de l’ORGT.  
 
Article 135.  Sol·licituds de domiciliacions  
 
1. L’interessat podrà sol·licitar en les oficines físiques de l’ORGT, en la seu electrònica 
d'aquest Organisme, o en les entitats bancàries col·laboradores de la recaptació la 
domiciliació dels tributs de venciment periòdic.  
 
2. La domiciliació podrà afectar a tots o alguns dels tributs i demés ingressos de dret públic 
que en el futur liquidi l’Ajuntament.  
 
3. Quan la sol·licitud adreçada a la seu electrònica sigui signada electrònicament per 
l’interessat, la domiciliació tindrà plens efectes sense ulterior tràmit. Si la sol·licitud no està 
acompanyada de signatura electrònica, l’ORGT prendrà nota de la petició, però amb 
caràcter previ a la seva efectivitat es remetrà una comunicació al domicili de l’interessat.  
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4. Les domiciliacions es podran revocar en qualsevol moment des de la seu electrònica de 
l’ORGT.  
 
Disposició addicional primera.- Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors  
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris que constitueixen el seu origen.  
 
Disposició addicional segona.- Autorització al president 
 
S’autoritza el President per a dictar totes les instruccions que siguin necessàries per al 
desenvolupament i aplicació de la present Ordenança.  
 

I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió, 
nombre total dels diputats i diputades que de fet i de dret el constitueixen. Els 
membres presents a la sessió són dels grups següents: Convergència i Unió (20), 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (19), Partit Popular (5), 
Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa  (4) i Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2). 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

 
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 
13.- Dictamen de data 30 d’abril de 2015, que proposa, ratificar l’acord adoptat 
pel Ple del Consorci per a l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès 
Occidental (COPEVO), referent a l’aprovació inicial de la seva dissolució, amb 
afectes de 30 d’abril de 2015, la cessió universal de tots els seus actius i 
passius, així com dels drets i obligacions a favor del Consell Comarcal del Vallès 
Occidental, i la designació de l’òrgan liquidador.  
 
I.- ANTECEDENTS 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona en la sessió de data 27.4.2006 (ref. AP 77/2006) 
va aprovar inicialment la creació i constitució del Consorci per a l’Ocupació i la 
Promoció Econòmica del Vallès Occidental, en endavant COPEVO, juntament amb els 
seus estatuts.  
 
El Consorci va quedar formalment constituït en data 26.7.2006, creat per acord del 
govern de la Generalitat de Catalunya de data 11.7.2006 i integrat, en el moment de la 
seva constitució, per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Consell 
Comarcal del Vallès Occidental i pels ajuntaments dels municipis que integren la 
comarca del Vallès Occidental, així com per les organitzacions patronals i sindicals de 
la comarca referida. 
 
En data 3.12.2013 el Ple del Consorci va prendre coneixement de la baixa, com a 
membres del Consorci, de la Generalitat de Catalunya i de les organitzacions patronals 
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i sindicals de la comarca del Vallès Occidental, restant integrat a partir d’aquell 
moment pel Consell Comarcal del Vallès Occidental, la Diputació de Barcelona i els 
següents Ajuntaments: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, 
Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Gallifa, Matadepera, Montcada i Reixach, Palau-
Solità i Plegamans, Polinyà, Rellinars, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, 
Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat, 
Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.  
 
Les finalitats del Consorci, previstes a l’art. 6 dels seus Estatuts, estan adreçades al 
foment i el desenvolupament de programes, serveis i actuacions adreçades a millorar 
l’ocupabilitat i qualificació de les persones del seu territori, la promoció econòmica, el 
desenvolupament territorial i la cooperació de totes les entitats consorciades per 
assolir aquests objectius. 
 
 II.- NORMATIVA VIGENT EN MATÈRIA DE RÈGIM JURÍDIC DELS CONSORCIS I 
PROPOSTA DE DISSOLUCIÓ 
 
Com a conseqüència de l’entrada en vigor, el 31.12.2013, de la Llei  27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibiltiat de l’administració local  (LRSAL), per la 
qual es modifica, entre altres, la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i les previsions que es 
puguin derivar de la futura normativa autonòmica sobre ocupació a Catalunya, pot 
produir una modificació de manera substancial de l’abast, la competència i la capacitat 
de les diferents administracions que actualment intervenen en polítiques d’ocupació i 
promoció econòmica, el Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del Vallès Occidental va 
encomanar a les gerències del Consell Comarcal del Vallès Occidental i del COPEVO 
un estudi sobre els canvis socials, econòmics, organitzatius i legislatius que s’han 
produït i les seves conseqüències en la comarca, amb la finalitat que, abans del 
31.12.2014, presentessin una proposta d’articulació de la prestació dels serveis 
vinculats a polítiques d’ocupació i promoció econòmica. 
 
Per part de les gerències del Consell Comarcal del Vallès Occidental i del COPEVO, 
en data 3.12.2014, es va presentar una proposta de prestació i continuïtat dels serveis 
vinculats a polítiques d’ocupació i promoció econòmica en la comarca del Vallès 
Occidental, concloent: d’una banda, que els diferents elements socioeconòmics i 
territorials existents reafirmen la necessitat de continuar impulsant i liderant des de les 
administracions locals projectes estratègics de desenvolupament econòmic local en 
l’àmbit territorial del Vallès Occidental i alhora garantint la prestació de serveis i 
recursos al conjunt de ciutadans i empreses dels municipis que integren la comarca 
referida; i de l’altra, que els diferents elements organitzatius, jurídics i financers 
requereixen un seguit de canvis institucionals que permetin desenvolupar aquesta 
tasca amb les màximes garanties jurídiques i econòmiques; aspectes que es proposen 
aconseguir mitjançant la integració de tots els serveis vinculats a la política d’ocupació 
i promoció econòmica que actualment desenvolupa COPEVO, en el Consell Comarcal 
del Vallès Occidental. 
 
L'article 324 del Decret 179/95, de 13 de juny, que aprova el reglament d’obres i 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS), estableix com a causa de dissolució dels 
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consorcis, entre altres causes que figurin en els seus estatuts, el mutu acord dels ens 
consorciats; així com què, segons la previsió del paràgraf segon de l'article 324 del 
ROAS, l’acord de dissolució ha d’adoptar-se per l’òrgan superior del consorci per la 
majoria que estableixin els seus estatuts, ha de ser ratificat pels òrgans competents 
dels seus membres,  i ha de determinar la forma en què s’ha de procedir a la liquidació 
dels béns consorciats i, en el seu cas, la reversió de les obres i instal·lacions existents 
en les administracions consorciades. 
 
A l’art. 35 dels Estatuts es preveu com a causa de dissolució l’acord adoptat pel 
Plenari del Consorci, així com què la dissolució requereix l’acord del plenari en què es 
determini la manera en què s’ha de procedir a la liquidació dels drets i obligacions i la 
reversió de les obres i instal·lacions, liquidació que s’ha de fer equitativament respecte 
de les aportacions dels ens consorciats. 
 
L’art. 14.2 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i 
altres mesures de reforma administrativa, estableix l’obligació que el màxim òrgan de 
govern del consorci, en el moment d’adoptar l’acord de dissolució nomenarà un 
liquidador, sense perjudici, de què en cas de no haver-hi acord, el liquidador haurà de 
ser l’administrador del consorci. En aquest sentit, l’acord adoptat pel plenari del 
Consorci designa la Comissió Executiva de COPEVO, com a òrgan d’administració 
ordinària, segons estableix l’art. 13.1 dels seus estatuts. 
 
L'article 14.5 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre estableix que:  “Les entitats 
consorciades podran acordar, amb la majoria que s’estableixi als seus estatuts , o a 
falta de previsió estatutària per unanimitat, la cessió global d’actius i passius a una 
altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de 
l’activitat i abastar els objectius del consorci que es liquida.” 
 
L’art. 26 dels Estatuts del Consorci, en la seva redacció última desprès de la seva 
adaptació amb motiu de la baixa de diversos membres del Consorci, publicats al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de 10.4.2014, estableix que els 
acords han de ser adoptats per una majoria qualificada d’un mínim d’un 60% del total 
de vots. 
 
En data 28.1.2015 va tenir entrada en el Registre General de la Diputació de 
Barcelona (núm. reg.1500004911), una notificació de la Secretaria del Consorci per a 
l’Ocupació i Promoció Econòmica del Vallès Occidental, en endavant COPEVO, en 
què es posa en coneixement de la Diputació de Barcelona l’acord adoptat en data 
17.12.2014 pel Ple del Consorci, pel qual s’aprova inicialment la seva dissolució, la 
successió universal d’actius i passius i, en general, la reversió de tots els seus béns i 
drets i obligacions a favor del Consell Comarcal del Vallès Occidental; així com la 
designació de la Comissió Executiva que realitzarà les funcions d’òrgan liquidador. 
 
La successió universal de tot el seu actiu i passiu i, en general, la reversió de tots els 
seus béns, drets i obligacions a favor del Consell Comarcal del Vallès Occidental, 
entitat membre del Consorci, es justifica per garantir la continuïtat dels serveis que fins 
ara venia prestant el Consorci, reflectint així la voluntat de l’òrgan màxim del consorci 
de què els serveis es  continuïn prestant.   
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La Secretaria del Consorci en data 13.12.2014, informà favorablement la proposta 
d’aprovació inicial de la dissolució del consorci i la cessió universal dels seus béns, 
drets i obligacions en favor del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
 
En el certificat de l’acord adoptat pel Ple en la sessió de 17.12.2014, emès en data 
3.3.2015 per la Secretaria del Consorci i entrat al Registre general de la Diputació de 
Barcelona, en data 23.3.2015 , ref. 1500018280, es determina que l’acord va ser 
adoptat per una majoria superior als 60% del total de vots presents i representats, 
d’acord amb l’art. 26 dels seus Estatuts.  En conseqüència, l’acord que preveu la 
cessió global d’actius i passius en favor del Consell Comarcal del Vallès Occidental, en 
la liquidació del Consorci, ha estat adoptat  per la majoria prevista a l’art. 14.5 de la 
referida Llei 15/2014, d’acord amb els Estatuts del Consorci. 
 
L’acord d’aprovació inicial ha estat publicat pel Consorci en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) de data 12.3.2015, i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC), núm. 6846 de 8.4.2015. 
 
Per a l’aprovació de l’acord de dissolució d’un consorci, com a ens associatiu, es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres 
d’aquesta Corporació, d’acord amb l’art. 313.2 del ROAS, en relació a l’art 47.2.g), de 
la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de règim local. 
 
En compliment de l’art. 179.1.b) del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
TRLMRLC,  ha estat emès per la Secretaria General i la Intervenció de la Diputació de 
Barcelona, l’informe preceptiu i no vinculant que consta a l’expedient. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada eleva al Ple, previ informe de la Comissió Informativa de l’Àrea 
de Desenvolupament Econòmic Local, l’adopció dels següents  
 

ACORDS: 
 
Primer.- RATIFICAR l’acord adoptat pel Consorci per a l’Ocupació i Promoció 
Econòmica del Vallès Occidental – COPEVO- en la sessió de data 17.12.2014, 
publicat al BOPB de 12.3.2015, que aprovà inicialment la dissolució del Consorci, amb 
efectes del 30 d’abril de 2015, i determina la successió universal de l’actiu i passiu i, en 
general, la reversió de tots els béns, els drets i les obligacions del Consorci en favor 
del Consell Comarcal del Vallès Occidental, tot designant la Comissió Executiva del 
Consorci, en tant que òrgan d’administració ordinària del Consorci, com a òrgan 
liquidador. 

 
Segon.- NOTIFICAR els acords precedents al Consorci COPEVO, per al seu 
coneixement i als efectes legals oportuns. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups següents: 
Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (19), 
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Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - 
Entesa  (4) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (2). 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
14.- Dictamen de data 4 de maig de 2015, que proposa ratificar l’acord de la 
modificació dels Estatuts del Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-
Savassona, adoptat per l’Assemblea General del Consorci en data 13 de 
novembre de 2014, per adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i a la Llei 15/2014, de 16 
de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa.  
 
I. ANTECEDENTS 
 
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), el 31 de desembre de 2013, incideix 
notablement en la regulació dels consorcis, bàsicament, mitjançant la modificació de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú (LRJPAC). 
 
La Disposició final segona de la LRSAL afegeix una nova Disposició addicional vintena 
a la LRJAPC que estableix, entre d’altres, l’obligatorietat de fixar estatutàriament 
l’Administració pública a la que estarà adscrit cada Consorci, d’acord amb els criteris 
fixats a la pròpia LRSAL i referits a cada exercici pressupostari, i conté d’altres 
requeriments quant al seu règim orgànic, funcional i financer, raó per la qual és 
necessària la corresponent adaptació estatutària. A aquesta necessitat d’adaptació se 
suma la derivada de l’entrada en vigor, el 18 de setembre de 2014, de la Llei 15/2014, 
de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma 
administrativa, que incorpora diverses previsions referides al dret de separació i 
dissolució dels consorcis que han de recollir-se en els seus estatuts.  
 
El Ple de la Diputació de Barcelona, en les sessions de 30.10.14 i 20.11.14, va adoptar 
els acords núm. 135/14 i 152/14, mitjançant els quals, tot donant compliment a la DA 
12a de la LBRL, en la redacció donada per la L 27/13, s’acorda la classificació dels 
ens vinculats o dependents de la Diputació de Barcelona que constitueixin el seu 
sector públic local, en els grups de classificació 1, 2 ó 3 i la fixació del nombre mínim i 
màxim dels membres dels òrgans de govern i d’administració, així com de la retribució 
bruta anual als efectes dels contractes mercantils i contractes d’alta direcció en relació 
amb els ens vinculats i dependents de la Corporació. 
 
Conforme a aquests acords, el Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-
Savassona, com a ens vinculat a la Diputació de Barcelona i constituent del seu sector 
públic local, fou classificat en el grup 3. A més de la Diputació de Barcelona, integren 
el Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, els Ajuntaments de 
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Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta, Sant Sadurní d’Osormort, Tavèrnoles i Vilanova de 
Sau. El Consorci es regeix pels Estatuts publicats al BOPB núm. 113 de 30.4.2009. 
 
L’Assemblea General del Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, en 
data 13.11.14, acordà, entre d’altres, l’aprovació inicial de la modificació dels seus 
Estatuts. 
 

La notificació dels acords adoptats amb el seu annex va tenir entrada al Registre 
General de la Diputació de Barcelona el 2.12.2014. 
 

Per altra banda, la Diputació de Barcelona va efectuar una anàlisi dels estatuts dels 
Consorcis adscrits al seu sector públic, tot contrastant-los amb els requeriments 
establerts a la LRSAL i la L 15/2014. De resultes d’aquesta anàlisi es van elaborar els 
documents, l’acreditació dels quals consta a l’expedient, que es detallen a continuació: 
- Informe emès per la Secretaria General, de data 28.1.2015. 
 

- Acords de la Junta de Govern de 12.2.2015 (núm. 37/2015), sobre l’adequació dels 
Estatuts dels Consorcis integrats en el sector públic de la Diputació de Barcelona a 
les lleis esmentades. 

 

Respecte d’aquests acords, cal recordar que l’apartat quart del dictamen aprovat 
disposa el següent: 
 

“Quart.- L’observança dels criteris assenyalats a l’apartat primer ho serà respecte 
dels seus aspectes essencials per a aquells consorcis que han adoptat ja un acord 
sobre la proposta d’adequació dels seus estatuts a la LRSAL i a la L 15/2014; 
concretament, els següents: 
 

- Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona 
- Consorci del Parc de la Serralada Litoral 
- Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme” 
 

II. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI 
DE L’ESPAI NATURAL DE LES GUILLERIES-SAVASSONA I RATIFICACIÓ PER 
PART DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  

 

Contrastada la proposta aprovada per l’Assemblea General del Consorci amb els 
criteris aprovats per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, cal formular les 
consideracions següents: 
 
Primera.- Les modificacions i la seva valoració correlativa afecten als preceptes 
següents: 
 
- Art. 1.4, relatiu a les mencions a la LRSAL i a la Llei 15/2014 així com a l’adscripció 

del Consorci a la Diputació de Barcelona. 
 
- Art. 3.1, sobre el domicili ubicat a Vilanova de Sau. 
 
- Art. 6, lletra k), que afegeix com a competència del Consorci realitzar actuacions en 

matèria d’incendis en l’àmbit de l’Espai Natural. 
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- Art. 9.1, lletres a) i b), sobre l’Assemblea General del Consorci que estarà 
composada per un representant de la Diputació de Barcelona, designat lliurement 
per aquesta, i un representant de cadascun dels Ajuntaments consorciats, 
designats lliurement per aquests. 

 
- Art. 21.5, que, en relació amb la celebració de les sessions, incorpora la previsió 

següent: “El President convocarà també a un representant més de cada ens 
consorciat, que seran designats lliurement per cada Ajuntament i per la Diputació 
de Barcelona. Aquests representants tindran veu i també vot quan li hagi estat 
delegat pel representant del seu ens i per falta d’assistència d’aquest últim a la 
sessió.” 

 
- Art. 27, respecte de l’exercici de les funcions públiques, que estableix el següent: 
 

1. “Els càrrecs de secretaris i intervenció seran exercits pels funcionaris 
d’habilitació nacional que exerceixin les funcions en qualsevol de les 
administracions consorciades, o bé pel funcionaris o funcionàries en qui ells 
deleguin. 

 
2. La Tresoreria serà exercida per la persona que resulti designada a l’efecte per 

la Presidència del Consorci.” 
 
- Art. 35, sobre determinacions generals del personal, respecte del qual s’ha suprimit 

l’apartat 3 que establia: “La selecció del personal del Consorci, qualsevol que sigui 
el règim jurídic de la seva relació de servei amb aquest, es farà d’acord amb els 
principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat”. 

 
- Art. 36, que, sobre el tipus de personal i règims aplicables, té el redactat següent: 

“El personal al servei del Consorci pot ser funcionari o laboral procedent 
exclusivament d’una reassignació de llocs de treball de les administracions 
participants, amb el seu règim jurídic de l’Administració Pública d’adscripció i amb 
retribucions que en cap cas poden superar les que aquella estableix per a llocs de 
treball equivalents.” 

 
- Art. 43, sobre procediment i efectes de la dissolució, que recull les previsions de 

l’art. 14 de la Llei 15/2014, reproduïts al seu torn al criteri 1.f) dels acords aprovats 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 

 
- Art. 47, sobre el procediment de separació de membres del Consorci, que recull les 

previsions de l’art. 12 i 13 de la Llei 15/2015, reproduïts al seu torn al criteri 1.g) 
dels acords aprovats per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 

 
- Disposició transitòria primera que preveu el següent: “Fins que el Pla Especial de 

Protecció i Millora de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona no inclogui en el 
seu àmbit el sòl no urbanitzable corresponent al terme municipal de Sant Sadurní 
d’Osormort, les competències del Consorci en aquest municipi es regularan pel 
que disposa el conveni signat per ambdues parts el 4 de juny de 2010.” 
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Segona.- Les modificacions contingudes als articles 1.4, 9.1, lletres a) i b), 21.5, 35, 
36, 43 i 47 s’adeqüen, en els seus aspectes essencials, als criteris aprovats per la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Únicament s’ha de ressaltar que en l’àmbit de personal no s’ha consignat el criteri 1.e), 
quart paràgraf, que és del tenor següent:  
 
“El personal laboral existent a la plantilla del Consorci a 31 de desembre de 2013, 
data d’entrada en vigor de la LRSAL, mantindrà la seva relació d’ocupació amb el 
consorci en els termes i condicions amb què aquella fou establerta i conservarà, si 
escau, les seves expectatives de promoció professional i la resta de drets reconeguts 
a la legislació vigent  i en el conveni col·lectiu que pugui resultar d’aplicació.” 
 
Precisat això, es considera que aquesta previsió deriva de la interpretació general de 
la LRSAL i no constitueix cap impediment per a l’aprovació inicial dels Estatuts. 
 
Tercera.- Finalment, les modificacions contingudes als arts. 3.1, 6.k), 27 i Disposició 
transitòria primera fan referència a aspectes específics del Consorci, no afectats ni per 
la LRSAL ni per la Llei 15/2014, per la qual cosa no hi ha cap impediment per aprovar-
los. 
 
Respecte dels aspectes procedimentals, cal tenir en compte que la modificació dels 
Estatuts del Consorci, segons allò previst a l’art. 322 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel D 179/1995, de 13 de juny, requereix 
l’acord de l’òrgan superior de govern del Consorci, ratificat pels ens i les 
administracions que en formen part amb el vot favorable de la majoria absoluta dels 
seus membres (LBRL, art. 47.2.g), amb l’informe previ, preceptiu i no vinculant de la 
Secretaria i la Intervenció. 
 
En virtut de tot això, vist l’acord de 13.11.2014, adoptat per l’Assemblea General del 
Consorci, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de Territori i 
Sostenibilitat, es proposa al Ple de la Diputació l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer.- RATIFICAR l’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci de 
l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, aprovada per la seva Assemblea General 
el 13 de novembre de 2014, que afecta els articles 1.4, 3, 6.k), 9.1, lletres a) i b), 21.5, 
27, 35, 36, 43, 47 i Disposició transitòria primera, constituït per la Diputació de 
Barcelona i els Ajuntaments de Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta, Sant Sadurní 
d’Osormort, Tavèrnoles i Vilanova de Sau, d’acord amb el text refós que es transcriu a 
continuació: 
 

“TÍTOL PRIMER 
DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1.-Objecte, denominació, àmbit territorial i membres 
 
1. El Consorci de l’Espai Natural Guilleries-Savassona és un ens consorcial públic de 
caràcter local i naturalesa associativa i institucional, que té per objecte l’ordenació, el 
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desenvolupament i la gestió de l’Espai Natural mitjançant les formes de gestió establertes 
per la legislació de règim local i l’ús i el foment dels instruments de cooperació 
interinstitucional per tal d’estudiar i cercar solucions globals als problemes de l’Espai Natural 
que li dóna nom, i constituir un fòrum consultiu i assessor de debat i participació en el marc 
d’aquest objecte. 
 
2. L’àmbit territorial d’actuació del Consorci és l’àrea delimitada pel Pla Especial de 
Protecció i Millora de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona aprovat definitivament per 
Resolució del Conseller del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, de 8 de març de 2004 i publicada la seva aprovació en el DOGC 
núm. 4093 de 17 de març de 2004.  
 
3. El Consorci de l’Espai Natural Guilleries-Savassona (en endavant, “el Consorci”) és 
integrat per la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Folgueroles, San Julià de 
Vilatorta, Sant Sadurní d’Osormort, Tavèrnoles i Vilanova de Sau, a l’empara de les 
previsions contingudes a la normativa de règim local de Catalunya. 
 
4. En compliment del que disposa la Disposició addicional 2a. De la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, en la redacció donada per la Disposició final 2a de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, l’administració pública a la que s’adscriu aquest Consorci de l’Espai Natural 
Guilleries-Savassona és la Diputació de Barcelona, atenent a la major aportació anual (DA 
20.2.f) a aquest ens consorciat. 
 
En l’eventual canvi d’adscripció s’atendrà als criteris normatius de prioritat previstos a 
l’esmentada DA 20a en la forma que s’hi preveu, i es referirà en qualsevol cas al primer dia 
de l’exercici pressupostari. 
 
L’adscripció a la Diputació de Barcelona determina la subjecció del Consorci al règim 
pressupostari, de comptabilitat i control de l’Administració d’adscripció, sens perjudici de la 
subjecció per mandat legal a la Llei orgànica 20/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. És responsabilitat de l’òrgan de control de 
l’Administració a la que està adscrita el Consorci dur a terme una auditoria dels comptes 
anuals. El Consorci ha de formar part del pressupost i s’ha d’incloure en el compte general 
de l’Administració pública a la que estigui adscrit.” 
 
Article 2.- Incorporació de nous membres 
 
1. Es podran incorporar al Consorci altres Administracions públiques per a finalitats d’interès 
comú, així com entitats privades sense ànim de lucre que tinguin finalitats d’interès públic 
concurrents amb l’objecte i finalitats del Consorci, que es comprometin, si així ho acorda 
l’Assemblea General, a fer aportacions regulars per al seu funcionament. 
 
2. La incorporació de nous membres requerirà l’acord de l’òrgan de govern que tingui 
atribuïda la competència per demanar la incorporació, amb adhesió expressa als seus 
estatuts, i l’acord favorable  del Consorci i de totes les entitats consorciades. 
 
Si l’Assemblea General ho considera necessari, la incorporació de nous membres al 
Consorci requerirà la formalització del conveni corresponent, on s’especificaran les 
condicions d’integració, les aportacions econòmiques i l’acceptació dels presents Estatuts 
 
3. La incorporació de nous membres no suposarà la modificació dels Estatuts, llevat que 
aquesta incorporació suposi modificació d’altres aspectes rellevants dels Estatuts, essent 
necessari, en tot cas, donar l’oportuna publicitat, amb inserció d’un únic anunci per part del 
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Consorci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i en el Diari Oficial de la 
Generalitat, si escau.  
 
L’eventual necessitat de modificar els Estatuts per aquest motiu es regirà pel que es disposa 
a l’article 45. 
 
Article 3.- Domicili 
 
El Consorci te el seu domicili a Vilanova de Sau, carrer Guilleries, núm. 5 de Vilanova de 
Sau. 
 
L’Assemblea General del Consorci podrà modificar el domicili establert a l’apartat 1, així 
com disposar la creació d’altres delegacions o d’oficines tècniques on i quan sigui necessari 
per al compliment de les seves finalitats. 
 
Article 4.- Durada 
 
El Consorci tindrà una durada indefinida.  
 
Article 5.- Naturalesa, capacitat, potestats i prerrogatives 
 
1. El Consorci és una entitat administrativa de caràcter local i gaudeix de personalitat 
jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i d’obrar per tal de crear i gestionar serveis 
públics i realitzar activitats econòmiques d’interès local o comú, en l’àmbit de les seves 
finalitats estatutàries.  Per tal de donar compliment a aquestes finalitats, el Consorci podrà 
realitzar o prestar, de forma unificada, tota mena de serveis o activitats susceptibles de ser 
assumides individualment pels seus membres, en el marc de la legislació de règim local i de 
la normativa sectorial aplicable. 
 
2. En l’àmbit de les seves competències, el Consorci podrà adquirir, posseir, reivindicar, 
permutar, gravar i alienar tota classe de béns, celebrar contractes, assumir obligacions, 
interposar recursos i exercir qualsevol acció prevista a la llei. 
 
3. El Consorci, en l’àmbit determinat per les seves finalitats i atès que es tracta d’un ens 
institucional de caràcter local, té les mateixes potestats i prerrogatives de què poden gaudir 
els ens locals no territorials o institucionals en virtut de l’article 8 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació als serveis prestats i en el marc dels 
seus Estatuts.  
 
4. En qualsevol cas, el Consorci pot emprar la via administrativa de constrenyiment per tal 
de recaptar o recuperar, per ell mateix, els ingressos i altres drets de caràcter públic de què 
sigui creditor, sens perjudici que pugui encarregar les gestions recaptatòries que consideri 
oportunes a qualsevol dels ens locals territorials que l’integren.   
 
Article 6.- Finalitats i serveis 
 
Les finalitats a aconseguir i els serveis a prestar pel Consorci són els següents: 
 
a) Gestionar el Pla Especial de Protecció i Millora de l’Espai Natural de les Guilleries-
Savassona. 
 
b) Vetllar pel compliment de la legislació sectorial i el planejament vigents en el territori de 
l’Espai Natural. 
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c) Actuar a tots els efectes, com a òrgan de representació dels ens integrants del Consorci, 
en relació amb tot el que faci referència a l’Espai Natural. 
 
d) Emetre informes i dictàmens sobre les activitats que afectin el territori de l’espai natural i 
requerir a les administracions competents les actuacions necessàries. 
 
e) Promoure campanyes de sensibilització sobre els valors naturals i culturals i accions de 
protecció de l’Espai Natural de possibles agressions. 
 
f) Dur a terme activitats de foment dins l’àmbit del Consorci, les quals es podran ampliar, 
mitjançant conveni, a futurs ens que s’hi pretenguin integrar. 
 
g) Elaborar tot tipus d’estudis, informes, plans i projectes  sobre l’Espai Natural.  
 
h) Establir convenis de col·laboració amb altres entitats publiques i privades sense finalitat 
de lucre amb objectius coincidents amb els del Consorci. 
 
i) Promoure els serveis propis de l’Espai Natural així com la seva difusió i promoció de la 
utilització. 
 
j) Gestionar l’obtenció de recursos i ajuts tècnics o econòmics procedents d’altres 
institucions públiques o privades.  
 
k) Realitzar actuacions en matèria de prevenció d’incendis en l’àmbit de l’Espai Natural. 
 
l) I totes aquelles competències que dins del territori de l’Espai Natural li siguin delegades o 
encomanades per les Administracions implicades; així com totes aquelles finalitats que 
estiguin directament o indirecta relacionades amb les esmentades als punts anteriors.  
 
TÍTOL SEGON 
RÈGIM ORGÀNIC I FUNCIONAL 
 
Capítol 1  
Òrgans de govern i de gestió 
 
Article 7.- Òrgans 
 
1.Els òrgans de govern i de gestió del Consorci són, amb caràcter necessari, els següents: 
 
1. L’Assemblea General. 
2. La Presidència. 
3. La  Vice-presidència. 
4. La Gerència. 
 
2. El Consorci, mitjançant acord de l’Assemblea General, podrà dotar-se dels òrgans 
complementaris que es considerin pertinents per a l’acompliment de les seves finalitats.  
 
Secció Primera.- L’Assemblea General 
 
Article 8.-Concepte 
 
1. L’Assemblea General és l’òrgan superior de govern del Consorci, amb capacitat per 
adoptar quantes resolucions consideri escaients per al bon funcionament i assoliment del 
seu objecte i finalitats. 
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2.Les sessions tindran lloc en qualsevol de les seus dels ens membres del Consorci, 
podent-se celebrar també en qualsevol indret que aquests disposin, i sigui adient. 
 
Article 9.- Composició 
 
1. L’Assemblea General estarà integrada pels membres següents : 
 
a) Un representant de la Diputació de Barcelona, designat lliurement per aquesta. 
 
b) Un representant de cadascun dels Ajuntaments consorciats, designats lliurement per 
aquests. 
 
La Presidència i la Vice-presidència del Consorci ho seran també de l’Assemblea General. 
2. L’eventual incorporació de nous membres al Consorci, suposarà la modificació del primer 
apartat en el sentit d’afegir el nombre de representants que es determinin en l’acord 
corresponent. 
 
Article 10.- Competències 
 
Correspondrà a l’Assemblea General: 
 
1. Impulsar la realització dels programes de desenvolupament del Consorci i aprovar el Pla 
anual de gestió i d’inversions, i la memòria anual  
 
2. Exercir el control i la fiscalització de la resta d’òrgans del Consorci.  
 
3. Aprovar els reglaments, les ordenances  i l’inventari general. 
 
4. Aprovar el pressupost i les seves modificacions d’acord amb les bases d’execució, 
autoritzar i disposar les despeses en matèria de la seva competència i aprovar el compte 
general, tot assumint les competències que la llei assigna a la Comissió Especial de 
Comptes, d’acord amb les previsions de la normativa reguladora de les hisendes locals.   
 
5. Aprovar les formes de gestió dels serveis i la creació d’òrgans desconcentrats. 
 
6. Acceptar la delegació de competències i l’encàrrec de gestió i de funcions fetes per altres 
Administracions públiques diferents de les consorciades. 
 
7. Aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball.  
 
8. Escollir al President i al Vice-President, d’acord amb les previsions estatutàries. 
 
9. Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar els expedients de contractació la quantia dels 
quals excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost, en els termes de la 
legislació vigent.  
 
10. L’aprovació de projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva 
contractació o concessió i quan no estiguin previstos en el pressupost. 
 
11. Atorgar la concessió de béns o serveis per més de cinc anys, sempre que la seva 
quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci.  
 
12. Adquirir béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del 
Pressupost, en els termes previstos a la legislació vigent. 
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13. Determinar els recursos propis de caràcter tributari, i imposar i ordenar les taxes, si 
escau, dels serveis que es prestin. 
 
14. Alienar béns i drets quan la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del 
pressupost, en els termes previstos a la legislació vigent.  
 
15. Alterar la qualificació jurídica dels béns demanials propis.  
 
16. Aprovar la cessió gratuïta de béns immobles, a títol de propietat, a altres 
Administracions o institucions públiques. 
 
17. Aprovar les bases generals i específiques per a l’atorgament de beques, premis i 
subvencions.   
18. Aprovar convenis la quantia dels quals ultrapassi els 90.000 euros.   
 
19. Aprovar les operacions de crèdit quan el seu import superi el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost del Consorci, i concertar les operacions de tresoreria, en els termes 
previstos a la legislació vigent. 
 
20. Adoptar els acords del Consorci en relació amb:  
 
a) La integració de noves entitats. 
b) La modificació dels Estatuts. 
c) La dissolució del propi Consorci. 
 
21. Informar sobre aquelles matèries sotmeses a la seva consideració per la Presidència. 
 
22. Proposar iniciatives a les entitats consorciades en l’àmbit del seu objecte. 
 
23. Potenciar el coneixement i la coordinació entre institucions i entitats. 
 
24. Analitzar, promoure debats i sensibilitzar sobre les qüestions clau de la sostenibilitat 
mediambiental en el seu àmbit territorial d’actuació i els que hi tinguin incidència recíproca. 
 
25. Proposar a la Presidència la constitució de grups de treball i la seva composició atenent 
als àmbits i qüestions prioritzades que siguin objecte d’estudi. 
 
26. Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del 
Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, atribueixi al 
Ple de l’entitat local amb el caràcter d’indelegables. 
 
Secció Segona.- La Presidència 
 
Article 11.- Concepte i titularitat 
 
1. La Presidència del Consorci té atribuïda la màxima representació legal d’aquest i en 
dirigeix el govern i l’administració. 
 
2. La designació de la persona que ha d’ocupar la presidència correspon a l’Assemblea 
General, que l’escollirà d’entre els seus membres. El mandat del President serà per un 
període de dos anys. 
 
3. Amb caràcter general, la Presidència podrà comparèixer sense necessitat de poder previ i 
especial davant tota classe d’autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol ordre o jurisdicció, així 
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com davant de tot tipus d’instàncies administratives i altres persones, públiques i privades, 
físiques i jurídiques.  
 
Article 12.- Competències 
  
La Presidència tindrà atribuïdes les competències següents: 
 
1. Exercir la representació institucional i l’alta direcció del Consorci. 
 
2. Dirigir i supervisar les diferents àrees i línies d’actuació en ordre a la realització de les 
finalitats del Consorci. 
 
3. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions de l’Assemblea General, dirigir-ne les 
deliberacions i decidir els empats amb vot de qualitat. 
 
4. Atorgar la concessió de béns o serveis per un període no superior a cinc anys, sempre 
que la seva quantia no excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost del 
Consorci. 
 
5. Alienar béns i drets quan la seva quantia no excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del 
pressupost, en els termes previstos a la legislació vigent. 
 
6. Aprovar convenis la quantia dels quals no ultrapassi els 90.000 euros. 
 
7. Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar els expedients de contractació la quantia dels 
quals excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i no en superi el 20%, 
sempre que no tinguin una durada superior a quatre anys, en els termes de la legislació 
vigent.  
 
8. L’aprovació de projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació 
o concessió, i estiguin previstos en el pressupost.  
 
9. Adquirir béns i drets, quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost, en els termes previstos a la legislació vigent. 
 
10. Aprovar la cessió temporal de béns en el marc de les finalitats estatutàries. 
 
11. Aprovar i resoldre les convocatòries de subvencions, beques i premis d’acord amb les 
bases aprovades. 
 
12. Exercir en cas d’urgència les funcions encomanades a l’Assemblea General, donant 
compte de les resolucions que adopti a la següent reunió d’aquest òrgan col·legiat, per a la 
seva ratificació. 
 
13. Exercir la direcció superior del personal, que inclou l’acomiadament  i la imposició de 
sancions del personal propi, en els termes previstos a la legislació vigent, i la proposta a 
l’Administració matriu de la imposició de sancions al personal adscrit, donant-ne compte a 
l’Assemblea General en la primera sessió que tingui lloc.  
 
14. En matèria de personal, també: 
 
a) Aprovar l’oferta pública d’ocupació i les seves bases, d’acord amb el pressupost i la 
plantilla aprovada. 
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b) Nomenar els càrrecs de comandament del Consorci a proposta de la Diputació de 
Barcelona 
c) Resoldre els expedients d’incompatibilitats. 
 
15. Exercir les accions judicials i administratives i la defensa del Consorci. 
 
16. Aprovar les operacions de crèdit quan el seu import no superi el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost del Consorci. 
 
17. Elevar a l’Assemblea General el projecte de pressupost, amb tots els seus annexes, que 
inclouen la memòria que l’ha d’acompanyar. 
 
18. Aprovar la liquidació del pressupost. 
19. Aprovar l’establiment i la modificació de preus públics, quan no cobreixin el cost del 
servei.    
 
20. Nomenar la persona que exercirà la Tresoreria del Consorci. 
 
21.Supervisar la gestió ordinària del Consorci. 
 
22. Declarar la lesivitat dels actes del Consorci. 
 
23. Totes aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del 
Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, atribueixi a 
la Presidència de l’entitat local amb el caràcter d’indelegables.    
 
Secció Tercera.- La Vice-presidència 
 
Article 13.- Concepte 
 
1. Corresponen a la Vice-presidència del Consorci, en atenció al seu ordre,  les funcions de 
substitució de la Presidència en els casos d’absència, vacant, malaltia o deure legal 
d’abstenció. 
 
L’Assemblea General escollirà, per majoria simple dels seus membres, a proposta de la 
Presidència, un Vice-president. 
 
2.El Vice-president podrà exercir, a més, totes aquelles altres funcions i comeses 
específiques que la Presidència li delegui. 
 
Secció Quarta.- La Gerència  
 
Article 14.- Concepte de Gerència 
 
1. La Gerència és l’òrgan d’administració que assumeix la direcció i la coordinació de la 
gestió del Consorci. 
 
2. La gestió del Consorci es durà a terme a través dels serveis propis de la Diputació de 
Barcelona, la qual proposarà a la Presidència per al seu nomenament, d’entre els seus 
càrrecs de comandament, el directiu o la directiva que considera més adient per a ocupar el 
càrrec. Del nomenament se’n donarà compte a l’Assemblea General.  
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Article 15.- Competències de la Gerència 
 
Correspondrà a la Gerència: 
 
1. Executar i fer complir els actes dels òrgans de govern i adoptar les mesures que exigeixi 
el seu millor compliment. 
 
2. Organitzar, dirigir, coordinar i inspeccionar els programes i els serveis, de conformitat 
amb les directrius dels òrgans de govern i adoptar les disposicions de règim interior 
necessàries per al funcionament del Consorci. 
  
3. Elaborar els programes tècnics i gerencials que permetin el correcte desenvolupament 
dels serveis del Consorci. 
 
4. Assumir la representació del Consorci quan no sigui exercida per la Presidència, ni la 
Vicepresidència. 
 
5. Elaborar els projectes de pressupost, liquidació i compte general, la proposta del Pla 
anual de gestió i d’inversions, les propostes de plantilla i la relació i la classificació dels llocs 
de treball. 
 
6. Redactar anualment la memòria de gestió, que es presentarà a l’Assemblea General 
juntament amb la liquidació del pressupost, tot diferenciant les actuacions que han estat 
realitzades directament pel Consorci de les que han estat executades directament per algun 
dels membres del consorci, amb càrrec als seus pressupostos. 
  
7. En matèria de personal: 
 
a) Sancionar els empleats propis del Consorci, en els supòsits de faltes lleus. 
 
b) Exercir la resta de competències que integrin el comandament directe en matèria de 
personal, i no siguin exercides directament per la Presidència. 
 
8. Restar assabentada dels expedients de concessió de llicències urbanístiques. 
 
9. Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar els expedients de contractació la quantia dels 
quals no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i sempre que no tinguin 
una durada superior a quatre anys, en els termes de la legislació vigent. 
 
10. Reconèixer les obligacions, ordenar els pagaments i obrir i cancel·lar tota mena de 
comptes corrents.   
 
11. Aprovar l’establiment i la modificació de preus públics, quan cobreixin el cost del servei.    
 
12. Aprovar els projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva 
contractació o concessió, i estiguin previstos en el pressupost.  
 
13. Acceptar subvencions, donacions i cessions de tota mena. 
 
14. Qualsevulla altra comesa que li encomanin l’Assemblea General o la resta d’òrgans de 
govern. 
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15. Totes aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del 
Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, atribueixi a 
la Presidència de l’entitat local amb el caràcter de delegables. 
 
Article 16  
 
A la Gerència, correspondrà també, exercir el comandament de la Direcció Tècnica de 
l’Espai Natural Guilleries-Savassona, que es durà a terme a través dels serveis propis de la 
Diputació de Barcelona, la qual  designarà, d’entre els seus tècnics, la persona que 
l’exercirà. 
 
D’aquesta designació, se’n donarà compta a l’Assemblea General, a través de la 
Presidència del Consorci. 
 
Secció Cinquena.- Òrgans complementaris  
 
Article 17.- Òrgans complementaris   
 
L’Assemblea General podrà instar l’assistència i cooperació d’òrgans complementaris, 
diferents dels previstos com a necessaris,  en els termes i amb l’abast que es determinin a 
l’acord corresponent, o bé d’altres òrgans assessors aliens. 
 
Secció Sisena.- Règim de delegació de competències orgàniques 
 
Article 18.- Règim de delegació interorgànica 
 
1. Les competències atribuïdes als òrgans del Consorci seran susceptibles de delegació de 
conformitat amb el règim general que la regula. 
 
2. En tot cas, la delegació de l’exercici de les competències assignades als diferents òrgans 
esmentats exigirà el compliment dels requisits següents: 
 
a) Que es disposi mitjançant un acte administratiu de l’òrgan que tingui assignada la 
competència. 
 
b) Que es fixi l’àmbit d’assumptes, les facultats delegades i les condicions especials. 
 
c) Que es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
   
Capítol 2.-  
Funcionament de l’òrgan col·legiat i règim de recursos 
 
Article 19.-Caràcter i periodicitat de les sessions 
 
1. L’Assemblea General es reunirà, com a mínim, dues vegades a l’any, una cada semestre,  
en sessió ordinària. 
 
2. L’Assemblea General es reunirà en sessió extraordinària sempre que ho consideri 
necessari la Presidència o quan ho proposin la tercera part dels seus membres. 
 
 3. La fixació de les dates i hores de les sessions es determinarà per la Presidència i, dins el 
possible, mantindrà una periodicitat regular pel que fa a les ordinàries. 
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Article 20.- Convocatòria de les sessions 
 
1. Les sessions de l’òrgan col·legiat han de convocar-se, al menys, amb dos dies hàbils 
d’antelació, llevat de les extraordinàries que ho hagin estat amb caràcter urgent, quina 
convocatòria amb aquest caràcter haurà de ser ratificada pel propi òrgan. 
 
2. La convocatòria, que trametrà la Secretaria per indicació de la Presidència, es 
comunicarà per escrit a cadascun dels membres de l’òrgan col·legiat i expressarà el lloc, dia 
i hora de celebració de la sessió, així com tots els assumptes que hagin de tractar-s’hi. 
 
Article 21.- Quòrum de constitució i celebració de les sessions 
 
1. En primera convocatòria, el quòrum per a la vàlida celebració de les sessions de l’òrgan 
col·legiat serà d’un terç del nombre legal total dels seus membres, que mai no podrà ser 
inferior a tres persones. 
2. En segona convocatòria, mitja hora després, serà suficient la presència de tres membres; 
aquest quòrum haurà de mantenir-se al llarg de la sessió. 
 
3. En qualsevol cas, no es podrà celebrar cap sessió sense l’assistència de les persones 
que ocupin la Presidència i la Secretaria, o de les persones que les substitueixin d’acord 
amb les previsions d’aquests Estatuts. 
 
4. En el cas de què, per no assolir-se el quòrum exigit, no es celebrés la sessió, podrà tenir 
lloc una reunió informativa per donar compte als presents dels assumptes que havien estat 
inclosos a l’ordre del dia. 
 
De concórrer les circumstàncies indicades al paràgraf anterior, quedaran acreditades les 
raons d’urgència per tal que la Presidència del Consorci, si així ho considera oportú, 
exerceixi les competències de l’òrgan col·legiat, al qual se’n donarà compte, a la següent 
sessió que celebri, a l’efecte de ratificació. 
 
5. A les sessions de l’òrgan col·legiat hi assistiran, amb veu i sense vot, les persones que 
exerceixin els càrrecs de Secretaria i Intervenció o funcionaris en qui hagin delegat, la 
Gerència i de la Direcció Tècnica.  
 
El President convocarà també a un representant més de cada ens consorciat, que seran 
designats lliurement per cada Ajuntament i per la Diputació de Barcelona. Aquests 
representants tindran veu i també vot quan li hagi estat delegat pel representant del seu ens 
i per falta d’assistència d’aquest últim a la sessió. 
 
A criteri de la Presidència podran ser convocats altres responsables del Consorci o 
persones alienes, que tindran la consideració de convidats amb veu però sense vot, que 
informaran o assessoraran a l’òrgan col·legiat sobre els assumptes per als quals es 
requereixi la seva presència.  Aquests podran ser, entre d’altres: 
 
a) Tècnics de la Diputació de Barcelona o de qualsevol de les administracions o entitats  
membres. 
b) Representants d’altres Administracions Públiques que tinguin competències en matèria 
de parcs. 
c) Representants de les Universitats: entre d’altres, de la Universitat Central de Barcelona, 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya. 
d) Representants del Consell Superior d’Investigacions Científiques. 
e) Representants d’associacions de defensa de natura. 
f) Representants dels propietaris de terrenys inclosos dins de l’Espai Natural. 
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g) Representants d’activitats recreatives i esportives. 
h) Qualsevol altre que la Presidència consideri. 
 
L’assistència dels membres a les sessions serà personal i indelegable. 
 
Article 22.- Règim de majories requerides en funció dels tipus d’acords. 
 
1. Els acords de l’òrgan col·legiat s’adopten, com a regla general, per majoria simple dels 
membres presents. Existeix majoria simple quan els vots afirmatius són més que els 
negatius.  
 
2. S’adoptaran per majoria absoluta del nombre legal de membres de l’Assemblea General 
els acords per a l’adopció dels quals la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del 
règim local, així com la seva normativa de desplegament i la legislació sectorial, exigeixin 
aquest quòrum qualificat referit al nombre legal de membres de la corporació. 
Article 23.- Sistema de votació 
 
1. L’adopció dels acords es produeix mitjançant assentiment o per votació ordinària, llevat 
que l’òrgan col·legiat acordi, per a un cas concret, la votació nominal. 
 
2. El vot podrà emetre’s en sentit afirmatiu o negatiu.  Els membres també podran abstenir-
se de votar. L’absència d’un o varis membres de l’òrgan col·legiat, un cop iniciada la 
deliberació d’un assumpte, equival, als efectes de la votació corresponent, a l’abstenció.  
 
3. Quan es produeixi empat, es repetirà la votació i si se’n torna a produir de nou decidirà la 
Presidència amb el seu vot de qualitat. 
 
Article 24.- Règim de recursos contra els actes dels òrgans de govern i d’administració 
 
1. Contra els actes sobre aplicació i efectivitat dels tributs i de la resta d’ingressos de dret 
públic locals, els interessats podran formular recurs de reposició preceptiu davant l’òrgan 
que els hagi dictat. 
 
2. Contra els actes administratius dictats per la Gerència relatius a les matèries no incloses 
a l’apartat primer, els interessats podran formular recurs d’alçada davant la Presidència del 
Consorci, d’acord amb allò que és previst a la legislació de règim jurídic de les 
Administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
3. Les disposicions de caràcter general i els actes administratius adoptats per la Presidència 
i per l’Assemblea General del Consorci exhaureixen la via administrativa, essent 
susceptibles de recurs contenciós administratiu en els termes i condicions establerts a la 
legislació processal i administrativa.   
 
Contra els actes administratius esmentats cabrà recurs de reposició, amb caràcter potestatiu 
i previ al contenciós administratiu.   
 
4. En els supòsits en què, per raó d’urgència, la Presidència del Consorci exerceixi 
competències atribuïdes a l’òrgan col·legiat, els interessats podran formular recurs de 
reposició potestatiu davant d’aquella Presidència. 
 
Contra l’acord de ratificació del decret de la Presidència del Consorci, adoptat per l’òrgan 
col·legiat, els interessats podran formular recurs de reposició potestatiu. 
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Article 25.- Altres aspectes de funcionament de l’òrgan col·legiat 
 
En tot allò no previst en els presents Estatuts, el règim de convocatòria i desenvolupament 
de les sessions, així com el d’adopció d’acords, i la seva impugnació, s’acomodaran a allò 
que s’estableix a la legislació de règim local. 
 
TÍTOL TERCER 
FUNCIONS DE SECRETARIA, INTERVENCIÓ I TRESORERIA DE FONS 
 
Article 26.- Secretaria, Intervenció i Tresoreria 
 
El Consorci estarà assistit per una Secretaria, una Intervenció i una Tresoreria. 
 
Article 27.- Exercici de les funcions 
 
1. Els càrrecs de secretaris i intervenció seran exercits pels funcionaris d’habilitació nacional 
que exerceixin les funcions en qualsevol de les administracions consorciades, o bé pel 
funcionaris o funcionàries en qui ells deleguin. 
 
2.- La Tresoreria serà exercida per la persona que resulti designada a l’efecte per la 
Presidència del Consorci.  
 
Article 28.- Disposició de fons 
 
Dels fons en disposaran, conjuntament, les persones titulars o autoritzades, de la Gerència, 
la Intervenció i la Tresoreria, en nombre de tres per a cada grup: Ordenador de pagaments, 
Intervenció i Tresoreria respectivament,  que es designaran per resolució de la Presidència. 
 
TÍTOL QUART 
RELACIONS AMB ELS ENS CONSORCIATS 
 
Article 29.- Nivells de relació 
 
La relació entre el Consorci i els ens consorciats podrà establir-se, amb caràcter general, en 
els nivells d’informació, assistència, coordinació, encàrrec de gestió i de funcions, i 
delegació.  
 
Article 30.- Règims i sistemes d’informació i comunicació 
 
1. El Consorci i les entitats consorciades es facilitaran recíprocament la informació sobre la 
pròpia gestió que sigui rellevant per al desenvolupament adequat de l’exercici de llurs 
competències respectives. 
 
2. El Consorci i les entitats consorciades desenvoluparan els processos i tècniques de 
col·laboració mútua que siguin adients per tal de compartir l’optimització de llurs respectius 
sistemes d’informació i comunicació. 
 
Article 31.- Règim de coordinació i d’assistència 
 
1. Les entitats consorciades podran adoptar mesures de coordinació i assistència envers el 
Consorci, de caràcter general o contingent. 
 
2. En el marc de les mesures d’assistència, i a fi d’acomplir les seves funcions, el Consorci 
es podrà valer dels serveis administratius i tècnics de qualsevulla de les seves entitats 
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consorciades i, alhora, podrà formalitzar amb aquestes els instruments de cooperació que 
consideri pertinents. 
 
3. Les entitats consorciades es podran valer dels serveis administratius i tècnics del 
Consorci quan raons tècniques o d’especialització així ho aconsellin. 
 
Article 32.- Encomanda o encàrrec de gestió i de funcions 
 
1. La realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència del 
Consorci podrà ser encarregada a unitats, organismes o societats de cadascuna de les 
entitats consorciades, o a d’altres consorcis o ens en els quals aquestes participin, per raons 
d’eficàcia o d’optimització dels mitjans disponibles.   
 
2. L’encomanda o encàrrec de gestió o de funcions no suposa la cessió de la titularitat de la 
competència ni dels elements substantius del seu exercici, i correspondrà a l’òrgan 
competent del Consorci l’adopció dels actes administratius definitius o complementaris que 
donin suport o en els quals s’integri la concreta activitat objecte de l’encàrrec. 
 
3. La realització d’activitats establertes amb caràcter general en l’àmbit de les entitats 
consorciades i del Consorci es durà a terme d’acord amb les determinacions aprovades, les 
quals fixaran les activitats incloses, el seu termini de vigència i la naturalesa i l’abast de la 
gestió i funcions encomanades. 
 
4. Les activitats realitzades per compte del Consorci tindran validesa plena i no necessitaran 
de l’adopció d’un acte exprés d’encàrrec pels seus òrgans de govern. 
 
5. Per raons d’eficàcia o d’optimització dels mitjans disponibles, podrà ser encarregada al 
Consorci la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència 
de les entitats consorciades, amb les mateixes determinacions establertes als apartats 
anteriors. 
 
Article 33.- Règim de delegació intersubjectiva 
 
1. El Consorci podrà efectuar la delegació intersubjectiva de competències de gestió a favor 
d’una o vàries de les entitats consorciades en aquells casos en què, per motiu de 
complexitat tècnica o altres raons que comportin una insuficient capacitat de gestió en 
determinats àmbits, l’aplicació de l’institut de l’encàrrec de gestió no pogués donar cobertura 
a totes les funcionalitats exigides. 
 
2. La delegació intersubjectiva de competències suposa la cessió dels elements substantius 
de l’exercici de la competència per compte del Consorci, que en manté la titularitat.  En 
l’exercici d’aquestes funcions, les entitats delegades gaudeixen de totes les potestats i les 
prerrogatives atribuïdes per la legislació. 
 
3. Per a la seva aplicació, l’òrgan competent del Consorci ha d’adoptar l’acord de delegació 
a favor de l’entitat o entitats consorciades, els òrgans competents de les quals han d’adoptar 
els acords correlatius d’acceptació. Una referència d’aquests acords es publicarà al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. 
 
4. L’acord de delegació ha de contenir les determinacions per les quals es regirà la 
delegació, i que faran referència, com a mínim, als aspectes relatius al seu contingut, 
caràcter, durada, medis i òrgans actuants, i altres condicions aplicables. 
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Aquestes determinacions específiques contingudes en l’acord de delegació podran 
addicionalment ser formalitzades, si es creu necessari, en un acord de col·laboració entre el 
consorci i l’entitat o entitats delegades. 
 
Article 34.- Règim de ratificacions per les entitats consorciades 
 
Hauran de ser ratificats pels òrgans competents de les entitats consorciades els acords 
relatius a: 
 
a) Modificació dels Estatuts. 
b) Incorporació de nous membres al Consorci.  
c) Aportacions de caràcter econòmic al Consorci per part de les entitats consorciades en la 
part que els afecti. 
d) Dissolució del Consorci. 
 
TÍTOL CINQUÈ 
RÈGIM DEL PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI 
 
Article 35.- Determinacions generals 
 
1. El Consorci disposarà del personal necessari per al compliment del seu objecte i finalitats.  
El seu nombre, categories i funcions vindran determinades en la plantilla i en la relació de 
llocs de treball aprovades per l’Assemblea General. 
 
2. Les places de la plantilla i els llocs de treball seran establerts i modificats atenent els 
principis d’eficàcia, economia i racionalització de recursos, en el marc de la legislació 
aplicable a l’Administració Local. 
 
Article 36.- Tipus de personal i règims aplicables 
 
El personal al servei del Consorci pot ser funcionari o laboral procedent exclusivament d’una 
reassignació de llocs de treball de les administracions participants, amb el seu règim jurídic 
de l’Administració Pública d’adscripció i amb retribucions que en cap cas poden superar les 
que aquella estableix per a llocs de treball equivalents. 
 
TÍTOL SISÈ 
RÈGIM PATRIMONIAL, PRESSUPOSTARI I FINANÇAMENT 
 
Article 37.- Hisenda 
 
1. El Consorci, per a la realització del seu objecte i finalitats, disposarà dels recursos 
següents: 
a) Aportacions de les entitats consorciades. 
b) Taxes, preus públics i altres rendiments que obtingui per la prestació directa o indirecta 
de serveis. 
c) Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat, incloent els procedents d’iniciatives 
de mecenatge i esponsorització. 
d) Operacions de crèdit. 
e) Qualsevol altre que pugui correspondre al Consorci d’acord amb la legislació. 
 
2.- Els acords del Consorci que suposin aportacions extraordinàries de caràcter econòmic 
per part de les entitats consorciades al Consorci hauran de ser ratificats pels respectius 
òrgans de govern competents. 
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Article 38.- Règim econòmic i financer, pressupostari i comptable 
 
1.  El règim econòmic i financer del Consorci serà l’establert a la normativa vigent per als 
ens locals catalans en matèria pressupostària, financera, de control i comptabilitat. 
 
2.  La memòria que ha d’acompanyar anualment el pressupost del Consorci, com a annex, 
farà esment d’aquelles inversions que estigui previst que s’executin durant l’exercici amb 
càrrec al pressupost d’algun dels membres consorciats i directament per aquests.  Si el 
pressupost d’aquests ens no estigues definitivament aprovat, es farà constar aquesta 
circumstància a la memòria. 
 
Article 39.- Patrimoni del consorci 
 
Constitueixen el patrimoni del Consorci: 
 
a) Els béns que li siguin adscrits en ús per les entitats consorciades. 
b) Els béns, drets i accions que adquireixi per qualsevol títol legítim, tot incloent les 
propietats incorporals morals i d’explotació d’autoria derivades de les seves creacions 
pròpies, així com els drets de propietat industrial sobre els seus signes i denominacions 
distintius. 
  
Article 40.- Règim dels béns adscrits per les entitats consorciades 
 
1. Els béns adscrits en ús al Consorci per les entitats consorciades conserven la seva 
qualificació jurídica i titularitat originària.  Les facultats de disposició limitades que es puguin 
reconèixer a favor del Consorci seran les que constin als acords de cessió corresponents, 
circumscrivint-se aquestes, en tot cas, a les seves finalitats estatutàries. 
 
2. Les cessions efectuades per les entitats membres del Consorci, de l’ús i la gestió 
d’elements de la seva propietat, ho són per tot el temps de durada del Consorci, amb 
l’obligació per part d’aquest de conservar-los i mantenir-los segons les finalitats estatutàries. 
 
Article 41.- Règim dels béns, drets i accions adquirits pel Consorci 
 
1. Els béns, drets i accions adquirits pel Consorci es regiran per les normes reguladores del 
patrimoni dels ens locals catalans i per la legislació específica de patrimoni natural.         
 
2. La marca “Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Xarxa de Parcs Naturals”, amb el 
logotip gràfic corresponent, és una denominació distintiva de la imatge corporativa del 
Consorci.  Els òrgans de govern i d’administració han de fer-ne ús en totes les seves 
activitats oficials, i s’utilitzaran en tota la senyalització gràfica de l’Espai Natural. Igualment, 
haurà de figurar en totes les activitats que organitzi o en les quals col·labori el Consorci.  
 
Resta expressament prohibida la seva utilització per tota persona física o jurídica aliena al 
Consorci llevat que disposin d’una autorització expressa concedida per resolució de la 
Presidència.  
 
TÍTOL SETÈ 
EXTINCIÓ I LIQUIDACIÓ 
 
Article 42.- Causes d’extinció 
 
El Consorci podrà extingir-se per alguna de les causes següents: 
 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 279

a) Per disposició legal. 
b) Per impossibilitat d’acomplir les  seves finalitats. 
c) Per acord de les entitats consorciades 
d) Per la separació d’algun dels membres si amb això el Consorci esdevé inoperant. 
 
Article 43.- Procediment i efectes de la dissolució 
 
1. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. En tot cas serà causa de 
dissolució que els fins estatutaris del Consorci hagin estat complerts. 
 
2. El màxim òrgan de govern del Consorci, a l’adoptar l’acord de dissolució, nomenarà un 
liquidador. 
 
3. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspongui a cada membre del 
Consorci que es calcularà d’acord amb la participació que li correspongui en el saldo 
resultant del patrimoni net després de la liquidació, tenint en compte tant el percentatge de 
les aportacions que hagi efectuat cada membre del Consorci al fons patrimonial del mateix, 
com al finançament concedit cada any. 
 
4. S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què es farà el pagament de la quota de 
liquidació en el supòsit que resulti positiva.  
 
5. Els ens consorciats podran acordar, per unanimitat, la cessió global dels actius i passius a 
una altre entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat 
i aconseguir els objectius del Consorci que es liquida.” 
 
TÍTOL VUITÈ 
RÈGIM JURÍDIC, MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I DURADA DEL MANDAT DELS 
ÒRGANS DE GOVERN DEL CONSORCI 
 
Article 44.- Règim jurídic del Consorci 
 
En tot allò no previst en aquests Estatuts o a les seves eventuals modificacions, regiran les 
prescripcions contingudes en la normativa de règim local aplicable als ens locals de 
Catalunya, i, per raó de les seves finalitats pròpies, les contingudes al Pla Especial que 
reguli l’espai natural.  
 
Article 45.-Procediment de modificació dels Estatuts 
 
La modificació dels Estatuts del Consorci, amb l’acord previ de l’Assemblea General adoptat 
per la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres si escau, ha de ser ratificada 
per les entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats que per a l’aprovació. 
 
Article 46.- Durada del mandat dels òrgans de govern del Consorci 
 
1. La finalització del mandat dels òrgans de govern unipersonals i dels membres del 
col·legiat coincidirà amb la de les Corporacions Locals.  No obstant això, continuaran en les 
seves funcions sols per a l’administració ordinària fins a la renovació dels membres i, en tot 
cas, fins que les Administracions que formen el Consorci hagin fet les corresponents 
designacions.   
 
2. Les previsions anteriors no seran d’aplicació a la Gerència ni a la Direcció Tècnica, les 
quals seguiran les determinacions pròpies de la relació de servei que les vincula amb la 
Diputació de Barcelona. Tampoc ho seran vers la Secretaria, la Intervenció i la Tresoreria. 
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Article 47.- Procediment de separació dels membres 
 
1. Cadascun dels membres del Consorci podrà separar-se d’aquest efectuant el 
corresponent avís previ davant el propi Consorci amb un mínim de tres mesos d’antelació, 
sempre que estigui al corrent en el compliment de les seves obligacions i compromisos 
pendents. 
 
2. Un cop rebut l’avís previ de separació d’algun membre es reunirà l’Assemblea General 
per tal d’impulsar, si escau, les modificacions estatutàries i pressupostàries oportunes o, si 
escau, la dissolució del Consorci. 
 
3. L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci si la resta dels seus 
membres no n’acorden la seva continuïtat i segueixen en el Consorci almenys dues 
Administracions. 
 
4. Quan l’exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci s’aplicaran les 
següent regles: 
a) Es calcularà la quota de separació que li correspongui a qui exerciti el dret de separació, 
d’acord amb la participació que li hagués correspost en el saldo resultant del patrimoni net si 
s’hagués dissolt el Consorci, tenint en compte tant el percentatge de les aportacions que 
hagi efectuat qui exerceix el dret de separació al fons patrimonials del Consorci, com el 
finançament concedit cada any. 
S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què es farà el pagament de la quota de 
separació, en el supòsit que resulti positiva; així com la forma i condicions de pagament del 
deute que correspongui a qui exerceixi el dret de separació si la quota és negativa. 
L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada determina la quota de separació, 
en el supòsit que aquest resulti positiva, o una vegada s’hagi pagat el deute, si la quota és 
negativa. 
b) Si el Consorci estigués adscrit a l’Administració que exerceix el dret de separació, s’haurà 
d’acordar a quin de la resta d’ens consorciats que continuen en el Consorci s’adscriu en 
aplicació dels criteris establerts a la Llei.” 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA 
 
Disposició Addicional Única.- Efectes de les modificacions legislatives 
 
1. Les prescripcions d’aquests Estatuts que incorporen o reprodueixen aspectes de la 
legislació bàsica de l’Estat o l’autonòmica d’aplicació als consorcis locals catalans 
s’entendran automàticament modificades en el moment en què es produeixi la seva revisió. 
 
2. La remissió que es fa en els presents Estatuts a les normes legals de qualsevol altre 
àmbit, general o sectorial, s’entendrà referida a les successives que interpretin, ampliïn, 
condicionin, substitueixin, modifiquin o deroguin les vigents. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 1A 
 
Fins que el Pla Especial de Protecció i Millora de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona 
no inclogui en el seu àmbit el sòl no urbanitzable corresponent al terme municipal de Sant 
Sadurní d’Osormort, les competències del Consorci en aquest municipi es regularan pel que 
disposa el conveni signat per ambdues parts el 4 de juny de 2010. 
 
DISPOSICIONS FINALS 
 
Disposició Final Única.- Entrada en vigor 
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Els presents Estatuts seran vigents quan hagin estat aprovats pels òrgans competents dels 
ens consorciats i publicats íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.” 

 
Segon.- CONDICIONAR la ratificació de l’acord d’aprovació inicial de la modificació 
dels Estatuts a la seva aprovació definitiva en els mateixos termes acordats. 
 
Tercer.- ENCARREGAR al Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona 
perquè dugui a terme el tràmit d’informació pública mitjançant anunci en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial del Província i també al tauler 
d’anuncis del Consorci, per un termini de 30 dies d’acord amb el que estableix el 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya. 
 
Quart.- NOTIFICAR els acords precedents al Consorci de l’Espai Natural de les 
Guilleries-Savassona. 
 
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al Portaveu del Grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal, Sr. Portabella, qui diu: Només per 
indicar el nostre vot contrari en els punts 14, 16 i 17. Abstenció en els punts 15, 18 i 
19. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (20), del Partit dels Socialistes de 
Catalunya – Progrés Municipal (19), del Partit Popular (5) i d'Iniciativa per Catalunya 
Verds Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4) i el vot en contra d'Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord Municipal (2), sent el resultat definitiu de 48 vots a 
favor i 2 vots en contra.  
 
15.- Dictamen de data 4 de maig de 2015, que proposa ratificar l’acord de la 
modificació dels Estatuts del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, adoptat 
pel Consell Plenari del Consorci en data 19 de novembre de 2014, per adaptar-
los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització 
del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.  
 
I. ANTECEDENTS 
 
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), el 31 de desembre de 2013, incideix 
notablement en la regulació dels consorcis, bàsicament, mitjançant la modificació de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú (LRJPAC). 
 
La Disposició final segona de la LRSAL afegeix una nova Disposició addicional vintena 
a la LRJAPC que estableix, entre d’altres, l’obligatorietat de fixar estatutàriament 
l’Administració pública a la que estarà adscrit cada Consorci, d’acord amb els criteris 
fixats a la pròpia LRSAL i referits a cada exercici pressupostari, i conté d’altres 
requeriments quant al seu règim orgànic, funcional i financer, raó per la qual és 
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necessària la corresponent adaptació estatutària. A aquesta necessitat d’adaptació se 
suma la derivada de l’entrada en vigor, el 18 de setembre de 2014, de la Llei 15/2014, 
de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma 
administrativa, que incorpora diverses previsions referides al dret de separació i 
dissolució dels consorcis que han de recollir-se en els seus estatuts.  
 
El Ple de la Diputació de Barcelona, en les sessions de 30.10.14 i 20.11.14, va adoptar 
els acords núm. 135/14 i 152/14, mitjançant els quals, tot donant compliment a la DA 
12a de la LBRL, en la redacció donada per la L 27/13, s’acorda la classificació dels 
ens vinculats o dependents de la Diputació de Barcelona que constitueixin el seu 
sector públic local, en els grups de classificació 1, 2 ó 3 i la fixació del nombre mínim i 
màxim dels membres dels òrgans de govern i d’administració, així com de la retribució 
bruta anual als efectes dels contractes mercantils i contractes d’alta direcció en relació 
amb els ens vinculats i dependents de la Corporació. 
 
Conforme a aquests acords, el Consorci del Parc de la Serralada Litoral, com a ens 
vinculat a la Diputació de Barcelona i constituent del seu sector públic local, fou 
classificat en el grup 3. A més de la Diputació de Barcelona, integren el Consorci del 
Parc de la Serralada Litoral, el Consell Comarcal del Maresme, el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, la Generalitat de Catalunya, els Ajuntaments d’Alella, Argentona, 
Cabrera de Mar, Cabrils, Martorelles, Montornès del Vallès, Premià de Dalt, la Roca 
del Vallès, Santa Maria de Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i 
Vilassar de Dalt. El Consorci es regeix pels Estatuts publicats al BOPB núm. 3 de 
3.1.2007. 
 
El Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, en data 19.11.14, 
acordà, entre d’altres, l’aprovació inicial de la modificació dels seus Estatuts. 
 
La notificació dels acords adoptats amb el seu annex va tenir entrada al Registre 
General de la Diputació de Barcelona el 26.11.2014. 
 
Per altra banda, la Diputació de Barcelona va efectuar una anàlisi dels estatuts dels 
Consorcis adscrits al seu sector públic, tot contrastant-los amb els requeriments 
establerts a la LRSAL i la L 15/2014. De resultes d’aquesta anàlisi es van elaborar els 
documents, l’acreditació dels quals consta a l’expedient, que es detallen a continuació: 
 
- Informe emès per la Secretaria General, de data 28.1.2015. 
 
- Acords de la Junta de Govern de 12.2.2015 (núm. 37/2015), sobre l’adequació dels 

Estatuts dels Consorcis integrats en el sector públic de la Diputació de Barcelona a 
les lleis esmentades. 

 
Respecte d’aquests acords, cal recordar que l’apartat quart del dictamen aprovat 
disposa el següent: 
 
“Quart.- L’observança dels criteris assenyalats a l’apartat primer ho serà respecte 
dels seus aspectes essencials per a aquells consorcis que han adoptat ja un acord 
sobre la proposta d’adequació dels seus estatuts a la LRSAL i a la L 15/2014; 
concretament, els següents: 
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- Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona 
- Consorci del Parc de la Serralada Litoral 
- Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme” 
 

II. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI 
DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL I RATIFICACIÓ PER PART DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA  

 
Contrastada la proposta aprovada pel Consell Plenari del Consorci amb els criteris 
aprovats per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, cal formular les 
consideracions següents: 
 
Les modificacions aprovades pel Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada 
Litoral en data 19.11.14, contingudes als articles 1 (apartats 4 i 5), 6, 37, 45, 49 i 
disposició addicional tercera s’adeqüen, en els seus aspectes essencials, als criteris 
aprovats per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
S’ha de consignar que l’art. 37 dels Estatuts inclou la possibilitat de disposar de 
personal propi sobre la base de la competència referida a les actuacions en matèria de 
prevenció d’incendis en l’àmbit de l’Espai Natural (art. 6.j dels Estatuts), tot vinculant-lo 
amb l’art. 26.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Val a dir que es dedica una part significativa dels recursos personals (8 auxiliars de 
guaita, d’un total de 24 empleats, segons plantilla publicada al BOPB de 24.11.2014) 
del Consorci, com també econòmics i tècnics, a la finalitat referida a les actuacions en 
matèria de prevenció d’incendis. 
 
Respecte dels aspectes procedimentals, cal tenir en compte que la modificació dels 
Estatuts del Consorci, segons allò previst a l’art. 322 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel D 179/1995, de 13 de juny, requereix 
l’acord de l’òrgan superior de govern del Consorci, ratificat pels ens i les 
administracions que en formen part amb el vot favorable de la majoria absoluta dels 
seus membres (LBRL, art. 47.2.g), amb l’informe previ, preceptiu i no vinculant de la 
Secretaria i la Intervenció. 
 
En virtut de tot això, vist l’acord de 19.11.2014, adoptat pel Consell Plenari del 
Consorci, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de Territori i 
Sostenibilitat, es proposa al Ple de la Diputació l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer.- RATIFICAR l’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci del 
Parc de la Serralada Litoral, aprovada pel seu Consell Plenari el 19 de novembre de 
2014, que afecta els articles 1 (apartats 4 i 5), 6, 37, 45, 49 i disposició addicional 
tercera, constituït per la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Maresme, el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, la Generalitat de Catalunya, els Ajuntaments 
d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Martorelles, Montornès del Vallès, 
Premià de Dalt, la Roca del Vallès, Santa Maria de Martorelles, Teià, Tiana, 
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Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt, d’acord amb el text dels quals es 
transcriu a continuació:  
 

“Article 1: (Objecte, denominació, àmbit territorial, membres i ens 
d’adscripció) 
.../... 
4.- A l’empara de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de les Administracions Públiques, en la seva disposició final segona 
s’estableix que els estatuts de cada Consorci determinaran l’Administració Pública a 
la que estarà adscrit així com el seu règim orgànic, funcional i financer d’acord amb 
el que preveuen els apartats de la llei. En aplicació dels criteris continguts en 
aquesta norma, el Consorci s’adscriu a la Diputació de Barcelona. Aquesta 
adscripció determina la subjecció al règim pressupostari, de comptabilitat i control 
de l’administració d’adscripció, sens perjudici del mandat legal a la Llei Orgànica 
20/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera. 
 
5.- Correspondrà al Ple de l’ens local al que el Consorci estigui adscrit la 
classificació del Consorci en un dels tres grups previstos d’acord amb les previsions 
i efectes contingudes a la Disposició Addicional dotzena de la Llei de Bases de 
Règim Local en la seva redacció donada per l’article primer, apartat trenta-set de la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les 
Administracions Públiques. 
 
Article 6.- Finalitats i serveis 
 
Les finalitats a aconseguir i els serveis a prestar pel Consorci són els següents: 
 
a) Gestionar el Pla Especial de protecció del medi natural i del Paisatge de la 

Conreria-Sant Mateu-Céllecs 
 
b) Vetllar pel compliment de la legislació sectorial i el planejament vigents en el 

territori del Parc. 
 
c) Actuar a tots els efectes, com a òrgan de representació dels ens integrants del 

Consorci, en relació amb tot el que faci referència al Parc. 
 
d) Emetre informes i dictàmens sobre les activitats que afectin el territori de l’espai 

natural i requerir a les administracions competents les actuacions necessàries. 
 
e) Promoure campanyes de sensibilització sobre els valors naturals i culturals i 

accions de protecció del Parc de possibles agressions. 
 
f) Elaborar tot tipus d’estudis, informes, plans i projectes  sobre el Parc. 
 
g) Establir convenis de col·laboració amb altres entitats publiques i privades sense 

finalitat de lucre amb objectius coincidents amb els del Consorci. 
 
h) Promoure els serveis propis del Parc així com la seva difusió i promoció de la 

utilització. 
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i) Gestionar l’obtenció de recursos i ajuts tècnics o econòmics procedents d’altres 
institucions públiques o privades.  

 
j) Realitzar actuacions en matèria de prevenció d’incendis en l’àmbit de l’Espai 

Natural 
 
k) Manteniment de l’espai natural i de la seva xarxa viària 
 
I totes aquelles competències que dins del territori del Parc li siguin delegades o 
encomanades per les Administracions implicades; així com totes aquelles finalitats 
que estiguin directament o indirecta relacionades amb les esmentades als punts 
anteriors.  
 
Article 37.- Tipus de personal i règims aplicables 
 
1. El Consorci podrà disposar de personal propi en base al que preveu la DA 13a 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, atès que als efectes d’allò previst a l’article 
26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, té, entre les seves finalitats, la prevista a l’article 
6.j) dels present estatuts 
 
El Consorci podrà disposar també de personal funcionari o laboral procedent d’una 
reassignació de llocs de treball de les administracions participants. En aquest darrer 
cas el seu règim jurídic serà el de l’administració publica d’adscripció i les seves 
retribucions en cap cas podran superar les establertes pels llocs de treball 
equivalents a aquella. 
2. Vigent 
 
3. (primer paràgraf) Suprimit 
 (segon paràgraf) Vigent 
 
Article 45.- Procediment i efectes de la dissolució 
 
1.- La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. En tot cas serà 
causa de dissolució que els fins estatutaris del Consorci hagin estat complerts. 
 
2.- El màxim òrgan de govern del Consorci, a l’adoptar l’acord de dissolució, 
nomenarà un liquidador. 
 
3.- El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspongui a cada membre 
del Consorci que es calcularà d’acord amb la participació que li correspongui en el 
saldo resultant del patrimoni net després de la liquidació, tenint en compte tant el 
percentatge de les aportacions que hagi efectuat cada membre del Consorci al fons 
patrimonial del mateix, com al finançament concedit cada any. 
 
4.- S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què es farà el pagament de la 
quota de liquidació en el supòsit que resulti positiva.  
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5.- Els ens consorciats podran acordar, per unanimitat, la cessió global dels actius i 
passius a una altre entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la 
continuïtat de l’activitat i aconseguir els objectius del Consorci que es liquida. 
 
Article 49. Procediment de separació del membres. 
 
1.- Cadascun dels membres del Consorci podrà separar-se d’aquest efectuant el 

corresponent avís previ davant el propi Consorci amb un mínim de  tres mesos 
d’antelació, sempre que estigui al corrent en el compliment de les seves 
obligacions i compromisos pendents. 

 
2.- Un cop rebut l’avís previ de separació d’algun membre es reunirà l’Assemblea 

General per tal d’impulsar, si escau, les modificacions estatutàries i 
pressupostàries oportunes o, si escau, la dissolució del Consorci. 

 
3.- L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci si la resta 

dels seus membres no n’acorden la seva continuïtat i segueixen en el Consorci 
almenys dues Administracions. 

 
4.- Quan l’exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci 

s’aplicaran les següent regles: 
 
a) Es calcularà la quota de separació que li correspongui a qui exerciti el dret de 
separació, d’acord amb la participació que li hagués correspost en el saldo resultant 
del patrimoni net si s’hagués dissolt el Consorci, tenint en compte tant el 
percentatge de les aportacions que hagi efectuat qui exerceix el dret de separació al 
fons patrimonials del Consorci, com el finançament concedit cada any. 
 
S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què es farà el pagament de la 
quota de separació, en el supòsit que resulti positiva; així com la forma i condicions 
de pagament del deute que correspongui a qui exerceixi el dret de separació si la 
quota és negativa. 
 
L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada determina la quota de 
separació, en el supòsit que aquest resulti positiva, o una vegada s’hagi pagat el 
deute, si la quota és negativa. 
 
b) Si l’Administració que exerceix el dret de separació fos a la que està adscrit el 
Consorci, s’haurà d’acordar a quin de la resta d’ens consorciats que continuen en el 
Consorci s’adscriu en aplicació dels criteris establerts a la Llei. 
 
Disposició Addicional tercera: Quant a la separació i liquidació del Consorci, en 
tot allò no previst en els presents Estatuts ni en Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, s’estarà 
a allò previst en el Codi Civil sobre la societat civil, excepte el règim de liquidació, 
que se sotmetrà a allò disposat en el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de societats de Capital”. 
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Segon.- CONDICIONAR la ratificació de l’acord d’aprovació inicial de la modificació 
dels Estatuts a la seva aprovació definitiva en els mateixos termes acordats. 
 
Tercer.- ENCARREGAR al Consorci del Parc de la Serralada Litoral perquè procedeixi 
a publicar els corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, així com la 
publicació íntegra del text de la modificació dels Estatuts, definitivament aprovada en el 
Butlletí Oficial de la Província als efectes que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Quart.- NOTIFICAR els acords precedents al Consorci del Parc de la Serralada Litoral. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (20), del Partit dels Socialistes de 
Catalunya – Progrés Municipal (19), del Partit Popular (5) i d'Iniciativa per Catalunya 
Verds Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4) i l’abstenció d'Esquerra Republicana 
de Catalunya – Acord Municipal (2), sent el resultat definitiu de 48 vots a favor i 2 
abstencions.  
 
16.- Dictamen de data 7 de maig de 2015, que proposa ratificar l’acord de la 
modificació dels Estatuts del Consorci del Parc del Foix, adoptat per 
l’Assemblea General del Consorci en data 21 d’abril de 2015, per adaptar-los a la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització 
del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.  
 
II..  AANNTTEECCEEDDEENNTTSS  
 
El Consorci del Parc del Foix va quedar constituït formalment el 18.10.1996 sota el 
nom “Consorci de l’espai protegit de l’embassament del Foix”, format inicialment per la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Castellet i la Gornal. Els seus primers 
estatuts van ser aprovats el 31.5.1995 i publicats al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) núm. 190 de 25.7.1996. 
 
Els Estatuts inicials del Consorci van ser modificats i adaptats per successius acords 
(canvi al nom actual i incorporació de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos), 
datant la darrera modificació de 9.11.2010, mitjançant acord del Consell Coordinador, 
publicant-se l’últim text refós dels Estatuts en el BOPB de 6.6.2011. 
 
Actualment el Consorci està constituït per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de 
Castellet i la Gornal, l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos i la Fundació 
Abertis. 
 
IIII..  AADDAAPPTTAACCIIÓÓ  DDEELLSS  EESSTTAATTUUSS  AA  LLAA  NNOORRMMAATTIIVVAA  VVIIGGEENNTT  
 
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), el 31 de desembre de 2013, incideix 
notablement en la regulació dels consorcis, bàsicament, mitjançant la modificació de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i la Llei 
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30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú (LRJPAC). 
 
La Disposició final segona de la LRSAL afegeix una nova Disposició addicional vintena 
a la LRJAPC que estableix, entre d’altres, l’obligatorietat de fixar estatutàriament 
l’Administració pública a la que estarà adscrit cada Consorci, d’acord amb els criteris 
fixats a la pròpia LRSAL i referits a cada exercici pressupostari, i conté d’altres 
requeriments quant al seu règim orgànic, funcional i financer, raó per la qual és 
necessària la corresponent adaptació estatutària. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Castellet i la Gornal, en la sessió de 26 de març de 2015, va 
adoptar uns acords, mitjançant els quals, tot donant compliment a la DA 12a de la 
LBRL, en la redacció donada per la L 27/13, acordà la classificació del Consorci del 
Parc del Foix, que constitueix el seu sector públic local, en el grup de classificació 3 i la 
fixació del nombre mínim i màxim dels membres dels seus òrgans de govern i 
d’administració. 
 
A aquesta necessitat d’adaptació se suma la derivada de l’entrada en vigor, el 18 de 
setembre de 2014, de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector 
públic i altres mesures de reforma administrativa, que incorpora diverses previsions 
referides al dret de separació i dissolució dels consorcis que han de recollir-se en els 
seus estatuts. 
 
Així doncs, l’adaptació a la nova legislació implica una modificació estatutària que 
haurà de tramitar-se seguint el procediment establert a l’art. 271 del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel RDL 2/2003 de 28 d’abril, i als 
art. 313, 316 i 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS), aprovat pel D 
179/1995, de 13 de juny.  
 
IIIIII..  AAPPRROOVVAACCIIÓÓ  IINNIICCIIAALL  DDEE  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓ  DDEELLSS  EESSTTAATTUUTTSS  DDEELL  CCOONNSSOORRCCII  DDEELL  PPAARRCC  DDEELL  

FFOOIIXX  II  RRAATTIIFFIICCAACCIIÓÓ  PPEERR  PPAARRTT  DDEE  LLAA  DDIIPPUUTTAACCIIÓÓ  DDEE  BBAARRCCEELLOONNAA  
 
En relació amb la modificació dels Estatuts, en data 21 d’abril de 2015 l’Assemblea 
General del Consorci del Parc del Foix adoptà els acords següents: 
 

“Primer.- APROVAR inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc 
del Foix que afecta el preàmbul, els articles 1, 9, 35, 38, 43, 47, disposició 
addicional primera i disposició final, així com el Text refós resultant dels Estatuts del 
Consorci, constituït per l’Ajuntament de Castellet i la Gornal, l’Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos, la Fundació Abertis i la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb el text que figura com a annex I al dictamen. 
 
Segon.- SOTMETRE els anteriors acords i l’expedient a informació pública, 
mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i en el tauler d’anuncis del 
Consorci i de la Diputació de Barcelona, per un termini de 30 dies hàbils, a comptar 
des de la publicació al BOPB, als efectes de la presentació de reclamacions o 
al·legacions. 
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Tercer.- ACORDAR que en el cas que no es presenti cap reclamació o al·legació 
en el termini d’informació pública, l’aprovació inicial dels anteriors acords 
esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit. 
 
Quart.- DONAR trasllat a les entitats integrants del Consorci als efectes de la 
ratificació dels acords adoptats. 
 
Cinquè.- ACORDAR que, aprovada definitivament la modificació dels Estatuts del 
Consorci, i ratificada per les entitats consorciades, es publiqui en el BOPB l’anunci 
del Text refós dels Estatuts i el de la referència d’aquesta publicació al DOGC, així 
com trametre a la Direcció General de l’Administració Local del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals per a la constància de la modificació dels 
Estatuts del Consorci en el Registre dels ens locals de Catalunya. 
 
Sisè.- FACULTAR la Presidència del Consorci per adoptar les mesures i els actes 
d’execució necessaris per a la deguda efectivitat dels presents acords”. 

 
Respecte d’aquestes modificacions, la més rellevant consisteix en la reducció del 
nombre de membres de l’Assemblea General que, tot mantenint la mateixa proporció 
que tenia fins ara, passa a tenir la composició següent (art. 9, en relació amb l’art. 11.2 
i el 13.1, segon paràgraf, dels nous Estatuts): 
 
a) 2 representants de l’Ajuntament de Castellet i la Gornal, 1 dels quals és l’Alcalde, 

que té atribuïda la Presidència del Consorci. 
 
b) 2 representants de la Diputació de Barcelona, 1 dels quals té atribuïda la 

Vicepresidència del Consorci. 
 
c) 2 representants de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos. 
 
d) 1 representant de la Fundació Abertis. 
 
e) El Gerent del Consorci. 
 
En data 27 d’abril de 2015 es va publicar al BOPB l’anunci de l’aprovació inicial dels 
Estatuts del Consorci del Parc del Foix i posteriorment, en data 7 de maig de 2015, la 
corresponent referència al DOGC, de manera que el tràmit d’informació pública 
finalitzarà el 3 de juny de 2015. 
 
Respecte dels aspectes procedimentals, cal tenir en compte que la modificació dels 
Estatuts del Consorci, segons allò previst a l’art. 322 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel D 179/1995, de 13 de juny, requereix 
l’acord de l’òrgan superior de govern del Consorci, ratificat pels ens i les 
administracions que en formen part amb el vot favorable de la majoria absoluta dels 
seus membres (LBRL, art. 47.2.g), amb l’informe previ, preceptiu i no vinculant de la 
Secretaria i la Intervenció. 
 
Tot i que actualment l’aprovació dels Estatuts del Consorci del Parc del Foix roman en 
tràmit d’informació pública, conforme als principis de cooperació, col·laboració i 
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eficiència que han de regir les relacions entre les Administracions Públiques, establerts 
a l’art. 3.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC), es 
considera oportú ratificar la dita aprovació inicial de la modificació dels seus Estatuts, 
tot condicionant-la a la seva aprovació definitiva en els mateixos termes acordats. 
 
En virtut de tot això, en virtut de l’acord de 21 d’abril de 2015, adoptat per l’Assemblea 
General del Consorci, es proposa al Ple de la Diputació de Barcelona, previ informe de 
la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’adopció 
dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- RATIFICAR l’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci del 
Parc del Foix, aprovada per la seva Assemblea General en data 21 d’abril de 2015, 
que afecta al preàmbul, als articles 1, 9, 35, 38, 43, 47 i disposicions addicional 
primera i final, constituït per l’Ajuntament de Castellet i la Gornal, l’Ajuntament de 
Santa Margarida i el Monjos, la Fundació Abertis i la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb el text refós que es transcriu a continuació: 
 

“ANNEX I AL DICTAMEN D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS 
ESTATUTS DEL CONSORCI DEL PARC DEL FOIX- 

 
TAULA 

 
Preàmbul 
 
Títol primer. Disposicions generals. 
 
Article 1. Objecte, denominació, àmbit territorial i membres. 
Article 2. Incorporació de nous membres. 
Article 3. Domicili. 
Article 4. Durada. 
Article 5. Naturalesa, capacitat, potestats i prerrogatives. 
Article 6. Finalitats i serveis. 
 
Títol segon. Règim orgànic i funcional. 
 
Capítol 1. Òrgans de govern i de gestió. 
Article 7. Òrgans. 
 
Secció Primera. L'Assemblea General. 
Article 8. Concepte. 
Article 9. Composició. 
Article 10. Competències. 
 
Secció Segona. La Presidència. 
Article 11. Concepte i titularitat. 
Article 12. Competències. 
 
Secció Tercera. La Vicepresidència. 
Article 13. Concepte. 
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Secció Quarta. La Gerència i la Direcció Tècnica. 
Article 14. Concepte de Gerència. 
Article 15. Competències de la Gerència. 
Article 16. La Direcció Tècnica. 
 
Secció Cinquena. Òrgans complementaris. 
Article 17. Òrgans complementaris. 
 
Secció Sisena. Règim de delegació de competències orgàniques. 
Article 18. Règim de delegació interorgànica. 
 
Capítol 2. Funcionament de l'òrgan col·legiat i règim de recursos. 
Article 19. Caràcter i periodicitat de les sessions. 
Article 20. Convocatòria de les sessions. 
Article 21. Quòrum de constitució i celebració de les sessions. 
Article 22. Règim de majories requerides en funció dels tipus d'acords. 
Article 23. Sistema de votació. 
Article 24. Règim de recursos contra els actes dels òrgans de govern i d'administració. 
Article 25. Altres aspectes de funcionament de l'òrgan col·legiat. 
 
Títol tercer. Funcions de secretaria, intervenció i tresoreria de fons. 
 
Article 26. Secretaria, Intervenció i Tresoreria. 
Article 27. Exercici de les funcions. 
Article 28. Disposició de fons. 
 
Títol quart. Relacions amb els ens consorciats. 
 
Article 29. Nivells de relació. 
Article 30. Règim i sistemes d'informació i comunicació. 
Article 31. Règim de coordinació i d'assistència. 
Article 32. Encomanda o encàrrec de gestió i de funcions. 
Article 33. Règim de delegació intersubjectiva. 
Article 34. Règim de ratificacions per les entitats consorciades. 
 
Títol cinquè. Règim del personal al servei del Consorci 
 
Article 35. Determinacions generals. 
Article 36. Tipus de personal i règims aplicables. 
 
Títol sisè. Règim patrimonial, pressupostari i finançament 
 
Article 37. Hisenda. 
Article 38. Règim econòmic i financer, pressupostari i comptable. 
Article 39. Patrimoni del consorci. 
Article 40. Règim dels béns adscrits per les entitats consorciades. 
Article 41. Règim dels béns, drets i accions adquirits pel Consorci. 
 
Títol setè. Extinció i liquidació. 
 
Article 42. Causes d'extinció. 
Article 43. Procediment i efectes de la dissolució. 
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Títol vuitè. Règim jurídic, modificació dels estatuts, separació dels membres i durada 
del mandat dels òrgans de govern del consorci. 
 
Article 44. Règim jurídic del Consorci. 
Article 45. Procediment de modificació dels Estatuts. 
Article 46. Durada del mandat dels òrgans de govern del Consorci. 
Article 47. Procediment de separació dels membres. 
 
Disposició addicional primera. Efectes de les modificacions legislatives. 
 
Disposició addicional segona. Consell de Vegueria. 
 
Disposició Final. Entrada en vigor. 
 
PREÀMBUL 
 
El Parc Natural del Foix és un espai natural protegit que forma part de la Xarxa de Parcs 
Naturals de la Diputació de Barcelona amb l’objectiu de preservar els recursos naturals i 
l’equilibri ecològic fent-lo compatible amb l’ús públic de tots els ciutadans. 
 
El Pla Especial del Parc del Foix aprovat definitivament mitjançant Acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 12 de maig de 2011 (publicat per Edicte 
de 20 d’abril de 2012 en el DOGC núm. 6117 de 27 d’abril de 2012), té per objecte 
l’establiment d’un règim de protecció i millora del medi físic i rural del paisatge, en 
col·laboració amb les administracions públiques competents, la propietat i els altres usuaris 
del territori, per tal d’aconseguir la conservació dels valors del Parc d’una manera 
compatible amb l’aprofitament ordenat dels seus recursos i l’activitat dels seus habitants. 
 
El Consorci del Parc del Foix és l’ens gestor del Parc i ha de vetllar pel compliment de les 
seves disposicions normatives i pel desenvolupament dels seus recursos naturals. Es va 
constituir el 18 d’octubre de 1996 sota el nom de “Consorci de l’Espai Protegit de 
l’Embassament del Foix”. Inicialment el van constituir la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Castellet i la Gornal, i els seus primers Estatuts van ser aprovats el 31 de 
maig de 1995 i publicats al BOPB núm. 178 de 25 de juliol de 1996. 
 
El canvi de nom es va produir per acord del Consell Coordinador el dia 18 de gener de 
2001, passant a la denominació actual de “Consorci del Parc del Foix”. En la mateix sessió 
s’aprovà la modificació dels Estatuts i la incorporació del municipi de Santa Margarida i els 
Monjos al Consorci. El text refós dels Estatuts es va publicar íntegrament en un anunci únic 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 147 de 20.06.2001.  
 
El Consorci va modificar de nou els seus Estatuts mitjançant acord del Consell Coordinador 
de data 9 de novembre de 2010 per incorporar a la Fundació Abertis i per adaptar-los a les 
modificacions normatives en matèria de règim local, així com per dotar-se d’un instrument 
àgil i complet que permetés una gestió eficaç. Actualment són membres la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de Castellet i la Gornal, l’Ajuntament de Santa Margarida dels 
Monjos i la Fundació Abertis. 
 
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’administració local (LRSAL), el 31 de desembre de 2013, incideix notablement en la 
regulació dels consorcis, bàsicament, mitjançant la modificació de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú 
(LRJAPC). 
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La Disposició final segona de la LRSAL afegeix una nova Disposició addicional vintena a la 
LRJAPC que estableix, entre d’altres, l’obligatorietat de fixar estatutàriament l’Administració 
pública a la que estarà adscrit cada Consorci, d’acord amb els criteris fixats a la  pròpia 
LRSAL i referits a cada exercici pressupostari, i conté d’altres requeriments quant al seu 
règim orgànic, funcional i financer, raó per la qual és necessària la corresponent adaptació 
estatutària. A aquesta necessitat d’adaptació se suma la derivada de l’entrada en vigor, el 
18 de setembre de 2014, de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector 
públic i altres mesures de reforma administrativa, que  incorpora diverses previsions 
referides al dret de separació i dissolució dels consorcis que han de recollir-se en els seus 
estatuts.  
 
TÍTOL PRIMER DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1.- Objecte, denominació, àmbit territorial i membres 
1. El Consorci del Parc del Foix és un ens consorcial públic de caràcter local i naturalesa 
associativa i institucional, que té per objecte l’ordenació, el desenvolupament i la gestió del 
Parc mitjançant les formes de gestió establertes per la legislació de règim local i l’ús i el 
foment dels instruments de cooperació interinstitucional per tal d’estudiar i cercar solucions 
globals als problemes de l’Espai Natural que li dóna nom, i constituir un fòrum consultiu i 
assessor de debat i participació en el marc d’aquest objecte. 
 
2. L’àmbit territorial d’actuació del Consorci del Parc del Foix és l’àrea delimitada pel seu Pla 
Especial. 
 
3. El Consorci del Parc del Foix (en endavant, “el Consorci”) és integrat per la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de Castellet i la Gornal, l’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos i la Fundació Abertis, a l’empara de les previsions contingudes a la normativa de 
règim local de Catalunya. 
 
4. El Consorci resta adscrit al sector públic de l’Ajuntament de Castellet i la Gornal, 
classificat com a grup 3, d’acord amb allò previst a la Disposició addicional 12a. de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL), en la redacció operada 
per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local (LRSAL). 
 
Tanmateix aquesta adscripció i/o classificació podran ser revisades per a cada exercici 
econòmic, d’acord amb les previsions de la Disposició addicional 20a. de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú i la Disposició addicional 12a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, respectivament. 
 
Article 2.- Incorporació de nous membres 
1. Es podran incorporar al Consorci altres Administracions públiques per a finalitats d’interès 
comú, així com entitats privades sense ànim de lucre que tinguin finalitats d’interès públic 
concurrents amb l’objecte i finalitats del Consorci. 
 
2. La incorporació de nous membres requerirà l’acord de l’òrgan de govern que tingui 
atribuïda la competència per demanar la incorporació, amb adhesió expressa als seus 
estatuts, i l’acord favorable del Consorci i de totes les entitats consorciades, que ho 
ratificaran. 
 
Si l’Assemblea General ho considera necessari, la incorporació de nous membres al 
Consorci requerirà la formalització del conveni corresponent, on s’especificaran les 
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condicions d’integració, les aportacions econòmiques i, en el seu cas, l’acceptació dels 
presents Estatuts. 
 
3. L’eventual necessitat de modificar els Estatuts per aquest motiu es regirà pel que es 
disposa a l’article 45.  
 
Article 3.- Domicili 
1. El Consorci té el seu domicili a Castellet i la Gornal, carrer Castell, número 31. 
 
2. L’Assemblea General del Consorci podrà modificar el domicili establert a l’apartat 1, així 
com disposar la creació d’altres delegacions o d’oficines tècniques on i quan sigui necessari 
per al compliment de les seves finalitats. 
 
Article 4.- Durada 
El Consorci tindrà una durada indefinida. 
 
Article 5.- Naturalesa, capacitat, potestats i prerrogatives 
1. El Consorci és una entitat administrativa de caràcter local i gaudeix de personalitat 
jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i d’obrar per tal de crear i gestionar serveis 
públics i realitzar activitats econòmiques d’interès local o comú, en l’àmbit de les seves 
finalitats estatutàries. Per tal de donar compliment a aquestes finalitats, el Consorci podrà 
realitzar o prestar, de forma unificada, tota mena de serveis o activitats susceptibles de ser 
assumides individualment pels seus membres, en el marc de la legislació de règim local i de 
la normativa sectorial aplicable. 
 
2. En l’àmbit de les seves competències, el Consorci podrà adquirir, posseir, reivindicar, 
permutar, gravar i alienar tota classe de béns, celebrar contractes, assumir obligacions, 
interposar recursos i exercir qualsevol acció prevista a la llei. 
 
3. El Consorci, en l’àmbit determinat per les seves finalitats i atès que es tracta d’un ens 
institucional de caràcter local, té les mateixes potestats i prerrogatives de què poden gaudir 
els ens locals no territorials o institucionals en virtut de l’article 8 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, de conformitat amb les especificitats que 
s’expressen a continuació: 
 
3.a) El Consorci té les potestats següents: 
1. La reglamentària, en relació amb els serveis prestats. 
2. La d’autoorganització, en el marc dels presents Estatuts. 
3. La tributària, referida a l’establiment de taxes. 
4. La financera, en relació amb l’establiment de preus públics en qualsevol cas i amb 

l’aprovació dels pressupostos i l’apel·lació al crèdit en els termes fixats a les lleis. 
5. La de programació o de planificació. 
6. La d’execució forçosa. 
7. La de revisió d’ofici dels seus actes i acords. 
8. Les necessàries per a la protecció dels béns del Consorci o adscrits per les entitats 

consorciades. 
 
3.b) El Consorci té les prerrogatives següents: 
1. La de presumpció de legitimitat i d’executivitat dels seus actes i acords. 
2. La d’inembargabilitat dels seus béns i drets, en els termes establerts a les lleis, i les de 

prelació, de preferència i altres prerrogatives reconegudes a la hisenda pública en relació 
amb els seus crèdits, sens perjudici de les que corresponen a la hisenda de l’Estat i de la 
Generalitat. 
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3. La d’exempció dels impostos estatals, autonòmics i locals, en els termes establerts per 
les lleis. 

 
3.c) En cas d’insuficiència de les previsions anteriors, correspondran al Consorci totes les 
potestats i prerrogatives atorgades per la legislació bàsica de règim local als municipis, 
províncies i illes, sempre que siguin necessàries per al compliment de la seva finalitat i la 
prestació dels seus serveis. 
 
4. En qualsevol cas, el Consorci pot emprar la via administrativa de constrenyiment per tal 
de recaptar o recuperar, per ell mateix, els ingressos i altres drets de caràcter públic de què 
sigui creditor, sens perjudici que pugui encarregar les gestions recaptatòries que consideri 
oportunes a qualsevol dels ens locals territorials que l’integren. 
 
5. La potestat sancionadora en relació amb els serveis i els béns inclosos en el Pla Especial 
del Parc del Foix serà exercida pels municipis integrats en el Consorci o per la Diputació de 
Barcelona en aplicació dels criteris de territorialitat o de titularitat en relació amb els serveis i 
els béns, respectivament. 
 
Article 6.- Finalitats i serveis 
Les finalitats a aconseguir i els serveis a prestar pel Consorci són els següents: 
a) Gestionar el Pla Especial de l’àmbit del Parc del Foix. 
b) Vetllar pel compliment de la legislació sectorial i el planejament vigents en el territori del 

Parc. 
c) Actuar a tots els efectes, com a òrgan de representació dels ens integrants del Consorci, 

en relació amb tot el que faci referència al Parc. 
d) Emetre informes i dictàmens sobre les activitats que afectin el territori de l’espai natural i 

requerir a les administracions competents les actuacions necessàries. 
e) Promoure campanyes de sensibilització sobre els valors naturals i culturals i accions de 

protecció del Parc de possibles agressions. 
f) Elaborar tot tipus d’estudis, informes, plans i projectes sobre el Parc. 
g) Establir convenis de col·laboració amb altres entitats publiques i privades sense finalitat 

de lucre amb objectius coincidents amb els del Consorci. 
h) Promoure els serveis propis del Parc així com la seva difusió i promoció de la utilització. 
i) Gestionar l’obtenció de recursos i ajuts tècnics o econòmics procedents d’altres 

institucions públiques o privades. 
j) I totes aquelles competències que dins del territori del Parc li siguin atribuïdes per la 

legislació, delegades o encomanades per les Administracions implicades; així com totes 
aquelles finalitats que estiguin directament o indirecta relacionades amb les esmentades 
als punts anteriors. 

 
TÍTOL SEGON RÈGIM ORGÀNIC I FUNCIONAL 
Capítol 1.- Òrgans de govern i de gestió  
 
Article 7.- Òrgans 
1. Els òrgans de govern i de gestió del Consorci són, amb caràcter necessari, els següents: 
 
1. L’Assemblea General 
2. La Presidència.  
3. La Vice-presidència. 
4. La Gerència. 
 
2. El Consorci, mitjançant acord de l’Assemblea General, podrà dotar-se dels òrgans 
complementaris que es considerin pertinents per a l’acompliment de les seves finalitats. 
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Secció Primera.- L’Assemblea General  
 
Article 8.- Concepte 
L’Assemblea General és l’òrgan superior de govern del Consorci, amb capacitat per adoptar 
quantes resolucions consideri escaients per al bon funcionament i assoliment del seu 
objecte i finalitats. 
 
Les sessions tindran lloc en qualsevol de les seus dels ens membres del Consorci, podent-
se celebrar també en qualsevol indret que aquests disposin, i sigui adient. 
 
Article 9.- Composició 
1. L’Assemblea General estarà integrada pels membres següents: 
 
a) Dos representants i dos suplents de l’Ajuntament de Castellet i la Gornal, designats 

lliurement per aquest. 
b) Dos representants i dos suplents de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 

designats lliurement per aquest. 
c) Un representant  i un suplent de la Fundació Abertis,designats lliurement per aquesta. 
d) Dos representants i dos suplents,de la Diputació de Barcelona, designats lliurement per 

aquesta. 
e) El Gerent del Consorci. 
 
La Presidència i la Vice-presidència del Consorci ho seran també de l’Assemblea General. 
 
2. L’eventual incorporació de nous membres al Consorci suposarà la modificació del primer 
apartat en el sentit d’afegir el nombre de representants que es determinin en l’acord 
corresponent. 
 
3. Per decisió de la Presidència podran ser convocades altres persones, amb veu i sense 
vot, a proposta de qualsevol de les entitats consorciades. 
 
Article 10.- Competències 
Correspondrà a l’Assemblea General: 
 
1. Impulsar la realització dels programes de desenvolupament del Consorci i aprovar el 

Pla anual de gestió i d’inversions, i la memòria anual. 
2. Exercir el control i la fiscalització de la resta d’òrgans del Consorci. 
3. Aprovar els reglaments, les ordenances i l’inventari general. 
4. Aprovar el pressupost i les seves modificacions d’acord amb les bases d’execució, 

autoritzar i disposar les despeses en matèria de la seva competència i aprovar el 
compte general, tot assumint les competències que la llei assigna a la Comissió 
Especial de Comptes, d’acord amb les previsions de la normativa reguladora de les 
hisendes locals. 

5. Aprovar les formes de gestió dels serveis i la creació d’òrgans desconcentrats. 
6. Acceptar la delegació de competències i l’encàrrec de gestió i de funcions fetes per 

altres Administracions públiques diferents de les consorciades. 
7. Aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball. 
8. Escollir el Vice-president d’acord amb les previsions estatutàries. 
9. Nomenar les persones que han d’ocupar la gerència, la secretaria i la intervenció del 

consorci, a proposta del seu President. 
10. Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar els expedients de contractació la quantia dels 

quals excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost, en els termes de la 
legislació vigent. 
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11. L’aprovació de projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva 
contractació o concessió i quan no estiguin previstos en el pressupost. 

12. Atorgar la concessió de béns o serveis per més de cinc anys, sempre que la seva 
quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci. 

13. Adquirir béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del 
Pressupost, en els termes previstos a la legislació vigent. 

14. Determinar els recursos propis de caràcter tributari, i imposar i ordenar les taxes, si 
escau, dels serveis que es prestin. 

15. Alienar béns i drets quan la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del 
pressupost, en els termes previstos a la legislació vigent. 

16. Alterar la qualificació jurídica dels béns demanials propis. 
17. Aprovar la cessió gratuïta de béns immobles, a títol de propietat, a altres 

Administracions o institucions públiques. 
18. Aprovar les bases generals i específiques per a l’atorgament de beques, premis i 

subvencions. 
19. Aprovar convenis la quantia dels quals ultrapassi els 90.000 euros. 
20. Aprovar les operacions de crèdit quan el seu import superi el 10% dels recursos 

ordinaris del pressupost del Consorci, i concertar les operacions de tresoreria, en els 
termes previstos a la legislació vigent. 

21. Adoptar els acords del Consorci en relació amb: 
a) La integració de noves entitats. 
b) La modificació dels Estatuts. 
c) La dissolució del propi Consorci. 

22. Informar sobre aquelles matèries sotmeses a la seva consideració per la Presidència. 
23. Proposar iniciatives a les entitats consorciades en l’àmbit del seu objecte. 
24. Potenciar el coneixement i la coordinació entre institucions i entitats. 
25. Analitzar, promoure debats i sensibilitzar sobre les qüestions clau de la sostenibilitat 

mediambiental en el seu àmbit territorial d’actuació i els que hi tinguin incidència 
recíproca. 

26. Proposar a la Presidència la constitució de grups de treball i la seva composició atenent 
als àmbits i qüestions prioritzades que siguin objecte d’estudi. 

27. Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del 
Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
atribueixi al Ple de l’entitat local amb el caràcter d’indelegables. 

 
Secció Segona.- La Presidència  
 
Article 11.- Concepte i titularitat 
1. La Presidència del Consorci té atribuïda la màxima representació legal d’aquest i en 
dirigeix el govern i l’administració. 
 
2. La Presidència del Consorci correspon a la persona titular de l’alcaldia de l’Ajuntament de 
Castellet i la Gornal. 
 
3. Amb caràcter general, la Presidència podrà comparèixer sense necessitat de poder previ i 
especial davant tota classe d’autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol ordre o jurisdicció, així 
com davant de tot tipus d’instàncies administratives i altres persones, públiques i privades, 
físiques i jurídiques. 
 
Article 12.- Competències 
La Presidència tindrà atribuïdes les competències següents: 
1.  Exercir la representació institucional i l’alta direcció del Consorci. 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 298

2.  Dirigir i supervisar les diferents àrees i línies d’actuació en ordre a la realització de les 
finalitats del Consorci. 

3.  Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions de l’Assemblea General, dirigir-ne 
les deliberacions i decidir els empats amb vot de qualitat. 

4.  Atorgar la concessió de béns o serveis per un període no superior a cinc anys, sempre 
que la seva quantia no excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost del 
Consorci. 

5.  Alienar béns i drets quan la seva quantia no excedeixi del 20% dels recursos ordinaris 
del pressupost, en els termes previstos a la legislació vigent. 

6.  Aprovar convenis la quantia dels quals no ultrapassi els 90.000 euros. 
7.  Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar els expedients de contractació la quantia dels 

quals excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i no en superi el 20%, 
sempre que no tinguin una durada superior a quatre anys, en els termes de la legislació 
vigent. 

8.  L’aprovació de projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva 
contractació o concessió, i estiguin previstos en el pressupost. 

9.  Adquirir béns i drets, quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost, en els termes previstos a la legislació vigent. 

10.  Aprovar la cessió temporal de béns en el marc de les finalitats estatutàries. 
11.  Aprovar i resoldre les convocatòries de subvencions, beques i premis d’acord amb les 

bases aprovades. 
12.  Exercir en cas d’urgència les funcions encomanades a l’Assemblea General, donant 

compte de les resolucions que adopti a la següent reunió d’aquest òrgan col·legiat, per 
a la seva ratificació. 

13.  Exercir la direcció superior del personal, que inclou l’acomiadament i la imposició de 
sancions del personal propi, en els termes previstos a la legislació vigent, i la proposta 
a l’Administració matriu de la imposició de sancions al personal adscrit, donant-ne 
compte a l’Assemblea General en la primera sessió que tingui lloc. 

14. En matèria de personal, també: 
a) Aprovar l’oferta pública d’ocupació i les seves bases, d’acord amb el pressupost i la 

plantilla aprovada. 
b) Nomenar els càrrecs de comandament del Consorci, d’acord amb les previsions 

estatutàries. 
c) Resoldre els expedients d’incompatibilitats. 

15. Exercir les accions judicials i administratives i la defensa del Consorci. 
16. Aprovar les operacions de crèdit quan el seu import no superi el 10% dels recursos 

ordinaris del pressupost del Consorci. 
17. Elevar a l’Assemblea General el projecte de pressupost, amb tots els seus annexes, que 

inclouen la memòria que l’ha d’acompanyar. 
18. Aprovar la liquidació del pressupost. 
19. Aprovar l’establiment i la modificació de preus públics, quan no cobreixin el cost del 

servei. 
20. Nomenar la persona que exercirà la Tresoreria del Consorci. 
21. Supervisar la gestió ordinària del Consorci. 
22. Declarar la lesivitat dels actes del Consorci. 
23. Adoptar actes i autoritzar i disposar despeses, incloses les plurianuals, en l’àmbit de les 

seves competències, sempre que s’observin les prescripcions següents: 
a) Que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no regirà en 
l’arrendament d’immobles. 
b) Que, en relació amb les inversions i les transferències de capital i amb les 
transferències corrents que es derivin de convenis subscrits amb entitats públiques o 
privades sense ànim de lucre, no se superin els percentatges del 70% per a l’exercici 
següent immediat, del 60% per al segon exercici, i del 50%, per al tercer i quart, 
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percentatges tots ells referits al crèdit corresponent a l’any en què va comprometre’s 
l’operació. 

24. Totes aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del 
Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 
atribueixi a la Presidència de l’entitat local amb el caràcter d’indelegables. 

 
Secció Tercera.- La Vice-presidència 
 
Article 13.- Concepte 
1. Corresponen a la Vice-presidència del Consorci les funcions de substitució de la 
Presidència en els casos d’absència, vacant, malaltia o deure legal d’abstenció. 
 
La persona titular de la Vice-presidència serà nomenada per l’Assemblea General, d’entre 
els dos representants de la Diputació de Barcelona en aquest òrgan. 
 
2. La Vice-presidència, podrà exercir, a més, totes aquelles altres funcions i comeses 
específiques que la Presidència l’hi delegui. 
 
Secció Quarta.- La Gerència i la Direcció Tècnica  
 
Article 14.- Concepte de Gerència 
1. La Gerència és l’òrgan d’administració que assumeix la direcció i la coordinació de la 
gestió del Consorci. 
 
2. La gestió del Consorci es durà a terme a través dels serveis propis de la Diputació de 
Barcelona, la qual designarà d’entre els seus càrrecs de comandament la persona que 
exercirà la Gerència. 
 
Article 15.- Competències de la Gerència  
Correspondrà a la Gerència: 
 
1.  Executar i fer complir els actes dels òrgans de govern i adoptar les mesures que 

exigeixi el seu millor compliment. 
2.  Organitzar, dirigir, coordinar i inspeccionar els programes i els serveis, de conformitat 

amb les directrius dels òrgans de govern i adoptar les disposicions de règim interior 
necessàries per al funcionament del Consorci. 

3. Elaborar els programes tècnics i gerencials que permetin el correcte desenvolupament 
dels serveis del Consorci. 

4. Assumir la representació del Consorci quan no sigui exercida per la Presidència. 
5. Elaborar els projectes de pressupost, liquidació i compte general, la proposta del Pla 

anual de gestió i d’inversions, les propostes de plantilla i la relació i la classificació dels 
llocs de treball. 

6. Redactar anualment la memòria de gestió, que es presentarà a l’Assemblea General 
juntament amb la liquidació del pressupost, tot diferenciant les actuacions que han estat 
realitzades directament pel Consorci de les que han estat executades directament per 
algun dels membres del consorci, amb càrrec als seus pressupostos. 

7. En matèria de personal: 
a) Sancionar els empleats propis del Consorci, en els supòsits de faltes lleus. 
b) Exercir la resta de competències que integrin el comandament directe en matèria de 

personal, i no siguin exercides directament per la Presidència. 
8.   Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar els expedients de contractació la quantia dels 

quals no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i sempre que no 
tinguin una durada superior a quatre anys, en els termes de la legislació vigent. 
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9.   Reconèixer les obligacions, ordenar els pagaments i obrir i cancel·lar tota mena de 
comptes corrents. 

10. Aprovar l’establiment i la modificació de preus públics, quan cobreixin el cost del servei. 
11. Aprovar els projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva 

contractació o concessió, i estiguin previstos en el pressupost 
12. Acceptar subvencions, donacions i cessions de tota mena. 
13. Adoptar actes i autoritzar i disposar despeses, incloses les plurianuals, en l’àmbit de les 

seves competències, sempre que s’observin les prescripcions següents: 
a) Que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no regirà en 
l’arrendament d’immobles. 
b) Que, en relació amb les inversions i les transferències de capital i amb les 
transferències corrents que es derivin de convenis subscrits amb entitats públiques o 
privades sense ànim de lucre, no se superin els percentatges del 70% per a l’exercici 
següent immediat, del 60% per al segon exercici, i del 50%, per al tercer i quart, 
percentatges tots ells referits al crèdit corresponent a l’any en què va comprometre’s 
l’operació. 

14. Qualsevulla altra comesa que li encomanin l’Assemblea General o la resta d’òrgans de 
govern. 

15. Totes aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del 
Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 
atribueixi a la Presidència de l’entitat local amb el caràcter de delegables. 

 
Article 16.- La Direcció Tècnica 
La direcció del Consorci en la vessant tècnica es durà a terme mitjançant els serveis propis 
de la Diputació de Barcelona, la qual designarà, d’entre els seus tècnics, la persona que 
exercirà la Direcció Tècnica, sota la supervisió de la Gerència. 
 
Secció Cinquena.- Òrgans complementaris  
 
Article 17.- Òrgans complementaris 
L’Assemblea General podrà instar l’assistència i cooperació d’òrgans complementaris, 
diferents dels previstos com a necessaris, en els termes i amb l’abast que es determinin a 
l’acord corresponent, o bé d’altres òrgans assessors aliens. 
 
Secció Sisena.- Règim de delegació de competències orgàniques  
 
Article 18.- Règim de delegació interorgànica 
1. Les competències atribuïdes als òrgans del Consorci seran susceptibles de delegació 
de conformitat amb el règim general que la regula. 
 
2. En tot cas, la delegació de l’exercici de les competències assignades als diferents òrgans 
esmentats exigirà el compliment dels requisits següents: 
a) Que es disposi mitjançant un acte administratiu de l’òrgan que tingui assignada la 

competència. 
b) Que es fixi l’àmbit d’assumptes, les facultats delegades i les condicions especials. 
c) Que es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Capítol 2.- Funcionament de l’òrgan col·legiat i règim de recursos 
 
Article 19.- Caràcter i periodicitat de les sessions 
1. L’Assemblea General es reunirà, com a mínim, dues vegades a l’any, una cada semestre, 
en sessió ordinària. 
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2. L’Assemblea General es reunirà en sessió extraordinària sempre que ho consideri 
necessari la Presidència o quan ho proposin la tercera part dels seus membres. 
 
3. La fixació de les dates i hores de les sessions es determinarà per la Presidència i, dins el 
possible, mantindrà una periodicitat regular pel que fa a les ordinàries. 
 
Article 20.- Convocatòria de les sessions 
1. Les sessions de l’òrgan col·legiat han de convocar-se, al menys, amb dos dies hàbils 
d’antelació, llevat de les extraordinàries que ho hagin estat amb caràcter urgent, quina 
convocatòria amb aquest caràcter haurà de ser ratificada pel propi òrgan. 
 
2. La convocatòria, que trametrà la Secretaria per indicació de la Presidència, es 
comunicarà per escrit, preferentment per mitjans electrònics, a cadascun dels membres de 
l’òrgan col·legiat i expressarà el lloc, dia i hora de celebració de la sessió, així com tots els 
assumptes que hagin de tractar-s’hi. 
 
Article 21.- Quòrum de constitució i celebració de les sessions 
1. En primera convocatòria, el quòrum per a la vàlida celebració de les sessions de l’òrgan 
col·legiat serà d’un terç del nombre legal total dels seus membres, que mai no podrà ser 
inferior a tres persones. 
 
2. En segona convocatòria, mitja hora després, serà suficient la presència de tres 
membres; aquest quòrum haurà de mantenir-se al llarg de la sessió. 
 
3. En qualsevol cas, no es podrà celebrar cap sessió sense l’assistència de les persones 
que ocupin la Presidència i la Secretaria, o de les persones que les substitueixin d’acord 
amb les previsions d’aquests Estatuts. 
 
4. En el cas de què, per no assolir-se el quòrum exigit, no es celebrés la sessió, podrà 
tenir lloc una reunió informativa per donar compte als presents dels assumptes que havien 
estat inclosos a l’ordre del dia. 
 
De concórrer les circumstàncies indicades al paràgraf anterior, quedaran acreditades les 
raons d’urgència per tal que la Presidència del Consorci, si així ho considera oportú, 
exerceixi les competències de l’òrgan col·legiat, al qual se’n donarà compte, a la següent 
sessió que celebri, a l’efecte de ratificació. 
 
5. A les sessions de l’òrgan col·legiat hi assistiran, amb veu i sense vot, les persones que 
exerceixin els càrrecs de Secretaria i Intervenció o funcionaris en qui hagin delegat, i la 
Direcció Tècnica. 
 
A criteri de la Presidència podran ser convocats altres responsables del Consorci o 
persones alienes, que tindran la consideració de convidats amb veu però sense vot, que 
informaran o assessoraran a l’òrgan col·legiat sobre els assumptes per als quals es 
requereixi la seva presència. 
 
L’assistència dels membres a les sessions serà personal i indelegable, i això, sense 
perjudici que les entitats membres considerin oportuna la presència de persones de la seva 
organització a les sessions de l’òrgan col·legiat, que podran assistir i participar en 
l’Assemblea General, amb veu i sense vot. 
 
 
 
 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 302

Article 22.- Règim de majories requerides en funció dels tipus d’acords 
1. Els acords de l’òrgan col·legiat s’adopten, com a regla general, per majoria simple dels 
membres presents. Existeix majoria simple quan els vots afirmatius són més que els 
negatius. 
 
2. S’adoptaran per majoria absoluta del nombre legal de membres de l’Assemblea General 
els acords per a l’adopció dels quals la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del 
règim local, així com la seva normativa de desplegament i la legislació sectorial, exigeixin 
aquest quòrum qualificat referit al nombre legal de membres de la corporació. 
 
Article 23.- Sistema de votació 
1. L’adopció dels acords es produeix mitjançant assentiment o per votació ordinària, llevat 
que l’òrgan col·legiat acordi, per a un cas concret, la votació nominal. 
 
2. El vot podrà emetre’s en sentit afirmatiu o negatiu. Els membres també podran abstenir-
se de votar. L’absència d’un o varis membres de l’òrgan col·legiat, un cop iniciada la 
deliberació d’un assumpte, equival, als efectes de la votació corresponent, a l’abstenció. 
 
3. Quan es produeixi empat, es repetirà la votació i si se’n torna a produir de nou decidirà la 
Presidència amb el seu vot de qualitat. 
 
Article 24.- Règim de recursos contra els actes dels òrgans de govern i 
d’administració 
1. Contra els actes sobre aplicació i efectivitat dels tributs i de la resta d’ingressos de dret 
públic locals, els interessats podran formular recurs de reposició preceptiu davant l’òrgan 
que els hagi dictat. 
 
2. Contra els actes administratius dictats per la Gerència relatius a les matèries no incloses 
a l’apartat primer, els interessats podran formular recurs d’alçada davant la Presidència del 
Consorci, d’acord amb allò que és previst a la legislació de règim jurídic de les 
Administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
3. Les disposicions de caràcter general i els actes administratius adoptats per la Presidència 
i per l’Assemblea General del Consorci exhaureixen la via administrativa, essent 
susceptibles de recurs contenciós administratiu en els termes i condicions establerts a la 
legislació processal i administrativa. 
 
Contra els actes administratius esmentats cabrà recurs de reposició, amb caràcter potestatiu 
i previ al contenciós administratiu. 
 
4. Contra els actes administratius en matèria de contractació els interessats podran formular 
recursos d’acord amb la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic. 
 
5. En els supòsits en què, per raó d’urgència, la Presidència del Consorci exerceixi 
competències atribuïdes a l’òrgan col·legiat, els interessats podran formular recurs de 
reposició potestatiu davant d’aquella Presidència. 
 
Contra l’acord de ratificació del decret de la Presidència del Consorci, adoptat per l’òrgan 
col·legiat, els interessats podran formular recurs de reposició potestatiu. 
 
Article 25.- Altres aspectes de funcionament de l’òrgan col·legiat 
En tot allò no previst en els presents Estatuts, el règim de convocatòria i desenvolupament 
de les sessions, així com el d’adopció d’acords, i la seva impugnació, s’acomodaran a allò 
que s’estableix a la legislació de règim local. 
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TÍTOL TERCER FUNCIONS DE SECRETARIA, INTERVENCIÓ I TRESORERIA DE FONS 
 
Article 26.- Secretaria, Intervenció i Tresoreria 
El Consorci estarà assistit per una Secretaria, una Intervenció i una Tresoreria.  
 
Article 27.- Exercici de les funcions 
1. Els càrrecs de la Secretaria i la Intervenció del Consorci seran nomenats per l’Assemblea 
General a proposta de la Presidència, i exercits pels funcionaris d’habilitació nacional que 
exerceixin les funcions respectives a qualsevol de les administracions consorciades, o bé 
pels funcionaris o funcionàries en qui aquells deleguin. 
 
2. La Tresoreria serà exercida per la persona que resulti designada a l’efecte per la 
Presidència del Consorci.  
 
Article 28.- Disposició de fons 
Dels fons en disposaran, conjuntament, les persones titulars o autoritzades, de la Gerència, 
la Intervenció i la Tresoreria, en nombre de tres per a cada grup: Ordenador de pagaments, 
Intervenció i Tresoreria respectivament, que es designaran per resolució de la Presidència. 
 
TÍTOL QUART RELACIONS AMB ELS ENS CONSORCIATS 
 
Article 29.- Nivells de relació 
La relació entre el Consorci i els ens consorciats podrà establir-se, amb caràcter general, en 
els nivells d’informació, assistència, coordinació, encàrrec de gestió i de funcions, i 
delegació. 
 
Article 30.- Règims i sistemes d’informació i comunicació 
1. El Consorci i les entitats consorciades es facilitaran recíprocament la informació sobre la 
pròpia gestió que sigui rellevant per al desenvolupament adequat de l’exercici de llurs 
competències respectives. 
 
2. El Consorci i les entitats consorciades desenvoluparan els processos i tècniques de 
col·laboració mútua que siguin adients per tal de compartir l’optimització de llurs respectius 
sistemes d’informació i comunicació. 
 
Article 31.- Règim de coordinació i d’assistència 
1. Les entitats consorciades podran adoptar mesures de coordinació i assistència envers el 
Consorci, de caràcter general o contingent. 
 
2. En el marc de les mesures d’assistència, i a fi d’acomplir les seves funcions, el Consorci 
es podrà valer dels serveis administratius i tècnics de qualsevulla de les seves entitats 
consorciades i, alhora, podrà formalitzar amb aquestes els instruments de cooperació que 
consideri pertinents. 
 
3. Les entitats consorciades es podran valer dels serveis administratius i tècnics del 
Consorci quan raons tècniques o d’especialització així ho aconsellin. 
 
Article 32.- Encomanda o encàrrec de gestió i de funcions 
1. La realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència del 
Consorci podrà ser encarregada a unitats, organismes o societats de cadascuna de les 
entitats consorciades, o a d’altres consorcis o ens en els quals aquestes participin, per raons 
d’eficàcia o d’optimització dels mitjans disponibles. 
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2. L’encomanda o encàrrec de gestió o de funcions no suposa la cessió de la titularitat de la 
competència ni dels elements substantius del seu exercici, i correspondrà a l’òrgan 
competent del Consorci l’adopció dels actes administratius definitius o complementaris que 
donin suport o en els quals s’integri la concreta activitat objecte de l’encàrrec. 
 
3. La realització d’activitats establertes amb caràcter general en l’àmbit de les entitats 
consorciades i del Consorci es durà a terme d’acord amb les determinacions aprovades, les 
quals fixaran les activitats incloses, el seu termini de vigència i la naturalesa i l’abast de la 
gestió i funcions encomanades. 
 
4. Les activitats realitzades per compte del Consorci tindran validesa plena i no necessitaran 
de l’adopció d’un acte exprés d’encàrrec pels seus òrgans de govern. 
 
5. Per raons d’eficàcia o d’optimització dels mitjans disponibles, podrà ser encarregada al 
Consorci la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència 
de les entitats consorciades, amb les mateixes determinacions establertes als apartats 
anteriors. 
 
Article 33.- Règim de delegació intersubjectiva 
1. El Consorci podrà efectuar la delegació intersubjectiva de competències de gestió a favor 
d’una o vàries de les entitats consorciades en aquells casos en què, per motiu de 
complexitat tècnica o altres raons que comportin una insuficient capacitat de gestió en 
determinats àmbits, l’aplicació de l’institut de l’encàrrec de gestió no pogués donar cobertura 
a totes les funcionalitats exigides. 
 
2. La delegació intersubjectiva de competències suposa la cessió dels elements substantius 
de l’exercici de la competència per compte del Consorci, que en manté la titularitat. En 
l’exercici d’aquestes funcions, les entitats delegades gaudeixen de totes les potestats i les 
prerrogatives atribuïdes per la legislació. 
 
3. Per a la seva aplicació, l’òrgan competent del Consorci ha d’adoptar l’acord de delegació 
a favor de l’entitat o entitats consorciades, els òrgans competents de les quals han d’adoptar 
els acords correlatius d’acceptació. Una referència d’aquests acords es publicarà al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. 
 
4. L’acord de delegació ha de contenir les determinacions per les quals es regirà la 
delegació, i que faran referència, com a mínim, als aspectes relatius al seu contingut, 
caràcter, durada, medis i òrgans actuants, i altres condicions aplicables. 
 
Aquestes determinacions específiques contingudes en l’acord de delegació podran 
addicionalment ser formalitzades, si es creu necessari, en un acord de col·laboració entre el 
consorci i l’entitat o entitats delegades. 
 
Article 34.- Règim de ratificacions per les entitats consorciades 
Hauran de ser ratificats pels òrgans competents de les entitats consorciades els acords 
relatius a: 
a) Modificació dels Estatuts. 
b) Incorporació de nous membres al Consorci. 
c) Aportacions de caràcter econòmic al Consorci per part de les entitats consorciades en la 

part que els afecti. 
d) Dissolució del Consorci. 
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TÍTOL CINQUÈ RÈGIM DEL PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI 
 
Article 35.- Determinacions generals 
1. El Consorci ha de disposar del personal necessari per a l’adequat compliment de les 
seves finalitats. El personal del Consorci podrà ser propi, en els termes fixats en aquest 
article, o adscrit per les entitats consorciades en règim funcionarial o laboral. 
 
2. El personal funcionari i laboral que hagi de prestar serveis al Consorci provindrà de 
qualsevol de les Administracions públiques consorciades a través dels procediments de 
provisió i mobilitat i amb els requisits disposats en la legislació vigent i, si s’escau, en el 
conveni col·lectiu que pugui resultar d’aplicació. 
 
3. El personal laboral existent a la plantilla del Consorci a 31 de desembre de 2013, data 
d’entrada en vigor de la LRSAL, mantindrà la seva relació d’ocupació amb el Consorci en els 
termes i condicions amb què aquella fou establerta i conservarà, si escau, les seves 
expectatives de promoció professional i la resta de drets reconeguts a la legislació vigent  i 
en el conveni col·lectiu que pugui resultar d’aplicació. 
 
4. El Consorci no pot tenir personal eventual. 
 
Article 36.- Tipus de personal i règims aplicables 
1. En els termes fixats a l’article anterior, el Consorci podrà disposar de personal propi, o de 
personal adscrit per les entitats consorciades, en règim funcionarial o laboral. 
 
2. Prèvies les adaptacions oportunes, el personal del Consorci restarà sotmès als convenis i 
pactes col·lectius aplicables al personal de la Diputació de Barcelona, als altres pactes que 
formalitzi el Consorci amb els representants dels treballadors, i a la resta de normativa legal 
vigent. 
 
3. Els funcionaris dels ens consorciats adscrits al Consorci es regiran per la normativa 
pròpia de la corporació d’origen i, en general, per la normativa aplicable a la funció pública 
local de Catalunya. 
 
Ni la persona que ocupi la Gerència ni la Direcció Tècnica del Parc s’integraran en la 
plantilla del Consorci. Tampoc s’integraran a la plantilla les persones responsables de la 
Intervenció, la Secretaria i la Tresoreria. 
 
TÍTOL SISÈ RÈGIM PATRIMONIAL, PRESSUPOSTARI I FINANÇAMENT 
 
Article 37.- Hisenda 
1. El Consorci, per a la realització del seu objecte i finalitats, disposarà dels recursos 
següents: 
a) Aportacions de les entitats consorciades, d’acord amb les previsions pressupostàries. 
b) Taxes, preus públics i altres rendiments que obtingui per la prestació directa o indirecta 

de serveis. 
c) Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat, incloent els procedents d’iniciatives 

de mecenatge i esponsorització. 
d) Operacions de crèdit. 
e) Qualsevol altre que pugui correspondre al Consorci d’acord amb la legislació. 
 
2. Els acords del Consorci que suposin aportacions extraordinàries de caràcter econòmic 
per part de les entitats consorciades al Consorci hauran de ser ratificats pels respectius 
òrgans de govern competents. 
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Article 38.- Règim econòmic i financer, pressupostari i comptable 
1. El règim econòmic i financer del Consorci serà l’establert a la normativa vigent per als ens 
locals catalans en matèria pressupostària, financera, de control i comptabilitat. El Consorci 
resta subjecte al règim de pressupostos, comptabilitat i control de l’Administració 
d’adscripció. En tot cas, s’ha de portar a terme una auditoria dels comptes anuals que és 
responsabilitat de l’òrgan de control de l’Administració a què s’hagi adscrit el Consorci. El 
Consorci haurà de formar part del pressupost i incloure’s en el compte general de 
l’Administració pública d’adscripció. 
 
2. La memòria que ha d’acompanyar anualment el pressupost del Consorci, com a annex, 
farà esment d’aquelles inversions que estigui previst que s’executin durant l’exercici amb 
càrrec al pressupost d’algun dels membres consorciats i directament per aquests. Si el 
pressupost d’aquests ens no estigues definitivament aprovat, es farà constar aquesta 
circumstància a la memòria. 
 
Article 39.- Patrimoni del Consorci  
Constitueixen el patrimoni del Consorci: 
a) Els béns que li siguin adscrits en ús per les entitats consorciades. 
b) Els béns, drets i accions que adquireixi per qualsevol títol legítim, tot incloent les 

propietats incorporals morals i d’explotació d’autoria derivades de les seves creacions 
pròpies, així com els drets de propietat industrial sobre els seus signes i denominacions 
distintius. 

 
Article 40.- Règim dels béns adscrits per les entitats consorciades 
1. Els béns adscrits en ús al Consorci per les entitats consorciades conserven la seva 
qualificació jurídica i titularitat originària. Les facultats de disposició limitades que es puguin 
reconèixer a favor del Consorci seran les que constin als acords de cessió corresponents, 
circumscrivint-se aquestes, en tot cas, a les seves finalitats estatutàries. 
 
2. Les cessions efectuades per les entitats membres del Consorci, de l’ús i la gestió 
d’elements de la seva propietat, ho són per tot el temps de durada del Consorci, amb 
l’obligació per part d’aquest de conservar-los i mantenir-los segons les finalitats estatutàries. 
 
Article 41.- Règim dels béns, drets i accions adquirits pel Consorci 
Els béns, drets i accions adquirits pel Consorci es regiran per les normes reguladores del 
patrimoni dels ens locals catalans i per la legislació específica de patrimoni natural. 
 
TÍTOL SETÈ EXTINCIÓ I LIQUIDACIÓ 
 
Article 42.- Causes d’extinció  
El Consorci podrà extingir-se per alguna de les causes següents: 
a) Per disposició legal. 
b) Per impossibilitat d’acomplir les seves finalitats. 
c) Per acord de les entitats consorciades. 
d) Per la separació d’algun dels membres si amb això el Consorci esdevé inoperant. 
 
Article 43.- Procediment i efectes de la dissolució 
1. La dissolució del Consorci, acordada pel seu màxim òrgan de govern per majoria 
absoluta, produeix la seva liquidació i extinció, i ha de ser ratificada pels òrgans competents 
dels ens consorciats. 
 
2. El màxim òrgan de govern del Consorci, a l’adoptar l’acord de dissolució, nomenarà un 
liquidador. 
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3. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspongui a cada membre del 
Consorci que es durà a terme d’acord amb la participació que li correspongui en el saldo 
resultant del patrimoni net després de la liquidació, tenint en compte tant el percentatge de 
les aportacions que hagi efectuat cada membre del Consorci al fons patrimonial del mateix, 
com el finançament concedit cada any. 
 
Si algun dels membres del Consorci no ha fet aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de 
repartiment és la participació en els ingressos que, si s’escau, hagués rebut durant el temps 
que ha pertangut al Consorci. 
 
En tot cas, s’haurà de determinar la destinació del personal del Consorci, amb respecte a 
tots els seus drets. 
 
4. S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què es farà el pagament de la quota de 
liquidació en el supòsit que resulti positiva. 
 
5. Els ens consorciats podran acordar, per majoria absoluta, la cessió global dels actius i 
passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat 
de l’activitat i aconseguir els objectius del Consorci que es liquida. 
 
TÍTOL VUITÈ RÈGIM JURÍDIC, MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS, SEPARACIÓ DELS 
MEMBRES I DURADA DEL MANDAT DELS ÒRGANS DE GOVERN DEL CONSORCI 
 
Article 44.- Règim jurídic del Consorci 
En tot allò no previst en aquests Estatuts o a les seves eventuals modificacions, regiran les 
prescripcions contingudes en la normativa de règim local aplicable als ens locals de 
Catalunya, i, per raó de les seves finalitats pròpies, les contingudes al Pla Especial que 
reguli l’espai natural. 
 
Article 45.- Procediment de modificació dels Estatuts 
La modificació dels Estatuts del Consorci, amb l’acord previ de l’Assemblea General adoptat 
per la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres si escau, ha de ser ratificada 
per les entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats que per a l’aprovació. 
 
Article 46.- Durada del mandat dels òrgans de govern del Consorci 
1. La finalització del mandat dels òrgans de govern unipersonals i dels membres del 
col·legiat coincidirà amb la de les Corporacions Locals. No obstant això, continuaran en les 
seves funcions sols per a l’administració ordinària fins a la renovació dels membres i, en tot 
cas, fins que les Administracions que formen el Consorci hagin fet les corresponents 
designacions. 
 
2. Les previsions anteriors no seran d’aplicació a la Gerència i a la Direcció Tècnica, les 
quals seguiran les determinacions pròpies de la relació de servei que les vincula amb la 
Diputació de Barcelona. 
 
Article 47.- Procediment de separació dels membres 
1. Cadascun dels membres del Consorci podrà separar-se d’aquest efectuant el 
corresponent avís previ davant el propi Consorci amb un mínim de tres mesos d’antelació, 
sempre que estigui al corrent en el compliment de les seves obligacions i compromisos 
pendents. 
 
2. Un cop rebut l’avís previ de separació d’algun membre es reunirà l’Assemblea General 
per tal d’impulsar, si escau, les modificacions estatutàries i pressupostàries oportunes o, si 
escau, la dissolució del Consorci. 
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3. L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci excepte que la resta 
dels seus membres acordin la seva continuïtat, sent necessària, en tot cas, la permanència 
en el Consorci de dues Administracions, o dos entitats o organismes públics vinculats o 
dependents de més d’una Administració. 
 
4. Quan l’exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci, s’aplicaran 
les regles següents: 
 
e) Es calcularà la quota de separació que li correspongui a qui exerciti el dret de 
separació, d’acord amb la participació que li hagués correspost en el saldo resultant del 
patrimoni net si s’hagués dissolt el Consorci, tenint en compte tant el percentatge de les 
aportacions que hagi efectuat qui exerceix el dret de separació als fons patrimonials del 
Consorci, com el finançament concedit cada any. 
 
Si el membre del consorci que se separa no ha fet aportacions per no estar-hi obligat, el 
criteri de repartiment ha de ser la participació en els ingressos que, si s’escau, hagués rebut 
durant el temps que ha pertangut al consorci. 
 
S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què es farà el pagament de la quota de 
separació, en el supòsit que resulti positiva, així com la forma i condicions de pagament del 
deute que correspongui a qui exerceixi el dret de separació si la quota és negativa. 
 
L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada determinada la quota de 
separació, en el supòsit que aquesta resulti positiva, o una vegada s’hagi pagat el deute, si 
la quota és negativa. 
 
f) Si el Consorci estigués adscrit a l’Administració que ha exercit el dret de separació, 
s’haurà d’acordar a quin de la resta d’ens consorciats que continuen en el Consorci 
s’adscriu en aplicació dels criteris establerts a la Llei. 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Disposició Addicional primera.- Efectes de les modificacions legislatives 
1. Les prescripcions d’aquests Estatuts que incorporen o reprodueixen aspectes de la 
legislació bàsica de l’Estat o d’autonòmica d’aplicació als consorcis locals catalans 
s’entendran automàticament modificades en el moment en què es produeixi la seva revisió. 
 
2. La remissió que es fa en els presents Estatuts a les normes legals de qualsevol altre 
àmbit, general o sectorial, s’entendrà referida a les successives que interpretin, ampliïn, 
condicionin, substitueixin, modifiquin o deroguin les vigents. 
 
Disposició Addicional segona.- Consell de Vegueria 
Totes les referències que els presents Estatuts fan a la Diputació Provincial s’entén que són 
fetes al Consell de Vegueria en els termes d’allò que disposa la Llei 30/2010, del 3 d’agost, 
de vegueries. 
 
DISPOSICIONS FINALS 
 
Disposició Final.- Entrada en vigor 
Els presents Estatuts entraran en vigor una vegada hagin estat complerts els requeriments 
establerts a la legislació i publicats en el Butlletí Oficial de la Província els acords relatius a 
la seva aprovació definitiva i el seu text íntegre, excepció feta de la nova composició de 
l’Assemblea General que es farà efectiva un cop celebrades les eleccions locals de 24 de 
maig de 2015.” 
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Segon.- CONDICIONAR la ratificació de l’acord d’aprovació inicial de la modificació 
dels Estatuts a la seva aprovació definitiva en els mateixos termes acordats. 
 
Tercer.- NOTIFICAR els acords precedents al Consorci del Parc del Foix. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (20), del Partit dels Socialistes de 
Catalunya – Progrés Municipal (19), del Partit Popular (5) i d'Iniciativa per Catalunya 
Verds Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4) i el vot en contra d'Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord Municipal (2), sent el resultat definitiu de 48 vots a 
favor i 2 vots en contra.  
 

17.- Dictamen de data 6 de maig de 2015, que proposa ratificar l’acord de la 
modificació dels Estatuts del Consorci del Parc de la Serralada de Marina, 
adoptat per l’Assemblea General del Consorci en data 16 d’abril de 2015, per 
adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.  
 

I. ANTECEDENTS  
 

L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), el 31 de desembre de 2013, incideix 
notablement en la regulació dels consorcis, bàsicament, mitjançant la modificació de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú (LRJPAC). 
 
La Disposició final segona de la LRSAL afegeix una nova Disposició addicional vintena 
a la LRJAPC que estableix, entre d’altres, l’obligatorietat de fixar estatutàriament 
l’Administració pública a la que estarà adscrit cada Consorci, d’acord amb els criteris 
fixats a la pròpia LRSAL i referits a cada exercici pressupostari, i conté d’altres 
requeriments quant al seu règim orgànic, funcional i financer, raó per la qual és 
necessària la corresponent adaptació estatutària. A aquesta necessitat d’adaptació se 
suma la derivada de l’entrada en vigor, el 18 de setembre de 2014, de la Llei 15/2014, 
de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma 
administrativa, que incorpora diverses previsions referides al dret de separació i 
dissolució dels consorcis que han de recollir-se en els seus estatuts.  
 
El Ple de la Diputació de Barcelona, en les sessions de 30.10.14 i 20.11.14, va adoptar 
els acords núm. 135/14 i 152/14, mitjançant els quals, tot donant compliment a la DA 
12a de la LBRL, en la redacció donada per la L 27/13, s’acorda la classificació dels 
ens vinculats o dependents de la Diputació de Barcelona que constitueixin el seu 
sector públic local, en els grups de classificació 1, 2 ó 3 i la fixació del nombre mínim i 
màxim dels membres dels òrgans de govern i d’administració, així com de la retribució 
bruta anual als efectes dels contractes mercantils i contractes d’alta direcció en relació 
amb els ens vinculats i dependents de la Corporació. 
 
Conforme a aquests acords, el Consorci del Parc de la Serralada de Marina, com a 
ens vinculat a la Diputació de Barcelona i constituent del seu sector públic local, fou 
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classificat en el grup 3. A més de la Diputació de Barcelona, integren el Consorci, 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els Ajuntaments de Badalona, Montcada i Reixac, 
Santa Coloma de Gramenet, Tiana i Sant Fost de Campsentelles. El Consorci es 
regeix pels Estatuts publicats al BOPB núm. 128, de 30 de maig de 2006. 
 
Des de la Diputació de Barcelona va efectuar-se una anàlisi dels estatuts dels 
Consorcis adscrits al seu sector públic, tot contrastant-los amb els requeriments 
establerts a la LRSAL i la L 15/2014. De resultes d’aquesta anàlisi es van elaborar els 
documents, l’acreditació dels quals consta a l’expedient, que es detallen a continuació: 
 
 Informe emès per la Secretaria General, de data 28.1.2015. 
 
 Acord de la Junta de Govern de 12.2.2015 (núm. 37/2015), sobre l’adequació 

dels Estatuts dels Consorcis integrats en el sector públic de la Diputació de 
Barcelona a les lleis esmentades. 

 
 Annex a l’esmentat acord amb l’avantprojecte de les modificacions dels 

Estatuts del Consorci del Parc de la Serralada de Marina que es consideraren 
necessàries, així com les consideracions tingudes en compte. 

 
II. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI 
DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA i RATIFICACIÓ PER PART DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
En relació amb la modificació dels Estatuts, en data 16 d’abril de 2015 l’Assemblea 
General del Consorci del Parc de la Serralada de Marina adoptà els acords següents: 
 

“Primer.- APROVAR inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc de 
la Serralada de Marina que afecta el preàmbul, els articles 1, 9, 35, 38, 43, 47, 
disposició addicional i disposició final, així com el Text refós resultant dels Estatuts 
del Consorci, constituït per la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i els Ajuntaments de Badalona, de Montcada i Reixac, de Santa Coloma 
de Gramenet, de Tiana i de Sant Fost de Campsentelles, d’acord amb el text que 
figura com a annex I al dictamen. 
 
Segon.- SOTMETRE els anteriors acords i l’expedient a informació pública, 
mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i en el tauler d’anuncis del 
Consorci i de la Diputació de Barcelona, per un termini de 30 dies hàbils, a comptar 
des de la publicació al BOPB, als efectes de la presentació de reclamacions o 
al·legacions. 
 
Tercer.- ACORDAR que en el cas que no es presenti cap reclamació o al·legació en 
el termini d’informació pública, l’aprovació inicial dels anteriors acords esdevindrà 
definitiva sense ulterior tràmit. 
 
Quart.- DONAR trasllat a les entitats integrants del Consorci als efectes de la 
ratificació dels acords adoptats. 
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Cinquè.- ACORDAR que, aprovada definitivament la modificació dels Estatuts del 
Consorci, i ratificada per les entitats consorciades, es publiqui en el BOPB l’anunci 
del Text refós dels Estatuts i el de la referència d’aquesta publicació al DOGC, així 
com trametre a la Direcció General de l’Administració Local del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals per a la constància de la modificació dels 
Estatuts del Consorci en el Registre dels ens locals de Catalunya. 
 
Sisè.- FACULTAR la Presidència del Consorci per adoptar les mesures i els actes 
d’execució necessaris per a la deguda efectivitat dels presents acords”. 

 
En data 22 d’abril de 2015 es va publicar al BOPB l’anunci de l’aprovació inicial dels 
Estatuts del Consorci i posteriorment, en data 27 d’abril de 2015, la corresponent 
referència al DOGC, de manera que el tràmit d’informació pública finalitzarà el 28 de 
maig de 2015. 
 
Respecte dels aspectes procedimentals, cal tenir en compte que la modificació dels 
Estatuts del Consorci, segons allò previst a l’art. 322 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel D 179/1995, de 13 de juny, requereix 
l’acord de l’òrgan superior de govern del Consorci, ratificat pels ens i les 
administracions que en formen part amb el vot favorable de la majoria absoluta dels 
seus membres (LBRL, art. 47.2.g), amb l’informe previ, preceptiu i no vinculant de la 
Secretaria i la Intervenció. 
 
Tot i que actualment l’aprovació dels Estatuts del Consorci del Parc de la Serralada de 
Marina roman en tràmit d’informació pública, conforme als principis de cooperació, 
col·laboració i eficiència que han de regir les relacions entre les Administracions 
Públiques, establerts a l’art. 3.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú 
(LRJPAC), es considera oportú ratificar la dita aprovació inicial de la modificació dels 
seus Estatuts, tot condicionant-la a la seva aprovació definitiva en els mateixos termes 
acordats. 
 
En virtut de tot això i de l’acord de 16 d’abril de 2015, adoptat per l’Assemblea General 
del Consorci, es proposa al Ple de la Diputació de Barcelona, previ informe de la 
Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’adopció 
dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer.- RATIFICAR l’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci del 
Parc de la Serralada de Marina, aprovada per la seva Assemblea General en data 16 
d’abril de 2015, que afecta al preàmbul, als articles 1, 9, 35, 38, 43, 47 i disposicions 
addicional i final, constituït per la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i els Ajuntaments de Badalona, Montcada i Reixac, Santa Coloma de 
Gramenet, Tiana i Sant Fost de Campsentelles, d’acord amb el text refós que es 
transcriu a continuació: 
 
 
 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 312

“ESTATUTS DEL CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA 
 

TAULA 
 
Preàmbul 
 
Títol primer. Disposicions generals. 
Article 1. Objecte, denominació, àmbit territorial i membres. 
Article 2. Incorporació de nous membres. 
Article 3. Domicili. 
Article 4. Durada. 
Article 5. Naturalesa, capacitat, potestats i prerrogatives. 
Article 6. Finalitats i serveis. 
 
Títol segon. Règim orgànic i funcional. 
Capítol 1. Òrgans de govern i de gestió. 
Article 7. Òrgans. 
 
Secció Primera. L'Assemblea General. 
Article 8. Concepte. 
Article 9. Composició. 
Article 10. Competències. 
 
Secció Segona. La Presidència. 
Article 11. Concepte i titularitat. 
Article 12. Competències. 
Secció Tercera. La Vicepresidència. 
Article 13. Concepte. 
 
Secció Quarta. La Gerència. 
Article 14. Concepte de Gerència. 
Article 15. Competències de la Gerència. 
Article 16. La direcció tècnica. 
 
Secció Cinquena. Òrgans complementaris. 
Article 17. Òrgans complementaris. 
 
Secció Sisena. Règim de delegació de competències orgàniques. 
Article 18. Règim de delegació interorgànica. 
 
Capítol 2. Funcionament de l'òrgan col·legiat i règim de recursos. 
Article 19. Caràcter i periodicitat de les sessions. 
Article 20. Convocatòria de les sessions. 
Article 21. Quòrum de constitució i celebració de les sessions. 
Article 22. Règim de majories requerides en funció dels tipus d'acords. 
Article 23. Sistema de votació. 
Article 24. Règim de recursos contra els actes dels òrgans de govern i d'administració. 
Article 25. Altres aspectes de funcionament de l'òrgan col·legiat. 
 
Títol tercer. Funcions de secretaria, intervenció i tresoreria de fons. 
Article 26. Secretaria, Intervenció i Tresoreria. 
Article 27. Exercici de les funcions. 
Article 28. Disposició de fons. 
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Títol quart. Relacions amb els ens consorciats. 
Article 29. Nivells de relació. 
Article 30. Règim i sistemes d'informació i comunicació. 
Article 31. Règim de coordinació i d'assistència. 
Article 32. Encomanda o encàrrec de gestió i de funcions. 
Article 33. Règim de delegació intersubjectiva. 
Article 34. Règim de ratificacions per les entitats consorciades. 
 
Títol cinquè. Règim del personal al servei del Consorci 
Article 35. Determinacions generals. 
Article 36. Tipus de personal i règims aplicables. 
 
Títol sisè. Règim patrimonial, pressupostari i finançament 
Article 37. Hisenda. 
Article 38. Règim econòmic i financer, pressupostari i comptable. 
Article 39. Patrimoni del consorci. 
Article 40. Règim dels béns adscrits per les entitats consorciades. 
Article 41. Règim dels béns, drets i accions adquirits pel Consorci. 
 
Títol setè. Extinció i liquidació. 
Article 42. Causes d'extinció. 
Article 43. Procediment i efectes de la dissolució. 
 
Títol vuitè. Règim jurídic, modificació dels estatuts i durada del mandat dels òrgans 
de govern del consorci. 
Article 44. Règim jurídic del Consorci. 
Article 45. Procediment de modificació dels Estatuts. 
Article 46. Durada del mandat dels òrgans de govern del Consorci. 
Article 47. Procediment de separació dels membres. 
 
Disposició addicional. Efectes de les modificacions legislatives. 
 
Disposició Final. Entrada en vigor. 
 
PREÀMBUL 
 
El Parc de la Serralada de Marina és un espai natural protegit on la preservació dels 
recursos naturals i de l'equilibri ecològic s'ha de compatibilitzar amb l'ús públic de tots els 
ciutadans; i a la vegada és el marc territorial on aquests recursos naturals tenen un paper 
físic, social i ambiental, per ells mateixos i en relació a les ciutats de l'àrea metropolitana. El 
Parc de la Serralada de Marina està adscrit a la Xarxa de Parcs de la Diputació de 
Barcelona. 
 
El Pla Especial de Protecció i Millora del Sector Sud de la Serralada de Marina, aprovat 
definitivament per Resolució del Conseller del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, de data 16 d'abril de 2002, (publicat per Edicte de 
10 de maig de 2002, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de maig de 
2002), és l'instrument jurídic administratiu que regula les activitats econòmiques compatibles 
amb la preservació dels recursos naturals, raó per la qual ordena els usos agraris, de lleure i 
urbanístics, la creació d'infrastructures i serveis generals i fomenta el coneixement de la 
muntanya i de l'educació ambiental. 
 
El Consorci del Parc de la Serralada de Marina és l'ens gestor del Pla Especial i ha de 
vetllar pel compliment de les seves disposicions normatives, i pel desenvolupament dels 
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recursos naturals del Parc tenint present la fragilitat de la natura i el llarg temps que aquesta 
necessita per refer-se de les pertorbacions causades pels maltractaments als quals se la 
sotmet, i fer-ho compatible amb les activitats de lleure dels ciutadans de l'àrea 
metropolitana, recollint la tradicional utilització de la Serralada com a espai d'esbarjo. 
 
El Consorci es va constituir formalment en la sessió constitutiva del 12 de juliol de 1996, 
previ haver-se aprovat per tots els ens integrants la constitució de l'ens i els seus estatuts, 
que van ser publicats el 16.3.1996 al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, 
i posterior modificació publicada, també al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de 
Barcelona el 9.7.98, per incorporació de nous membres. En data 30.05.2006 es va publicar 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona una altra modificació estatuària que donava 
resposta a les novetats introduïdes en matèria urbanística i de règim local concernents al 
Parc. 
 
El Consorci es troba format per la Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona, i els Ajuntaments dels municipis de Badalona, Montcada i Reixac, Santa Coloma 
de Gramenet, Tiana i Sant Fost de Campsentelles. 
 
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’administració local (LRSAL), el 31 de desembre de 2013, incideix notablement en la 
regulació dels consorcis, bàsicament, mitjançant la modificació de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú 
(LRJPAC). 
 
La Disposició final segona de la LRSAL afegeix una nova Disposició addicional vintena a la 
LRJPAC que estableix, entre d’altres, l’obligatorietat de fixar estatutàriament l’Administració 
pública a la que estarà adscrit cada Consorci, d’acord amb els criteris fixats a la  pròpia 
LRSAL i referits a cada exercici pressupostari, i conté d’altres requeriments quant al seu 
règim orgànic, funcional i financer, raó per la qual és necessària la corresponent adaptació 
estatutària. A aquesta necessitat d’adaptació se suma la derivada de l’entrada en vigor, el 
18 de setembre de 2014, de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector 
públic i altres mesures de reforma administrativa, que  incorpora diverses previsions 
referides al dret de separació i dissolució dels consorcis que han de recollir-se en els seus 
estatuts.  
 
Per tot això, resta justificada la necessitat de procedir a l'actualització del marc normatiu del 
Consorci del Parc de la Serralada de Marina i per tant la modificació dels seus Estatuts. 
 
TÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS  
 
Article 1. Objecte, denominació, àmbit territorial i membres 
1. El Consorci del Parc de la Serralada de Marina és un ens consorcial públic de caràcter 
local i naturalesa associativa i institucional, que té per objecte l'ordenació, el 
desenvolupament i la gestió del Parc mitjançant les formes de gestió establertes per la 
legislació de règim local i l'ús i el foment dels instruments de cooperació interinstitucional per 
tal d'estudiar i cercar solucions globals als problemes de l'Espai Natural que li dóna nom, i 
constituir un fòrum consultiu i assessor de debat i participació en el marc d'aquest objecte. 
 
2. L'àmbit territorial d'actuació del Consorci és l'àrea delimitada pel Pla Especial de 
Protecció i Millora del Sector Sud de la Serralada de Marina, aprovat definitivament per 
Resolució del Conseller del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, de data de 16 d'abril de 2002, que comprèn els termes dels 
municipis de Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac i Badalona. Aquest àmbit 
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restarà ampliat a mesura que s'incorporin al Consorci municipis de la Serra del Litoral, 
ampliació quina efectivitat requerirà la modificació d'aquests Estatuts en el relatiu a la 
representativitat dels seus membres. 
 
3. El Consorci del Parc de la Serralada de Marina (en endavant, "el Consorci") és integrat 
per la Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i els Ajuntaments de 
Badalona, de Montcada i Reixac, de Santa Coloma de Gramenet, de Tiana i de Sant Fost de 
Campsentelles, a l'empara de les previsions contingudes a la normativa de règim local de 
Catalunya. 
 
4. El Consorci resta adscrit al sector públic de la Diputació de Barcelona, classificat com a 
grup 3, d’acord amb allò previst a la Disposició addicional 12a. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local (LBRL), en la redacció operada per la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL). 
 
Tanmateix aquesta adscripció i/o classificació podran ser revisades per a cada exercici 
econòmic, d’acord amb les previsions de la Disposició addicional 20a. de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú i la Disposició addicional 12a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, respectivament. 
 
Article 2. Incorporació de nous membres 
1. Es podran incorporar al Consorci altres Administracions públiques per a finalitats d'interès 
comú, així com entitats privades sense ànim de lucre que tinguin finalitats d'interès públic 
concurrents amb l'objecte i finalitats del Consorci, que es comprometin, si així ho acorda 
l'Assemblea General, a fer aportacions regulars per al seu funcionament. 
 
2. La incorporació de nous membres requerirà l'acord de l'òrgan de govern que tingui 
atribuïda la competència per demanar la incorporació, amb adhesió expressa als seus 
estatuts, i l'acord favorable del Consorci de totes les entitats consorciades. 
 
Si l'Assemblea General ho considera necessari, la incorporació de nous membres al 
Consorci requerirà la formalització del conveni corresponent, on s'especificaran les 
condicions d'integració, les aportacions econòmiques i l'acceptació dels presents Estatuts. 
 
3. La incorporació de nous membres no suposarà la modificació dels Estatuts, llevat que 
aquesta incorporació suposi modificació d'altres aspectes rellevants dels Estatuts, essent 
necessari, en tot cas, donar l'oportuna publicitat, amb inserció d'un únic anunci per part del 
Consorci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, i en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, si escau. 
 
L'eventual necessitat de modificar els Estatuts per aquest motiu es regirà pel que es disposa 
a l'article 45. 
 
Article 3. Domicili 
1. El Consorci té el seu domicili a la Diputació de Barcelona, Edifici del Rellotge c/ Urgell, 
187, 3a. planta de Barcelona. 
 
2. L'Assemblea General del Consorci podrà modificar el domicili establert a l'apartat 1, així 
com disposar la creació d'altres delegacions o d'oficines tècniques on i quan sigui necessari 
per al compliment de les seves finalitats. 
 
Article 4. Durada 
El Consorci tindrà una durada indefinida.  
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Article 5. Naturalesa, capacitat, potestats i prerrogatives 
1. El Consorci és una entitat administrativa de caràcter local i gaudeix de personalitat 
jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i d'obrar per tal de crear i gestionar serveis 
públics i realitzar activitats econòmiques d’interès local o comú, en l'àmbit de les seves 
finalitats estatutàries. Per tal de donar compliment a aquestes finalitats, el Consorci podrà 
realitzar o prestar, de forma unificada, tota mena de serveis o activitats susceptibles de ser 
assumides individualment pels seus membres, en el marc de la legislació de règim local i de 
la normativa sectorial aplicable. 
 
2. En l'àmbit de les seves competències, el Consorci podrà adquirir, posseir, reivindicar, 
permutar, gravar i alienar tota classe de béns, celebrar contractes, assumir obligacions, 
interposar recursos i exercir qualsevol acció prevista a la llei. 
 
3. El Consorci, en l'àmbit determinat per les seves finalitats i atès que es tracta d'un ens 
institucional de caràcter local, té les mateixes potestats i prerrogatives de què poden gaudir 
els ens locals no territorials o institucionals en virtut de l'article 8 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació als serveis prestats i en el marc dels 
seus Estatuts. 
 
4. En qualsevol cas, el Consorci pot emprar la via administrativa de constrenyiment per tal 
de recaptar o recuperar, per ell mateix, els ingressos i altres drets de caràcter públic de què 
sigui creditor, sens perjudici que pugui encarregar les gestions recaptatòries que consideri 
oportunes a qualsevol dels ens locals territorials que l’integren. 
 
Article 6. Finalitats i serveis 
Les finalitats a aconseguir i els serveis a prestar pel Consorci són els següents: 
 
a) Gestionar el Pla Especial de Protecció i Millora del Sector Sud de la Serralada de Marina. 
b) Vetllar pel compliment de la legislació sectorial i el planejament vigents en el territori del 

Parc. 
c) Actuar a tots els efectes, com a òrgans de representació dels ens integrants del 

Consorci, en relació amb tot el que faci referència al Parc. 
d) Emetre informes i dictàmens sobre les activitats que afectin el territori de l'espai natural i 

requerir a les administracions competents les actuacions necessàries. 
e) Promoure campanyes de sensibilització sobre els valors naturals i culturals i accions de 

protecció del Parc de possibles agressions. 
f) Elaborar tot tipus d'estudis, informes, plans i projectes sobre el Parc. 
g) Establir convenis de col·laboració amb altres entitats publiques i privades sense finalitat 

de lucre amb objectius coincidents amb els del Consorci. 
h) Promoure els serveis propis del Parc així com la seva difusió i promoció de la utilització. 
i) Gestionar l'obtenció de recursos i ajuts tècnics o econòmica procedents d'altres 

institucions públiques o privades. 
j) I totes aquelles competències que dins del territori del Parc li siguin delegades o 

encomanades per les Administracions implicades; així com totes aquelles finalitats que 
estiguin directament o indirecta relacionades amb les esmentades als punts anteriors. 

 
TÍTOL SEGON. RÈGIM ORGÀNIC I FUNCIONAL 
 
CAPÍTOL 1. Òrgans de govern i de gestió 
 
Article 7.  Òrgans 
1. Els òrgans de govern i de gestió del Consorci són, amb caràcter necessari, els següents: 
 
1. L'Assemblea General. 
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2. La Presidència. 
3. La Vicepresidència. 
4. La Gerència. 
2. El Consorci, mitjançant acord de l'Assemblea General, podrà dotar-se dels òrgans 
complementaris que es considerin pertinents per a l'acompliment de les seves finalitats. 
 
Secció primera. L'Assemblea General  
 
Article 8. Concepte 
L'Assemblea General és l'òrgan superior de govern del Consorci, amb capacitat per adoptar 
quantes resolucions consideri escaients per al bon funcionament i assoliment del seu 
objecte i finalitats. 
 
Les sessions tindran lloc en qualsevol de les seus dels ens membres del Consorci, podent-
se celebrar també en qualsevol indret que aquests disposin, i sigui adient. 
 
Article 9. Composició 
1. L'Assemblea General estarà integrada pels membres següents: 
 
a) Dos representants i dos suplents de la Diputació de Barcelona, designats lliurement per 

aquesta. 
b) Dos representants i dos suplents de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, designats 

lliurement per aquesta. 
c) Un representant titular i un suplent de cadascun dels Ajuntaments consorciats, designats 

lliurement per aquests. 
 
La Presidència i la Vicepresidència del Consorci ho seran també de l'Assemblea General. 
 
2. L'eventual incorporació de nous membres al Consorci suposarà la modificació del primer 
apartat en el sentit d'afegir el nombre de representants que es determinin en l'acord 
corresponent. 
 
3. Per decisió de la Presidència podran ser convocades altres persones, amb veu i sense 
vot, a proposta de qualsevol de les entitats consorciades. 
 
Article 10 Competències.  
Correspondrà a l'Assemblea General: 
 
1. Impulsar la realització dels programes de desenvolupament del Consorci i aprovar el 

Pla anual de gestió i d'inversions, i la memòria anual. 
2. Exercir el control i la fiscalització de la resta d'òrgans del Consorci. 
3.  Aprovar els reglaments, les ordenances i l'inventari general. 
4.  Aprovar el pressupost i les seves modificacions d'acord amb les bases d'execució, 

autoritzar i disposar les despeses en matèria de la seva competència i aprovar el 
compte general, tot assumint les competències que la Llei assigna a la Comissió 
Especial de Comptes, d'acord amb les previsions de la normativa reguladora de les 
hisendes locals. 

5.  Aprovar les formes de gestió dels serveis i la creació d'òrgans desconcentrats. 
6.  Acceptar la delegació de competències i l'encàrrec de gestió i de funcions fetes per 

altres Administracions públiques diferents de les consorciades. 
7.  Aprovar la plantilla i la relació de Llocs de treball. 
8.  Escollir el President i els Vicepresidents, d'acord amb les previsions estatutàries. 
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9.  Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar els expedients de contractació la quantia dels 
quals excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost, en els termes de la 
legislació vigent. 

10. L'aprovació de projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva 
contractació o concessió i quan no estiguin previstos en el pressupost. 

11.  Atorgar la concessió de béns o serveis per més de cinc anys, sempre que la seva 
quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci. 

12.  Adquirir béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del 
Pressupost, en els termes previstos a la legislació vigent. 

13.  Determinar els recursos propis de caràcter tributari, i imposar i ordenar les taxes, si 
escau, dels serveis que es prestin. 

14.  Alienar béns i drets quan la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del 
pressupost, en els termes previstos a la legislació vigent. 

15.  Alterar la qualificació jurídica dels béns demanials propis. 
16. Aprovar la cessió gratuïta de béns immobles, a títol de propietat, a altres 

Administracions o institucions públiques. 
17. Aprovar les bases generals i específiques per a l'atorgament de beques, premis i 

subvencions. 
18. Aprovar convenis la quantia dels quals ultrapassi els 90.000 EUR. 
19. Aprovar les operacions de crèdit quan el seu import superi el 10% dels recursos 

ordinaris del pressupost del Consorci, i concertar les operacions de tresoreria, en els 
termes previstos a la legislació vigent. 

20. Adoptar els acords del Consorci en relació amb: 
a) La integració de noves entitats. 
b) La modificació dels Estatuts. 
c) La dissolució del propi Consorci. 

21. Informar sobre aquelles matèries sotmeses a la seva consideració per la Presidència. 
22.  Proposar iniciatives a les entitats consorciades en l'àmbit del seu objecte. 
23. Potenciar el coneixement i la coordinació entre institucions i entitats. 
24. Analitzar, promoure debats i sensibilitzar sobre les qüestions clau de la sostenibilitat 

mediambiental en el seu àmbit territorial d'actuació i els que hi tinguin incidència 
recíproca. 

25. Proposar a la Presidència la constitució de grups de treball i la seva composició atenent 
als àmbits i qüestions prioritzades que siguin objecte d'estudi. 

26.  Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del 
Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
atribueixi al Ple de l'entitat local amb el caràcter d'indelegables. 

 
Secció segona. La Presidència  
 
Article 11. Concepte i titularitat 
1. La Presidència del Consorci té atribuïda la màxima representació legal d'aquest i en 
dirigeix el govern i l'administració. 
 
2. La designació de la persona que ha d'ocupar la Presidència correspon a l'Assemblea 
General, que l'escollirà d'entre els seus membres. 
 
3. Amb caràcter general, la Presidència podrà comparèixer sense necessitat de poder previ i 
especial davant tota classe d'autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol ordre o jurisdicció, així 
com davant de tot tipus d'instàncies administratives i altres persones, públiques i privades, 
físiques i jurídiques.  
 
Article 12. Competències 
La Presidència tindrà atribuïdes les competències següents: 
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1.  Exercir la representació institucional i l'alta direcció del Consorci. 
2.  Dirigir i supervisar les diferents àrees i línies d'actuació en ordre a la realització de les 

finalitats del Consorci. 
3.  Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions de l'Assemblea General, dirigir-ne 

les deliberacions i decidir els empats amb vot de qualitat. 
4.  Atorgar la concessió de béns o serveis per un període no superior a cinc anys, sempre 

que la seva quantia no excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost del 
Consorci. 

5.  Alienar béns i drets quan la seva quantia no excedeixi del 20% dels recursos ordinaris 
del pressupost, en els termes previstos a la legislació vigent. 

6.  Aprovar convenis la quantia dels quals no ultrapassi els 90.000 EUR. 
7.  Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar els expedients de contractació la quantia dels 

quals excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i no en superi el 20%, 
sempre que no tinguin una durada superior a quatre anys, en els termes de la legislació 
vigent. 

8.  L'aprovació de projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva 
contractació o concessió, i estiguin previstos en el pressupost. 

9.  Adquirir béns i drets, quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost, en els termes previstos a la legislació vigent. 

10.  Aprovar la cessió temporal de béns en el marc de les finalitats estatutàries. 
11.  Aprovar i resoldre les convocatòries de subvencions, beques i premis d'acord amb les 

bases aprovades. 
12.  Exercir en cas d'urgència les funcions encomanades a l'Assemblea General, donant 

compte de les resolucions que adopti a la següent reunió d'aquest òrgan col·legiat, per 
a la seva ratificació. 

13.  Exercir la direcció superior del personal, que inclou l'acomiadament i la imposició de 
sancions del personal propi, en els termes previstos a la legislació vigent, i la proposta 
a l'Administració matriu de la imposició de sancions al personal adscrit, donant-ne 
compte a l'Assemblea General en la primera sessió que tingui lloc. 

14.  En matèria de personal, també: 
a) Aprovar l'oferta pública d'ocupació i les seves bases, d'acord amb el pressupost i la 

plantilla aprovada. 
b) Nomenar els càrrecs de comandament del Consorci, d'acord amb les previsions 

estatutàries. 
c) Resoldre els expedients d'incompatibilitats. 

15.  Exercir les accions judicials i administratives i la defensa del Consorci. 
16.  Aprovar les operacions de crèdit quan el seu import no superi el 10% dels recursos 

ordinaris del pressupost del Consorci. 
17.  Elevar a l'Assemblea General el projecte de pressupost, amb tots els seus annexes, 

que inclouen la memòria que l'ha d'acompanyar. 
18.  Aprovar la liquidació del pressupost. 
19.  Aprovar l'establiment i la modificació de preus públics, quan no cobreixin el cost del 

servei. 
20.  Nomenar la persona que exercirà la Tresoreria del Consorci. 
21. Nomenar la persona que ha d'ocupar la gerència, a proposta del President del consorci. 
22.  Supervisar la gestió ordinària del Consorci. 
23.  Declarar la lesivitat dels actes del Consorci. 
24. Totes aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del 

Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 
atribueixi a la Presidència de l'entitat local amb el caràcter d'indelegables. 
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Secció tercera. La Vicepresidència  
 
Article 13. Concepte 
1. Corresponen a la Vicepresidència del Consorci, en atenció al seu ordre, les funcions de 
substitució de la Presidència en els casos d’absència, vacant, malaltia o deure legal 
d'abstenció. 
 
L'Assemblea General escollirà, per majoria simple dels seus membres, a proposta de la 
Presidència, un màxim de dos Vicepresidències. 
 
2. Les Vicepresidències, podran exercir, a més, totes aquelles altres funcions i comeses 
específiques que la Presidència els hi delegui. 
 
Secció quarta. La Gerència  
 
Article 14. Concepte de Gerència 
1. La Gerència és l'òrgan d'administració que assumeix la direcció i la coordinació de la 
gestió del Consorci. El nomenament de la persona que ha d'ocupar la gerència correspon a 
l'Assemblea General a proposta del President del Consorci. 
2. La gestió del Consorci es durà a terme a través dels serveis propis de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Article 15. Competències de la Gerència 
Correspondrà a la Gerència: 
1.  Executar i fer complir els actes dels òrgans de govern i adoptar les mesures que 

exigeixi el seu millor compliment. 
2.  Organitzar, dirigir, coordinar i inspeccionar els programes i els serveis, de conformitat 

amb les directrius dels òrgans de govern i adoptar les disposicions de règim interior 
necessàries per al funcionament del Consorci. 

3. Elaborar els programes tècnics i gerencials que permetin el correcte desenvolupament 
dels serveis del Consorci. 

4.  Assumir la representació del Consorci quan no sigui exercida per la Presidència. 
5.  Elaborar els projectes de pressupost, liquidació i compte general, la proposta del Pla 

anual de gestió i d'inversions, les propostes de plantilla i la relació i la classificació dels 
llocs de treball. 

6.  Redactar anualment la memòria de gestió, que es presentarà a l'Assemblea General 
juntament amb la liquidació del pressupost, tot diferenciant les actuacions que han estat 
realitzades directament pel Consorci de les que han estat executades directament per 
algun dels membres del consorci, amb càrrec als seus pressupostos. 

7.  En matèria de personal: 
a) Sancionar els empleats propis del Consorci, en els supòsits de faltes lleus. 
b) Exercir la resta de competències que integrin el comandament directe en matèria de 

personal, i no siguin exercides directament per la Presidència. 
8. Restar assabentada dels expedients de concessió de llicències urbanístiques. 
9. Aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar els expedients de contractació la quantia dels 

quals no excedeixi del 10% dels recursos ordinària del pressupost, i sempre que no 
tinguin una durada superior a quatre anys, en els termes de la legislació vigent. 

10. Reconèixer les obligacions, ordenar els pagaments i obrir i cancel·lar tota mena de 
comptes corrents. 

11. Aprovar l'establiment i la modificació de preus públics, quan cobreixin el cost del servei. 
12. Aprovar els projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva 

contractació o concessió, i estiguin previstos en el pressupost. 
13. Acceptar subvencions, donacions i cessions de tota mena. 
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14. Qualsevulla altra comesa que li encomanin l'Assemblea General o la resta d'òrgans de 
govern. 

15.Totes aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del 
Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 
atribueixi a la Presidència de l'entitat local amb el caràcter de delegables. 

 
Article 16. La direcció tècnica 
A la Gerència correspondrà també exercir el comandament de la direcció tècnica del Parc 
de la Serralada de Marina. 
 
Secció cinquena. Òrgans complementaris 
 
Article 17. Òrgans complementaris 
L'Assemblea General podrà instar l’assistència i cooperació d’òrgans complementaris, 
diferents dels previstos com a necessaris, en els termes i amb l'abast que es determinin a 
l'acord corresponent, o bé d'altres òrgans assessors aliens. 
 
Secció sisena. Règim de delegació de competències orgàniques 
 
Article 18. Règim de delegació interorgànica 
1. Les competències atribuïdes als òrgans del Consorci seran susceptibles de delegació de 
conformitat amb el règim general que la regula. 
 
2. En tot cas, la delegació de l'exercici de les competències assignades als diferents òrgans 
esmentats exigirà el compliment dels requisits següents: 
 
a) Que es disposi mitjançant un acte administratiu de l'òrgan que tingui assignada la 

competència. 
b) Que es fixi l'àmbit d'assumptes, les facultats delegades i les condicions especials. 
c) Que es publiqui en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona. 
 
CAPÍTOL 2. Funcionament de l’òrgan col·legiat i règim de recursos 
 
Article 19. Caràcter i periodicitat de les sessions 
1. L'Assemblea General es reunirà, com a mínim, dues vegades a l'any, una cada semestre, 
en sessió ordinària. 
 
2. L'Assemblea General es reunirà en sessió extraordinària sempre que ho consideri 
necessari la Presidència o quan ho proposin la tercera part dels seus membres. 
 
3. La fixació de les dates i hores de les sessions es determinarà per la Presidència i, dins el 
possible, mantindrà una periodicitat regular pel que fa a les ordinàries. 
 
Article 20. Convocatòria de les sessions 
1. Les sessions de l’òrgan col·legiat han de convocar-se, al menys, amb dos dies hàbils 
d’antelació, llevat de les extraordinàries que ho hagin estat amb caràcter urgent, quina 
convocatòria amb aquest caràcter haurà de ser ratificada pel propi òrgan. 
 
2. La convocatòria, que trametrà la Secretaria per indicació de la Presidència, es 
comunicarà per escrit a cadascun dels membres de l'òrgan col·legiat i expressarà el lloc, dia 
i hora de celebració de la sessió, així com tots els assumptes que hagin de tractar-s'hi.  
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Article 21. Quòrum de constitució i celebració de les sessions 
1.En primera convocatòria, el quòrum per a la vàlida celebració de les sessions de l'òrgan 
col·legiat serà d'un terç del nombre legal total dels seus membres, que mai no podrà ser 
inferior a tres persones. 
 
2.En segona convocatòria, mitja hora després, serà suficient la presència de tres membres; 
aquest quòrum haurà de mantenir-se al llarg de la sessió. 
 
3. En qualsevol cas, no es podrà celebrar cap sessió sense l’assistència de les persones 
que ocupin la Presidència i la Secretaria, o de les persones que les substitueixin d'acord 
amb les previsions d'aquests Estatuts. 
 
4. En el cas de què, per no assolir-se el quòrum exigit, no es celebrés la sessió, podrà tenir 
lloc una reunió informativa per donar compte als presents dels assumptes que havien estat 
inclosos a l'ordre del dia. 
 
De concórrer les circumstàncies indicades al paràgraf anterior, quedaran acreditades les 
raons d'urgència per tal que la Presidència del Consorci, si així ho considera oportú, 
exerceixi les competències de l'òrgan col·legiat, al qual se'n donarà compte, a la següent 
sessió que celebri, a l'efecte de ratificació. 
 
5. A les sessions de l'òrgan col·legiat hi assistiran, amb veu i sense vot, les persones que 
exerceixin els càrrecs de Secretaria i Intervenció o funcionaris en qui hagin delegat, la 
Gerència i de la Direcció Tècnica. 
 
A criteri de la Presidència podran ser convocats altres responsables del Consorci o 
persones alienes, que tindran la consideració de convidats amb veu però sense vot, que 
informaran o assessoraran a l'òrgan col·legiat sobre els assumptes per als quals es 
requereixi la seva presència. Aquests podran ser, entre d'altres: 
 
a) Tècnics de qualsevol de les administracions o entitats membres. 
b) Representants d'altres Administracions Públiques que tinguin competències en matèria 

de parcs. 
c) Representants de les Universitats: entre d'altres, de la Universitat Central de Barcelona, 

de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya. 
d) Representants del Consell Superior d'Investigacions Científiques. 
e) Representants d'associacions de defensa de natura. 
f) Representants dels propietaris de terrenys inclosos dins del Parc. 
g) Representants d'activitats recreatives i esportives. 
h) Qualsevol altre que la Presidència consideri. 
 
L’assistència dels membres a les sessions serà personal i indelegable, i això, sense 
perjudici que les entitats membres considerin oportuna la presència de persones de la seva 
organització a les sessions de l’òrgan col·legiat, que podran assistir i participar en 
l'Assemblea General, amb veu i sense vot.  
 
Article 22. Règim de majories requerides en funció dels tipus d'acords 
1. Els acords de l’òrgan col·legiat s'adopten, com a regla general, per majoria simple dels 
membres presents. Existeix majoria simple quan els vots afirmatius són més que els 
negatius. 
 
2. S'adoptaran per majoria absoluta del nombre legal de membres de l'Assemblea General 
els acords per a l'adopció dels quals la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del 
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règim local, així com la seva normativa de desplegament i la legislació sectorial, exigeixin 
aquest quòrum qualificat referit al nombre legal de membres de la corporació. 
 
Article 23. Sistema de votació 
1. L'adopció dels acords es produeix mitjançant assentiment o per votació ordinària, llevat 
que l’òrgan col·legiat acordi, per a un cas concret, la votació nominal. 
 
2. El vot podrà emetre's en sentit afirmatiu o negatiu. Els membres també podran abstenir-
se de votar. L’absència d'un o varis membres de l’òrgan col·legiat, un cop iniciada la 
deliberació d'un assumpte, equival, als efectes de la votació corresponent, a l'abstenció. 
 
3. Quan es produeixi empat, es repetirà la votació i si se'n torna a produir de nou decidirà la 
Presidència amb el seu vot de qualitat. 
 
Article 24. Règim de recursos contra els actes dels òrgans de govern i d'administració 
1.Contra els actes sobre aplicació i efectivitat dels tributs i de la resta d'ingressos de dret 
públic locals, els interessats podran formular recurs de reposició preceptiu davant l’òrgan 
que els hagi dictat. 
2. Contra els actes administratius dictats per la Gerència relatius a les matèries no incloses 
a l'apartat primer, els interessats podran formular recurs d’alçada davant la Presidència del 
Consorci, d'acord amb allò que és previst a la legislació de règim jurídic de les 
Administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
3. Les disposicions de caràcter general i els actes administratius adoptats per la Presidència 
i per l'Assemblea General del Consorci exhaureixen la via administrativa, essent 
susceptibles de recurs contenciós administratiu en els termes i condicions establerts a la 
legislació processal i administrativa. 
 
Contra els actes administratius esmentats cabrà recurs de reposició, amb caràcter potestatiu 
i previ al contenciós administratiu. 
 
4. En els supòsits en què, per raó d'urgència, la Presidència del Consorci exerceixi 
competències atribuïdes a l’òrgan col·legiat, els interessats podran formular recurs de 
reposició potestatiu davant d'aquella Presidència. 
 
Contra l'acord de ratificació del decret de la Presidència del Consorci, adoptat per l’òrgan 
col·legiat, els interessats podran formular recurs de reposició potestatiu. 
 
Article 25. Altres aspectes de funcionament de l’òrgan col·legiat 
En tot allò no previst en els presents Estatuts, el règim de convocatòria i desenvolupament 
de les sessions, així com el d'adopció d'acords, i la seva impugnació, s'acomodaran a allò 
que s'estableix a la legislació de règim local. 
 
TÍTOL TERCER. FUNCIONS DE SECRETARIA, INTERVENCIÓ I TRESORERIA DE FONS 
 
Article 26. Secretaria, Intervenció i Tresoreria 
El Consorci estarà assistit per una Secretaria, una Intervenció i una Tresoreria. 
 
Article 27. Exercici de les funcions 
1. Els càrrecs de la Secretaria i la Intervenció del Consorci seran exercits pels funcionaris 
d'habilitació nacional que exerceixin les funcions respectives a qualsevol de les 
administracions consorciades, o bé pels funcionaris o funcionàries en qui aquells deleguin. 
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2. La Tresoreria serà exercida per la persona que resulti designada a l'efecte per la 
Presidència del Consorci. 
 
Article 28. Disposició de fons 
Dels fons en disposaran, conjuntament, les persones titulars o autoritzades, de la Gerència, 
la Intervenció i la Tresoreria, en nombre de tres per a cada grup: Ordenador de pagaments, 
Intervenció i Tresoreria respectivament, que es designaran per resolució de la Presidència. 
 
TÍTOL QUART. RELACIONS AMB ELS ENS CONSORCIATS  
 
Article 29. Nivells de relació  
La relació entre el Consorci i els ens consorciats podrà establir-se, amb caràcter general, en 
els nivells d'informació, assistència, coordinació, encàrrec de gestió i de funcions, i 
delegació. 
 
Article 30. Règims i sistemes d'informació i comunicació 
1. El Consorci i les entitats consorciades es facilitaran recíprocament la informació sobre la 
pròpia gestió que sigui rellevant per al desenvolupament adequat de l'exercici de llurs 
competències respectives. 
 
2. El Consorci i les entitats consorciades desenvoluparan els processos i tècniques de 
col·laboració mútua que siguin adients per tal de compartir l'optimització de llurs respectius 
sistemes d'informació i comunicació. 
 
Article 31. Règim de coordinació i d’assistència 
1. Les entitats consorciades podran adoptar mesures de coordinació i assistència envers el 
Consorci, de caràcter general o contingent. 
 
2. En el marc de les mesures d’assistència, i a fi d'acomplir les seves funcions, el Consorci 
es podrà valer dels serveis administratius i tècnics de qualsevulla de les seves entitats 
consorciades i, alhora, podrà formalitzar amb aquestes els instrumenta de cooperació que 
consideri pertinents. 
 
3. Les entitats consorciades es podran valer dels serveis administratius i tècnics del 
Consorci quan raons tècniques o d'especialització així ho aconsellin. 
 
Article 32. Encomanda o encàrrec de gestió i de funcions 
1. La realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència del 
Consorci podrà ser encarregada a unitats, organismes o societats de cadascuna de les 
entitats consorciades, o a d'altres consorcis o ens en els quals aquestes participin, per raons 
d'eficàcia o d'optimització dels mitjans disponibles. 
 
2. L'encomanda o encàrrec de gestió o de funcions no suposa la cessió de la titularitat de la 
competència ni dels elements substantius del seu exercici, i correspondrà a l’òrgan 
competent del Consorci l'adopció dels actes administratius definitius o complementaris que 
donin suport o en els quals s'integri la concreta activitat objecte de l'encàrrec. 
 
3. La realització d'activitats establertes amb caràcter general en l'àmbit de les entitats 
consorciades i del Consorci es durà a terme d'acord amb les determinacions aprovades, les 
quals fixaran les activitats incloses, el seu termini de vigència i la naturalesa i l'abast de la 
gestió i funcions encomanades. 
 
4. Les activitats realitzades per compte del Consorci tindran validesa plena i no necessitaran 
de l'adopció d'un acte exprés d'encàrrec pels seus òrgans de govern. 
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5. Per raons d'eficàcia o d'optimització dels mitjans disponibles, podrà ser encarregada al 
Consorci la realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència 
de les entitats consorciades, amb les mateixes determinacions establertes als apartats 
anteriors. 
 
Article 33. Règim de delegació intersubjectiva 
1. El Consorci podrà efectuar la delegació intersubjectiva de competències de gestió a favor 
d'una o vàries de les entitats consorciades en aquells casos en què, per motiu de 
complexitat tècnica o altres raons que comportin una insuficient capacitat de gestió en 
determinats àmbits, l'aplicació de l'institut de l'encàrrec de gestió no pogués donar cobertura 
a totes les funcionalitats exigides. 
 
2. La delegació intersubjectiva de competències suposa la cessió dels elements substantius 
de l'exercici de la competència per compte del Consorci, que en manté la titularitat. En 
l'exercici d'aquestes funcions, les entitats delegades gaudeixen de totes les potestats i les 
prerrogatives atribuïdes per la legislació. 
 
3. Per a la seva aplicació, l’òrgan competent del Consorci ha d'adoptar l'acord de delegació 
a favor de l'entitat o entitats consorciades, els Òrgans competents de les quals han 
d'adoptar els acords correlatius d'acceptació. Una referència d'aquests acords es publicarà 
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona. 
 
4. L'acord de delegació ha de contenir les determinacions per les quals es regirà la 
delegació, i que faran referència, com a mínim, als aspectes relatius al seu contingut, 
caràcter, durada, medis i òrgans actuants, i altres condicions aplicables. 
 
Aquestes determinacions específiques contingudes en l'acord de delegació podran 
addicionalment ser formalitzades, si es creu necessari, en un acord de col·laboració entre el 
consorci i l'entitat o entitats delegades. 
 
Article 34. Règim de ratificacions per les entitats consorciades 
Hauran de ser ratificats pels òrgans competents de les entitats consorciades els acords 
relatius a: 
 
a) Modificació dels Estatuts. 
b) Incorporació de nous membres al Consorci. 
c) Aportacions de caràcter econòmic al Consorci per part de les entitats consorciades en la 

part que els afecti. 
d) Dissolució del Consorci. 
 
TÍTOL CINQUÈ. RÈGIM DEL PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI  
 
Article 35. Determinacions generals 
1. El Consorci ha de disposar del personal necessari per a l’adequat compliment de les 
seves finalitats. El personal del Consorci podrà ser propi, en els termes fixats en aquest 
article, o adscrit per les entitats consorciades en règim funcionarial o laboral. 
 
2. El personal funcionari i laboral que hagi de prestar serveis al Consorci provindrà de 
qualsevol de les Administracions públiques consorciades a través dels procediments de 
provisió i mobilitat i amb els requisits disposats en la legislació vigent i, si s’escau, en el 
conveni col·lectiu que pugui resultar d’aplicació. 
 
3. El personal laboral existent a la plantilla del Consorci a 31 de desembre de 2013, data 
d’entrada en vigor de la LRSAL, mantindrà la seva relació d’ocupació amb el Consorci en els 
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termes i condicions amb què aquella fou establerta i conservarà, si escau, les seves 
expectatives de promoció professional i la resta de drets reconeguts a la legislació vigent  i 
en el conveni col·lectiu que pugui resultar d’aplicació. 
 
4. El Consorci no pot tenir personal eventual. 
 
Article 36. Tipus de personal i règims aplicables 
1. En els termes fixats a l’article anterior, el Consorci podrà disposar de personal propi, o de 
personal adscrit per les entitats consorciades, en règim funcionarial o laboral. 
 
2. El personal del Consorci restarà sotmès als convenis i pactes col·lectius aplicables al 
personal de la Diputació de Barcelona, als altres pactes que formalitzi el Consorci amb els 
representants dels treballadors, i a la resta de normativa legal vigent. 
 
 Els funcionaris dels ens consorciats adscrits al Consorci es regiran per la normativa pròpia 
de la corporació d’origen i, en general, per la normativa aplicable a la funció pública local de 
Catalunya. 
 
Ni la persona que ocupi la Gerència ni la direcció tècnica del Parc s'integraran en la plantilla 
del Consorci. Tampoc s'integraran a la plantilla les persones responsables de la Intervenció, 
la Secretaria i la Tresoreria. 
 
TÍTOL SISÈ. RÈGIM PATRIMONIAL, PRESSUPOSTARI I FINANÇAMENT 
 
Article 37 Hisenda 
1. El Consorci, per a la realització del seu objecte i finalitats, disposarà dels recursos 
següents: 
 
a) Aportacions de les entitats consorciades. 
b) Taxes, preus públics i altres rendiments que obtingui per la prestació directa o indirecta 

de serveis. 
c) Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat, incloent els procedents d'iniciatives 

de mecenatge i esponsorització. 
d) Operacions de crèdit. 
e) Qualsevol altre que pugui correspondre al Consorci d'acord amb la legislació. 
 
2. Els acords del Consorci que suposin aportacions extraordinàries de caràcter econòmic 
per part de les entitats consorciades al Consorci hauran de ser ratificats pels respectius 
òrgans de govern competents. 
 
Article 38. Règim econòmic i financer, pressupostari i comptable 
1. El règim econòmic i financer del Consorci serà l'establert a la normativa vigent per als ens 
locals catalans en matèria pressupostària, financera, de control i comptabilitat. El Consorci 
resta subjecte al règim de pressupostos, comptabilitat i control de l’Administració 
d’adscripció. En tot cas, s’ha de portar a terme una auditoria dels comptes anuals que és 
responsabilitat de l’òrgan de control de l’Administració a què s’hagi adscrit el Consorci. El 
Consorci haurà de formar part del pressupost i incloure’s en el compte general de 
l’Administració pública d’adscripció. 
 
2. La memòria que ha d'acompanyar anualment el pressupost del Consorci, com a annex, 
farà esment d'aquelles inversions que estigui previst que s'executin durant l'exercici amb 
càrrec al pressupost d'algun dels membres consorciats i directament per aquests. Si el 
pressupost d'aquests ens no estigues definitivament aprovat, es farà constar aquesta 
circumstància a la memòria. 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 327

Article 39. Patrimoni del consorci 
Constitueixen el patrimoni del Consorci: 
 
a) Els béns que li siguin adscrits en ús per les entitats consorciades. 
b) Els béns, drets i accions que adquireixi per qualsevol títol legítim, tot incloent les 

propietats incorporals morals i d'explotació d'autoria derivades de les seves creacions 
pròpies, així com els drets de propietat industrial sobre els seus signes i denominacions 
distintius. 

 
Article 40. Règim dels béns adscrits per les entitats consorciades 
1. Els béns adscrits en ús al Consorci per les entitats consorciades conserven la seva 
qualificació jurídica i titularitat originària. Les facultats de disposició limitades que es puguin 
reconèixer a favor del Consorci seran les que constin als acords de cessió corresponents, 
circumscrivint-se aquestes, en tot cas, a les seves finalitats estatutàries. 
 
2. Les cessions efectuades per les entitats membres del Consorci, de l'ús i la gestió 
d'elements de la seva propietat, ho són per tot el temps de durada del Consorci, amb 
l'obligació per part d'aquest de conservar-los i mantenir-los segons les finalitats estatutàries. 
 
Article 41. Règim dels béns, drets i accions adquirits pel Consorci 
1. Els béns, drets i accions adquirits pel Consorci es regiran per les normes reguladores del 
patrimoni dels ens locals catalans i per la legislació específica de patrimoni natural. 
 
2. La marca "Parc Serralada de Marina. Xarxa de Pares Naturals", amb el logotip gràfic 
corresponent, és una denominació distintiva de la imatge corporativa del Consorci. Els 
òrgans de govern i d'administració han de fer-ne ús en totes les seves activitats oficials, i 
s'utilitzaran en tota la senyalització gràfica del Parc. Igualment, haurà de figurar en totes les 
activitats que organitzi o en les quals col·labori el Consorci. 
 
Resta expressament prohibida la seva utilització per tota persona física o jurídica aliena al 
Consorci llevat que disposin d'una autorització expressa concedida per resolució de la 
Presidència. 
 
TÍTOL SETÈ. EXTINCIÓ I LIQUIDACIÓ  
 
Article 42. Causes d'extinció 
El Consorci podrà extingir-se per alguna de les causes següents: 
 
a) Per disposició legal. 
b) Per impossibilitat d'acomplir les seves finalitats. 
c) Per acord de les entitats consorciades. 
d) Per la separació d'algun dels membres si amb això el Consorci esdevé inoperant. 
 
Article 43. Procediment i efectes de la dissolució 
1. La dissolució del Consorci, acordada pel seu màxim òrgan de govern per majoria 
absoluta, produeix la seva liquidació i extinció, i ha de ser ratificada pels òrgans competents 
dels ens consorciats. 
 
2. El màxim òrgan de govern del Consorci, a l’adoptar l’acord de dissolució, nomenarà un 
liquidador. 
 
3. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspongui a cada membre del 
Consorci que es durà a terme d’acord amb la participació que li correspongui en el saldo 
resultant del patrimoni net després de la liquidació, tenint en compte tant el percentatge de 
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les aportacions que hagi efectuat cada membre del Consorci al fons patrimonial del mateix, 
com el finançament concedit cada any. 
 
Si algun dels membres del Consorci no ha fet aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de 
repartiment és la participació en els ingressos que, si s’escau, hagués rebut durant el temps 
que ha pertangut al Consorci. 
 
En tot cas, s’haurà de determinar la destinació del personal del Consorci, amb respecte a 
tots els seus drets. 
 
4. S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què es farà el pagament de la quota de 
liquidació en el supòsit que resulti positiva. 
 
5. Els ens consorciats podran acordar, per majoria absoluta, la cessió global dels actius i 
passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat 
de l’activitat i aconseguir els objectius del Consorci que es liquida. 
 
TÍTOL VUITÈ. RÈGIM JURÍDIC, MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS, SEPARACIÓ DELS 
MEMBRES I DURADA DEL MANDAT DELS ÒRGANS DE GOVERN DEL CONSORCI 
 
Article 44. Règim jurídic del Consorci 
En tot allò no previst en aquests Estatuts o a les seves eventuals modificacions, regiran les 
prescripcions contingudes en la normativa de règim local aplicable als ens locals de 
Catalunya, i, per raó de les seves finalitats pròpies, les contingudes al Pla Especial que 
reguli l'espai natural. 
 
Article 45. Procediment de modificació dels Estatuts 
La modificació dels Estatuts del Consorci, amb l'acord previ de l'Assemblea General adoptat 
per la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres si escau, ha de ser ratificada 
per les entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats que per a l'aprovació. 
 
Article 46. Durada del mandat dels òrgans de govern del Consorci 
La finalització del mandat dels òrgans de govern unipersonals i dels membres del col·legiat 
coincidirà amb la de les Corporacions Locals. No obstant això, continuaran en les seves 
funcions sols per a l'administració ordinària fins a la renovació dels membres i, en tot cas, 
fins que les Administracions que formen el Consorci hagin fet les corresponents 
designacions. 
 
Article 47. Procediment de separació dels membres 
1. Cadascun dels membres del Consorci podrà separar-se d'aquest efectuant el 
corresponent avís previ davant el propi Consorci amb un mínim de tres mesos d'antelació, 
sempre que estigui al corrent en el compliment de les seves obligacions i compromisos 
pendents. 
 
2. Un cop rebut l'avís previ de separació d’algun membre es reunirà l'Assemblea General 
per tal d'impulsar, si escau, les modificacions estatutàries i pressupostàries oportunes o, si 
escau, la dissolució del Consorci. 
 
3. L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci excepte que la resta 
dels seus membres acordin la seva continuïtat, sent necessària, en tot cas, la permanència 
en el Consorci de dues Administracions, o dos entitats o organismes públics vinculats o 
dependents de més d’una Administració. 
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4. Quan l’exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci, s’aplicaran 
les regles següents: 
 
g) Es calcularà la quota de separació que li correspongui a qui exerciti el dret de separació, 
d’acord amb la participació que li hagués correspost en el saldo resultant del patrimoni net si 
s’hagués dissolt el Consorci, tenint en compte tant el percentatge de les aportacions que 
hagi efectuat qui exerceix el dret de separació als fons patrimonials del Consorci, com el 
finançament concedit cada any. 
 
Si el membre del consorci que se separa no ha fet aportacions per no estar-hi obligat, el 
criteri de repartiment ha de ser la participació en els ingressos que, si s’escau, hagués rebut 
durant el temps que ha pertangut al consorci. 
 
S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què es farà el pagament de la quota de 
separació, en el supòsit que resulti positiva, així com la forma i condicions de pagament del 
deute que correspongui a qui exerceixi el dret de separació si la quota és negativa. 
 
L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada determinada la quota de 
separació, en el supòsit que aquesta resulti positiva, o una vegada s’hagi pagat el deute, si 
la quota és negativa. 
 
h) Si el Consorci estigués adscrit a l’Administració que ha exercit el dret de separació, 
s’haurà d’acordar a quin de la resta d’ens consorciats que continuen en el Consorci 
s’adscriu en aplicació dels criteris establerts a la Llei. 
 
Disposició addicional. Efectes de les modificacions legislatives  
 
1. Les prescripcions d'aquests Estatuts que incorporen o reprodueixen aspectes de la 
legislació bàsica de l'Estat o l'autonòmica d'aplicació als consorcis locals catalans 
s'entendran automàticament modificades en el moment en què es produeixi la seva revisió. 
 
2. La remissió que es fa en els presents Estatuts a les normes legals de qualsevol altre 
àmbit, general o sectorial, s'entendrà referida a les successives que interpretin, ampliïn, 
condicionin, substitueixin, modifiquin o deroguin les vigents. 
 
Disposició final. Entrada en vigor 
 
Els presents Estatuts entraran en vigor una vegada hagin estat complerts els requeriments 
establerts a la legislació i publicats en el Butlletí Oficial de la Província els acords relatius a 
la seva aprovació definitiva i el seu text íntegre, excepció feta de la nova composició de 
l’Assemblea General que es farà efectiva un cop celebrades les eleccions locals de 24 de 
maig de 2015.” 

 
Segon.- CONDICIONAR la ratificació de l’acord d’aprovació inicial de la modificació 
dels Estatuts a la seva aprovació definitiva en els mateixos termes acordats. 
 
Tercer.- NOTIFICAR els acords precedents al Consorci del Parc de la Serralada de 
Marina. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (20), del Partit dels Socialistes de 
Catalunya – Progrés Municipal (19), del Partit Popular (5) i d'Iniciativa per Catalunya 
Verds Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4) i el vot en contra d'Esquerra 
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Republicana de Catalunya – Acord Municipal (2), sent el resultat definitiu de 48 vots a 
favor i 2 vots en contra.  
 
18.- Dictamen de data 7 de maig de 2015, que proposa ratificar l’acord de la 
modificació dels Estatuts del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, 
adoptat pel Consell Plenari del Consorci en data 21 d’abril de 2015, per adaptar-
los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització 
del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.  
 
I. ANTECEDENTS 
 
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), el 31 de desembre de 2013, incideix 
notablement en la regulació dels consorcis, bàsicament, mitjançant la modificació de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú (LRJPAC). 
 
La Disposició final segona de la LRSAL afegeix una nova Disposició addicional vintena 
a la LRJAPC que estableix, entre d’altres, l’obligatorietat de fixar estatutàriament 
l’Administració pública a la que estarà adscrit cada Consorci, d’acord amb els criteris 
fixats a la pròpia LRSAL i referits a cada exercici pressupostari, i conté d’altres 
requeriments quant al seu règim orgànic, funcional i financer, raó per la qual és 
necessària la corresponent adaptació estatutària. A aquesta necessitat d’adaptació se 
suma la derivada de l’entrada en vigor, el 18 de setembre de 2014, de la Llei 15/2014, 
de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma 
administrativa, que incorpora diverses previsions referides al dret de separació i 
dissolució dels consorcis que han de recollir-se en els seus estatuts.  
 
El Ple de la Diputació de Barcelona, en les sessions de 30.10.14 i 20.11.14, va adoptar 
els acords núm. 135/14 i 152/14, mitjançant els quals, tot donant compliment a la DA 
12a de la LBRL, en la redacció donada per la L 27/13, s’acorda la classificació dels 
ens vinculats o dependents de la Diputació de Barcelona que constitueixin el seu 
sector públic local, en els grups de classificació 1, 2 ó 3 i la fixació del nombre mínim i 
màxim dels membres dels òrgans de govern i d’administració, així com de la retribució 
bruta anual als efectes dels contractes mercantils i contractes d’alta direcció en relació 
amb els ens vinculats i dependents de la Corporació. 
 
Conforme a aquests acords, el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, com a ens 
vinculat a la Diputació de Barcelona i constituent del seu sector públic local, fou 
classificat en el grup 3. A més de la Diputació de Barcelona, integren el Consorci del 
Parc Agrari del Baix Llobregat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Unió de 
Pagesos com a entitats promotores, conjuntament amb els ajuntaments de Pallejà, El 
Papiol, Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de 
Cervelló, Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de 
Llobregat, El Prat de Llobregat, Castelldefels, Viladecans i Gavà, i la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el Departament que tingui atribuïdes les competències en agricultura 
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i acció rural. El Consorci es regeix pels Estatuts publicats al BOPB núm. 264 de 
3.11.2007. 
 
Des de la Diputació de Barcelona va efectuar-se una anàlisi dels estatuts dels 
Consorcis adscrits al seu sector públic, tot contrastant-los amb els requeriments 
establerts a la LRSAL i la L 15/2014. De resultes d’aquesta anàlisi es van elaborar els 
documents, l’acreditació dels quals consta a l’expedient, que es detallen a continuació: 
 
 Informe emès per la Secretaria General, de data 28.1.2015. 

 
 Acord de la Junta de Govern de 12.2.2015 (núm. 37/2015), sobre l’adequació 

dels Estatuts dels Consorcis integrats en el sector públic de la Diputació de 
Barcelona a les lleis esmentades. 

 
 Annex a l’esmentat acord amb l’avantprojecte de les modificacions dels 

Estatuts del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat que es consideraren 
necessàries, així com les consideracions tingudes en compte.  

 
II. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI 
DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT I RATIFICACIÓ PER PART DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA  
 
En relació amb la modificació dels Estatuts, en data 21 d’abril de 2015 el Consell 
Plenari del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat adoptà els acords següents: 
 
“PRIMER.- APROVAR inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc 
Agrari del Baix Llobregat que afecta al preàmbul, als articles 1, 9, 10, 12, 13, 18, 22, 
23, 30, 32 i disposició final així com el Text refós resultant dels Estatuts del Consorci, 
constituït per la Diputació de Barcelona, Consell Comarcal del Baix Llobregat i Unió de 
Pagesos, com entitats promotores, conjuntament amb els ajuntaments de El Papiol, 
Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat, 
l'Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat, Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Boi 
de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Pallejà i la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament que tingui atribuïdes les competències en 
agricultura i acció rural, d’acord amb el text que figura com a annex I al dictamen. 
 
SEGON.- SOTMETRE els anteriors acords i l’expedient a informació pública, 
mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i en el tauler d’anuncis del 
Consorci i de la Diputació de Barcelona, per un termini de 30 dies hàbils, a comptar 
des de la publicació al BOPB, als efectes de la presentació de reclamacions o 
al·legacions. 

 
TERCER.- ACORDAR que en el cas que no es presenti cap reclamació o al·legació en 
el termini d’informació pública, l’aprovació inicial dels anteriors acords esdevindrà 
definitiva sense ulterior tràmit. 

 
QUART.- DONAR trasllat a les entitats integrants del Consorci als efectes de la 
ratificació dels acords adoptats. 
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CINQUÈ.- ACORDAR que, aprovada definitivament la modificació dels Estatuts del 
Consorci, i ratificada per les entitats consorciades, es publiqui en el BOPB l’anunci del 
Text refós dels Estatuts i el de la referència d’aquesta publicació al DOGC, així com 
trametre a la Direcció General de l’Administració Local del Departament de Governació 
i Relacions Institucionals per a la constància de la modificació dels Estatuts del 
Consorci en el Registre dels ens locals de Catalunya. 
 
SISÈ.- FACULTAR la Presidència del Consorci per adoptar les mesures i els actes 
d’execució necessaris per a la deguda efectivitat dels presents acords.” 
 
Respecte dels aspectes procedimentals, cal tenir en compte que la modificació dels 
Estatuts del Consorci, segons allò previst a l’art. 322 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel D 179/1995, de 13 de juny, requereix 
l’acord de l’òrgan superior de govern del Consorci, ratificat pels ens i les 
administracions que en formen part amb el vot favorable de la majoria absoluta dels 
seus membres (LBRL, art. 47.2.g), amb l’informe previ, preceptiu i no vinculant de la 
Secretaria i la Intervenció. 
 
Conforme als principis de cooperació, col·laboració i eficiència que han de regir les 
relacions entre les Administracions Públiques, establerts a l’art. 3.2 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú (LRJPAC), es considera oportú ratificar la dita 
aprovació inicial de la modificació dels seus Estatuts, tot condicionant-la a la seva 
aprovació definitiva en els mateixos termes acordats. 
 
En virtut de tot això, vist l’acord de 21 d’abril de 2015, adoptat pel Consell Plenari del 
Consorci, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de Territori i 
Sostenibilitat, es proposa al Ple de la Diputació l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer.- RATIFICAR l’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci del 
Parc Agrari del Baix Llobregat, aprovada pel seu Consell Plenari en data 21 d’abril de 
2015, que afecta al preàmbul, als articles 1, 9, 10, 12, 13, 18, 22, 23, 30, 32 i 
disposició final així com el Text refós resultant dels Estatuts del Consorci, constituït pel 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Unió de Pagesos com a entitats promotores, 
conjuntament amb els ajuntaments de Pallejà, El Papiol, Molins de Rei, Sant Vicenç dels 
Horts, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Joan Despí, Cornellà de 
Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, El Prat de Llobregat, 
Castelldefels, Viladecans i Gavà, i la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament 
que tingui atribuïdes les competències en agricultura i acció rural, d’acord amb el text 
refós que es transcriu a continuació: 
 

“-ESTATUTS DEL CONSORCI DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT- 
 

Preàmbul  
 
Títol I. DISPOSICIONS GENERALS  
Art. 1 Objecte, membres, naturalesa i personalitat jurídica  
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Art. 2 Denominació  
Art. 3 Domicili I centre gestor  
Art. 4 Finalitats I serveis  
  
Títol II. ÀMBITS TERRITORIAL I FUNCIONAL  
Art. 5 Àmbit territorial  
Art. 6 Funcions  
Art. 7 Durada  
 
Títol III. ÒRGANS DE GOVERN I D’ADMINISTRACIÓ  
Art. 8 Òrgans del Consorci  
Art. 9 El Consell Plenari. Naturalesa i composició  
Art. 10 Competències del Consell Plenari  
Art. 11 Sessions del Consell Plenari  
Art. 12 La Presidència i les Vicepresidències  
Art. 13 Competències de la Presidència  
Art. 14 La Comissió Executiva  
Art. 15 Composició de la Comissió Executiva  
Art. 16 Sessions de la Comissió Executiva  
Art. 17 La Gerència  
Art. 18 Funcions de la Gerència  
Art. 19 El Consell Agrari  
Art. 20 Secretaria i Intervenció  
Art. 21 Règim de sessions  
Art. 22 Personal  
 
Títol IV. RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER  
Art. 23 Règim econòmic  
Art. 24 Patrimoni del Consorci  
Art. 25 Recursos del Consorci  
Art. 26 Aportacions dels ens consorciats  
Art. 27 Elaboració del pressupost  
Art. 28 Comptabilitat del Consorci  
Art. 29 Els béns del Consorci  
 
Títol V. SEPARACIÓ I DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI  
Art. 30 Separació  
Art. 31 Dissolució  
Art. 32 Procediment i efectes de la dissolució  
   
Títol VI. Modificació i extinció  
Art. 33 Procediment de modificació dels estatuts  
Art. 34 Durada del mandat dels òrgans de govern del Consorci  
  
DISPOSICIÓ FINAL  

 
PREÀMBUL 
 
El Parc Agrari del Baix Llobregat és un espai que forma part de la Xarxa de Parcs Naturals de la 
Diputació de Barcelona, on el desenvolupament de l'activitat agrària, de la funció ambiental i de 
l'ús social es compatibilitzen amb la preservació dels recursos naturals, l'equilibri ecològic i el 
patrimoni cultural. 
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El Pla Especial de Protecció i Millora del Parc Agrari del Baix Llobregat, aprovat en sessions de 
data 17 de desembre de 2003 i 16 de juny de 2004 de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
Barcelona, i publicada la seva aprovació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
4.216 de 10 de setembre de 2004, pàgines 16582-92, és l'instrument jurídic administratiu que 
regula les activitats econòmiques compatibles amb la preservació dels recursos naturals, l'equilibri 
ecològic i el patrimoni cultural, raó per la qual delimita l'àmbit del Parc, ordena els usos agraris, de 
lleure i urbanístics, la creació d'infraestructures i serveis generals i fixa els instruments de gestió. 
 
El Consell de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió de data 16.12.2014, va aprovar 
provisionalment la revisió del Pla Especial, promoguda pel Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i tramitada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
El Pla de Gestió i Desenvolupament, aprovat definitivament pel Consell Plenari del Consorci del 
Parc Agrari del Baix Llobregat en sessió de 5 de juny de 2002, defineix el marc general d'actuació 
per consolidar i desenvolupar la base territorial, impulsant programes específics per preservar els 
valors i desenvolupar les funcions de l'espai agrari en el marc d'una agricultura que tendeixi cap a 
la sostenibilitat, integrada en el territori i en harmonia amb el medi natural. 
 
El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat és l'ens gestor del Pla Especial i ha de vetllar pel 
compliment de les seves normatives, i pels objectius específics i les mesures del Pla de Gestió i 
Desenvolupament, tenint present que el Parc Agrari del Baix Llobregat és un agroecosistema fràgil, 
com tots els ecosistemes mediterranis, i sobre el qual cal establir mecanismes que facin possible la 
seva conservació així com poder desenvolupar l'activitat que li és pròpia, l'agrària, sense 
oblidar les seves funcions ambientals i socials. 
 
El Consorci es va constituir formalment en Sessió Plenària de tots els seus membres el 26 de 
juny de 1998, previ haver-se aprovat per tots els ens integrants la constitució de l'ens i els seus 
estatuts, que van ser publicats el 10 d'abril de 1998 al BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA 
de Barcelona. En data 3.11.2007 es va publicar al BOPB una modificació estatutària motivada 
per la incorporació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca, i també per l’adaptació a les previsions de la normativa urbanística 
derivades de l’aprovació del Pla Especial i a les modificacions legislatives de règim local 
concernents al Parc. 
 
El Consorci, actualment, es troba format per la Diputació de Barcelona, Consell Comarcal del 
Baix Llobregat i Unió de Pagesos, com entitats promotores, conjuntament amb els ajuntaments 
de El Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat, 
l'Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat, Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Boi de 
Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Pallejà i la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament que tingui atribuïdes les competències en agricultura i 
acció rural. 
 
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’administració local (LRSAL), el 31 de desembre de 2013, incideix notablement en la 
regulació dels consorcis, bàsicament, mitjançant la modificació de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú 
(LRJAPC). 
 
La Disposició final segona de la LRSAL afegeix una nova Disposició addicional vintena a la 
LRJAPC que estableix, entre d’altres, l’obligatorietat de fixar estatutàriament l’Administració 
pública a la que estarà adscrit cada Consorci, d’acord amb els criteris fixats a la pròpia 
LRSAL i referits a cada exercici pressupostari, i conté d’altres requeriments quant al seu 
règim orgànic, funcional i financer, raó per la qual és necessària la corresponent adaptació 
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estatutària. A aquesta necessitat d’adaptació se suma la derivada de l’entrada en vigor, el 
18 de setembre de 2014, de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector 
públic i altres mesures de reforma administrativa, que incorpora diverses previsions 
referides al dret de separació i dissolució dels consorcis que han de recollir-se en els seus 
estatuts.  
 
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte, membres, naturalesa i personalitat jurídica 
 
1. El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat és un ens consorcial públic de caràcter local i 
voluntari l'objecte del qual és l'ordenació, gestió i desenvolupament integrals de l'espai agrari 
definit pel Pla especial de protecció i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat, així com la 
promoció dels instruments de cooperació que garanteixi la participació, el debat i la col·laboració 
de totes les entitats i agents socials implicats en el marc d'aquest objecte. 
 
2.  El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat (en endavant, "el Consorci") està integrat per la 
Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Unió de Pagesos com a 
entitats promotores, conjuntament amb els ajuntaments de Pallejà, El Papiol, Molins de Rei, Sant 
Vicenç dels Horts, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Joan Despí, Cornellà 
de Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, El Prat de Llobregat, Castelldefels, 
Viladecans i Gavà, i la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de la Generalitat de 
Catalunya que tingui atribuïdes les competències en agricultura i acció rural. 
 
3. El Consorci, a l'empara de les previsions contingudes a la normativa de règim local de 
Catalunya, té naturalesa institucional administrativa i associativa, amb personalitat jurídica pròpia i 
plena capacitat d'obrar per a l'acompliment de les seves finalitats i gestionar serveis i activitats 
d’interès local o comú, pel compliment de les seves finalitats generals de conformitat amb els 
articles dels presents Estatuts. 
 
El Consorci, en l'àmbit determinat pel seu objecte i les seves finalitats, té les potestats 
prerrogatives de què poden gaudir els ens locals no territorials en virtut de l'article 8 del Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d'abril. 
 
4. El Consorci resta adscrit al sector públic de la Diputació de Barcelona, classificat com a grup 
3, d’acord amb allò previst a la Disposició addicional 12a. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local (LBRL), en la redacció operada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL). 
 
Tanmateix aquesta adscripció i/o classificació podran ser revisades per a cada exercici 
econòmic, d’acord amb les previsions de la Disposició addicional 20a. de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú i la Disposició addicional 12a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, respectivament. 
 
5. Es podran incorporar al Consorci altres Administracions públiques per a finalitats d'interès 
comú, així com entitats privades sense ànim de lucre que tinguin finalitats d'interès públic 
concurrents amb l'objecte i finalitats del Consorci, que es comprometin, si així ho acorda el Consell 
Plenari, a fer aportacions regulars per al seu funcionament. 
 
La incorporació de nous membres requerirà l'acord de l'òrgan de govern que tingui atribuïda la 
competència per demanar la incorporació, amb adhesió expressa als seus estatuts, i l'acord 
favorable del Consorci i de totes les entitats consorciades. 
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Si el Consell Plenari General ha considera necessari, la incorporació de nous membres al 
Consorci requerirà la formalització del conveni corresponent, on s'especificaran les condicions 
d'integració, les aportacions econòmiques i l'acceptació dels presents Estatuts. 
 
Article 2. Denominació 
 
L'entitat consorciada té el nom de Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat. 
 
Article 3. Domicili i centre gestor 
 
1. El Consorci té el seu domicili a la seu del Consell Comarcal del Baix Llobregat i el centre 
gestor a la Masia de Can Comas en el terme municipal de El Prat de Llobregat, i se'n 
podran establir delegacions en altres municipis de l'àmbit de gestió del Consorci, per a la 
millor consecució de les seves finalitats 

 
2. El Consell Plenari podrà modificar el domicili del Consorci, cosa que notificarà a tots els ens 
consorciats i farà pública a través del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i d'un diari de 
gran difusió, i comunicarà, alhora, a les Administracions estatal i autonòmica. 

 
Article 4. Finalitats i serveis 
 
Les finalitats a aconseguir i els serveis a prestar pel Consorci són els següents: 
 
a) Gestionar el Pla Especial de protecció i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat. 
b) Vetllar pel compliment de la legislació sectorial i el planejament vigents en el territori del 

Parc. 
c) Actuar a tots els efectes, com a òrgan de representació dels ens integrants del 

Consorci, en relació amb tot el que faci referència al Parc. 
d) Emetre informes i dictàmens sobre les activitats que afectin el territori de l'espai 

natural i requerir a les administracions competents les actuacions necessàries. 
e) Promoure campanyes de sensibilització sobre els valors naturals i culturals i accions de 

protecció del Parc de possibles agressions. 
f) Elaborar tot tipus d'estudis, informes, plans i projectes sobre el Parc. 
g) Establir convenis de col·laboració amb altres entitats publiques i privades sense finalitat 

de lucre amb objectius coincidents amb els del Consorci. 
h) Promoure els serveis propis del Parc així com la seva difusió i promoció de la 

utilització. 
i) Gestionar l'obtenció de recursos i ajuts tècnics o econòmics procedents d'altres 

institucions públiques o privades. 
j) I totes aquelles competències que dins del territori del Parc li siguin delegades o 

encomanades per les Administracions implicades; així com totes aquelles finalitats 
que estiguin directament o indirecta relacionades amb les esmentades als punts 
anteriors. 

 
TÍTOL II. ÀMBITS TERRITORIAL I FUNCIONAL 
 
Article 5. Àmbit territorial 
 
1. El Consorci té com a àmbit territorial l'àrea delimitada pel Pla Especial de 
Protecció i Millora del Parc Agrari del Baix Llobregat. 
 
2. Aquest àmbit podrà ser alterat a proposta dels propis ens consorciats, com a mesura 
per a incorporar altres municipis dins el Consorci, prèvia tramitació i aprovació d'una 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 337

modificació puntual dels límits del Parc Agrari descrits en el Pla especial de protecció i 
millora. 
 
Les actuacions del Consorci dins el seu àmbit funcional poden estendre's més enllà del 
seu àmbit territorial a petició de l'Ajuntament interessat i previ acord de l'òrgan 
competent del Consorci. 
 
Article 6. Funcions 
 
El Consorci realitzarà, per a la consecució de les finalitats esmentades en l'article 4, les 
funcions següents: 
1. Redactar i/o promoure estudis, plans, cartes i informes relatius al Parc agrari, 

catàlegs d'edificis o monuments d'especial protecció així com catàlegs de protecció 
de patrimoni natural i del paisatge. 

2. Gestió del Pla especial de protecció i millora vigent. 
3. Assessorament i ajuda tècnica necessària als membres del Consorci. 
4. Estudiar, projectar i instal·lar els serveis necessaris al Parc agrari, així com 

l'arranjament d'infraestructures. 
5. Realitzar, contractar i fer el seguiment de les obres i actuacions corresponents, 

àdhuc els serveis de manteniment i gestió posterior de les instal·lacions i serveis 
del Parc agrari. 

6. Vetllar pel compliment de la legislació i planejament vigent, podent emetre informes 
i dictàmens, amb caràcter previ, sobre qualsevol proposta d'actuació d'iniciativa 
pública o privada que afecti l'àmbit d'actuació del requeriment, si s'escau, a 
l'administració competent pel compliment de les prescripcions recollides en 
l'informe o dictamen. 

7. Actuar a tots els efectes, com a òrgan de representació dels ens del Consorci, en tot el 
que faci referència al Parc Agrari. 

8. L'elaboració, control i realització del planejament, gestió i disciplina urbanística 
dins l'àmbit del Parc agrari, prèvia delegació si s'escau, dels membres 
consorciats, així com la formació del patrimoni de sòl que comporti l'esmentada 
gestió segons preveu la legislació vigent. 

9. Promoure campanyes de sensibilització sobre els valors agraris i naturals i accions de 
protecció i millora del Parc agrari. 

10. Impulsar accions de foment de les activitats agràries orientades a la seva modernit-
zació i adaptació a les exigències agroambientals així com a la millora de la renda 
agrària. 

11. Establir i potenciar vincles de cooperació amb institucions i entitats associatives 
públiques o privades, tant locals com internacionals, que tinguin com objectius la 
preservació, desenvolupament, custòdia i/o gestió d'espais agraris, en especial 
periurbans. 

12. Totes les que estiguin, directa o indirectament, relacionades amb les funcions 
mencionades anteriorment i d'acord amb els òrgans gestors. 

 
Article 7. Durada 
 
La durada del Consorci és indefinida. 
 
TÍTOL III. ÒRGANS DE GOVERN I D'ADMINISTRACIÓ 
 
Article 8. Òrgans dels Consorci 
 
Els òrgans de govern, administració i participació del Consorci són: 
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1. El Consell Plenari. 
2. La Presidència i tres Vicepresidències. 
3. La Comissió Executiva. 
4. La Gerència. 
5. El Consell Agrari. 
 
Article 9. El Consell Plenari. Naturalesa i composició 
 
1. El Consell Plenari és l'òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci. Els 
seus integrants seran designats o cessats pels respectius òrgans de govern. En cap cas 
seran nomenats com a representants persones no electes en el cas dels ens locals. 
 
2. El Consell Plenari està integrat per 18 membres , 1 per cadascuna de les 18 entitats 
consorciades: 
- Diputació de Barcelona. 
- Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
- Unió de Pagesos. 
- Generalitat de Catalunya. 
- 14 Ajuntaments: 

 Castelldefels 
 Cornellà de Llobregat 
 El Papiol 
 El Prat de Llobregat 
 Gavà 
 L'Hospitalet de Llobregat 
 Molins de Rei 
 Pallejà 
 Sant Boi de Llobregat 
 Sant Feliu de Llobregat 
 Sant Joan Despí  
 Sant Vicenç dels Horts 
 Santa Coloma de Cervelló 
 Viladecans 

 
El representant de la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la 
Unió de Pagesos i la Generalitat de Catalunya tindran 3 vots cadascun i la resta de 
membres tindrà 1 vot cadascun. 
 
3. Les entitats consorciades designaran lliurement un titular i un suplent en 
representació seva. 
 
4. L’assistència al Consell Plenari té caràcter personal i el vot és indelegable. 
 
5. Quan alguna persona que formi part del Consell Plenari, cessés del seu càrrec o lloc 
dels respectius organismes que integren el Consorci, cessarà automàticament del seu 
càrrec en els òrgans del Consorci, anul·lant la seva representació i podrà, en aquest 
cas, l'organisme a on pertany, anomenar-ne una altre que la substitueixi. De la mateixa 
manera es procedirà en cas de mort, malaltia, absència i dimissió d'un membre del 
Consell Plenari. 
 
6. A petició d'algun dels membres consorciats, el Consell podrà convocar, si ho consi-
dera oportú, a més dels membres que l'integren, uns altres representants amb veu però 
sense vot, que tindran la consideració de convidats, per tractar temàtiques concretes. 
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Article 10. Competències del Consell Plenari 
 
Són competències del Consell Plenari: 
 
1. Exercir el control i la fiscalització de la resta d'òrgans del Consorci. 
2. Aprovar i modificar els Estatuts. 
3. Aprovar els reglaments, les ordenances i l'inventari general. 
4. Aprovar el pressupost anual del Consorci, i també les seves modificacions i 

liquidacions així com la plantilla del personal i les bases reguladores de les 
subvencions. 

5. Censurar i aprovar els comptes. 
6. Disposar i alienar bens i drets del Consorci. 
7. Adquirir béns immobles. 
8. Aprovar les formes de gestió dels serveis i la creació d'òrgans desconcentrats. 
9. Acceptar la delegació de competències i l'encàrrec de gestió i de funcions fetes per 

altres Administracions públiques diferents de les consorciades. 
10. Aprovar la relació de llocs de treball. 
11. Atorgar la concessió de béns o serveis per més de cinc anys, sempre que la seva 

quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci. 
12. Adquirir béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del 

Pressupost, en els termes previstos a la legislació vigent. 
13. Determinar els recursos propis de caràcter tributari, i imposar i ordenar les taxes, si 

escau, dels serveis que es prestin. 
14. Alienar béns i drets quan la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del 

pressupost, en els termes previstos a la legislació vigent. 
15. Alterar la qualificació jurídica dels béns demanials propis. 
16. Aprovar la cessió gratuïta de béns immobles, a títol de propietat, a altres 

Administracions o institucions públiques. 
17. Aprovar les operacions de crèdit quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del 

pressupost del Consorci, i concertar les operacions de tresoreria, en els termes previstos a la 
legislació vigent. 

18. Adoptar els acords del Consorci en relació amb: 
a) La integració de noves entitats i la separació dels membres del Consorci. 
b) La modificació dels Estatuts. 
c) La dissolució i liquidació del propi Consorci. 

19.  Aprovar la tramitació de la revisió o modificacions puntuals del Pla Especial de 
protecció i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat. 

20.  Aprovar la tramitació i la redacció, revisió i/o modificació puntual de les Ordenances del 
Parc Agrari del Baix Llobregat. 

21.  Aprovar els Plans de gestió i desenvolupament i els Plans i Programes previstos en el Pla 
especial de preservació i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat. 

22.  Aprovar el Pla d'actuacions biennal que desenvolupa el Pla de gestió i desenvolupament i la 
memòria de gestió anual. 

23.  Escollir i nomenar les persones titulars de la Presidència i de les Vicepresidències, d’entre 
els membres de les entitats promotores del Consorci i el Departament de la Generalitat de 
Catalunya que tingui atribuïdes les competències en agricultura i acció rural.  

24.  Rebre compte del nomenament, per part de la Presidència, del càrrec de Gerent/a del 
Consorci del Parc Agrari. 

25. Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del 
Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, atribueixi al 
Ple de l'entitat local amb el caràcter d'indelegables. 
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Article 11. Sessions del Consell Plenari 
 
1. El Consell Plenari es reunirà com a mínim dues vegades a l'any, en sessió ordinària. En 

sessió extraordinària, totes les vegades que sigui necessari, prèvia convocatòria per la 
Presidència o bé, quan ho proposin la tercera part dels seus membres. 

2. Les sessions es podran celebrar tant en la seu del Consorci com en la seu dels ens 
consorciats. 

3. La Presidència enviarà les convocatòries de la reunió als membres del Consell Plenari, com a 
mínim amb una setmana d'antelació. En la corresponent convocatòria de les sessions, la 
Presidència assenyalarà la data, ('hora, el lloc i l'ordre dels temes a tractar en la mateixa, 
aixecant-ne la Secretaria l'acta corresponent. 

4. El Consell Plenari s'entendrà vàlidament constituït amb la presència, en primera convocatòria, 
d'un terç dels seus membres, i, en segona convocatòria, pels membres presents, que en cap cas 
no podrà ser inferior a tres membres. 

5. L'ordre del dia de les sessions ordinàries, en cas d'urgència, pot ésser ampliat si el Consell 
Plenari ho acorda per majoria absoluta, a proposta del president o presidenta, o d'una quarta 
part dels membres. 

6. En cas de què, per no assolir-se el quòrum exigit, no es celebrés la sessió del Consell 
Plenari, podrà tenir lloc una reunió informativa per donar compte als presents dels 
assumptes que havien estat inclosos a l'ordre del dia. 

 De concórrer les circumstàncies indicades al paràgraf anterior, quedaran acreditades les 
raons d'urgència per tal que la Presidència del Consorci, si així ho considera oportú, 
exerceixi les competències del Consell Plenari, al qual se'n donarà compte, a la següent 
sessió que celebri, a l'efecte de ratificació. 

7. A les sessions de l'òrgan hi assistiran, amb veu i sense vot, les persones que exerceixen 
els càrrecs de Secretaria i Intervenció o funcionaris en qui hagin delegat, la Gerència i la 
Direcció. 

 A criteri de la Presidència podran ser convocats altres persones del Consorci o persones 
alienes, que tindran la consideració de convidats amb veu però sense vot, que informaran o 
assessoraran al Consell Plenari sobre els assumptes per als quals es requereixi la seva 
presència. 

8.  En tot el que no s'oposi als presents Estatuts, el seu règim de funcionament 
s'acomodarà al que disposa la legislació de règim local per als plens municipals. 

 
Article 12. La Presidència i les Vicepresidències 
 
1. Les persones titulars de la Presidència del Consorci, que ho serà dels seus òrgans col·legiats, 
i les de la Vicepresidència primera, segona i tercera seran escollides entre els membres de les 
tres entitats promotores del Consorci i el Departament de la Generalitat de Catalunya que tingui 
atribuïdes les competències en agricultura i acció rural. 
 
2. La Vicepresidència primera substituirà la Presidència en els casos d'absència, vacant o 
malaltia, en les competències d'aquesta, a l'igual que la Vicepresidència segona respecte de 
la Vicepresidència primera, i la Vicepresidència tercera respecte de la Vicepresidència 
segona. 
 
Article 13. Competències de la Presidència 
 
Són competències de la Presidència: 
 
1. Exercir la representació institucional i l'alta direcció del Consorci. 
2. Dirigir i supervisar les diferents àrees i línies d'actuació en ordre a la realització de les 

finalitats del Consorci. 
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3. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions del Consell Plenari, de la Comissió 
Executiva i del Consell Agrari, dirigir-ne les deliberacions i decidir els empats amb vot de 
qualitat. 

4. Atorgar la concessió de béns o serveis per un període no superior a cinc anys, sempre que 
la seva quantia no excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci. 

5. Alienar béns i drets quan la seva quantia no excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del 
pressupost, en els termes previstos a la legislació vigent. 

6. Adquirir béns i drets, quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost, en els termes previstos a la legislació vigent. 

7. Aprovar la cessió temporal de béns en el marc de les finalitats estatutàries. 
8. Exercir en cas d'urgència les funcions encomanades al Consell Plenari i a la Comissió 

Executiva, donant compte de les resolucions que adopti a la següent reunió d'aquests 
òrgans col·legiats, per a la seva ratificació. 

9. Nomenar la persona titular de la Gerència, nomenament del qual en donarà compte al 
Consell Plenari. 

10. Exercir la direcció superior del personal, que inclou l'acomiadament i la imposició de 
sancions del personal propi, en els termes previstos a la legislació vigent, i la proposta a 
l'Administració matriu de la imposició de sancions al personal adscrit, donant-ne compte al 
Consell Plenari en la primera sessió que tingui lloc. 

11. En matèria de personal, també: 
a. Nomenar els càrrecs de comandament del Consorci, d'acord amb les previsions 

estatutàries. 
b. Resoldre els expedients d’incompatibilitats. 

12. Exercir les accions judicials i administratives i la defensa del Consorci, i, a aquest efectes 
judicials, administratius i representatius, comparèixer sense necessitat de poder previ davant 
iota classe d'autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol ordre o jurisdicció, així com davant de tot 
tipus de persones públiques, privades, físiques i jurídiques. 

13. En casos d'urgència, l'exercici d'accions judicials o administratives en matèries del Consell 
Plenari. 

14. Aprovar les operacions de crèdit quan el seu import no superi el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost del Consorci. 

15. Elevar al Consell Plenari el projecte de pressupost, amb tots els seus annexes, que 
inclouen la memòria que l'ha d'acompanyar. 

16. Aprovar la liquidació del pressupost i l’establiment de preus públics. 
17. Ordenar els pagaments i donar compte de l'administració del patrimoni i la gestió del 

pressupost. 
18. Declarar la lesivitat dels actes del Consorci. 
19. Elaborar l'ordre del dia de les reunions del Consell Plenari i de la Comissió Executiva. 
20. Publicar, executar i fer complir eis acords del Consell Plenari i de la Comissió Executiva, i 

dictar les disposicions particulars que exigeixi el seu millor compliment. 
21. Les que li siguin delegades pel Consell Plenari o per la Comissió Executiva. 
22. Les competències no atribuïdes a la resta d’òrgans. 
23. Totes aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del 

Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, atribueixi a 
la Presidència de l'entitat local amb el caràcter d'indelegables. 

 
Article 14. La Comissió Executiva 
 
1. La Comissió Executiva és un òrgan operatiu, l'objecte del qual és fer el seguiment i 
establir els mecanismes de posta en marxa de les decisions preses en el Consell Plenari. 
 
2. Les seves competències seran l'aprovació de projectes i inversions i la contractació 
d'obres, serveis, subministraments, consultoria i assistència tècnica, així com aquelles 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 342

competències que expressament li siguin delegades pel Consell Plenari del Consorci o la 
Presidència. 
 
Mitjançant aquests Estatuts, s'atorguen a la Comissió Executiva les competències especí-
fiques següents: 
a) Aprovar l'oferta pública d'ocupació i les seves bases, d'acord amb la plantilla i pressupost 

aprovats 
b) L'aprovació de les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos 

de provisió de llocs de treball 
c) La contractació del personal laboral 
d) L'aprovació de convenis interadministratius o amb associacions i entitats sense ànim de 

lucre, sempre que el seu contingut no faci referència a matèries no delegables o no 
delegades. 

e) L'aprovació dels expedients de modificació de crèdits. 
f) La sol·licitud i acceptació de subvencions. 
g) La convocatòria de subvencions i les seves bases reguladores. 
 
3. En qualsevol cas, la Comissió Executiva, si així ho considera oportú, podrà delegar en la 
Gerència en els límits que consideri oportuns, aquelles competències pròpies. 
 
Article 15. Composició de la Comissió Executiva 
 
1. La Comissió Executiva es formarà a proposta de la Presidència i amb l'aprovació del 
Consell Plenari. 
 
2. La seva composició es fixarà en dos membres de la Diputació de Barcelona, dos del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, un membre de la Generalitat de Catalunya, dos de la 
Unió de Pagesos i dos membres dels municipis consorciats. 
 
3. L'assistència a la Comissió Executiva té caràcter personal i el vot és indelegable. 
 
Article 16. Sessions de la Comissió Executiva 
 
1. La Comissió Executiva es reunirà com a mínim amb una periodicitat trimestral per tractar els 
assumptes de la seva competència. 
 
2. Les sessions de la Comissió Executiva es tramiten per la Secretaria i es convoquen per 
ordre de la Presidència; les convocatòries de la reunió s'enviaran als seus membres amb una 
setmana d'antelació com a mínim. En la corresponent convocatòria de cada sessió, la 
Secretaria assenyalarà la data, l'hora, el lloc i l'ordre dels temes a tractar-hi, i, després de la 
seva celebració, n'aixecarà l'acta corresponent. 
 
3. La Comissió Executiva s'entendrà vàlidament constituïda amb la presència, en primera 
convocatòria, d'un terç dels seus membres, i, en segona convocatòria, pels membres 
presents, que en cap cas podrà ser inferior a tres membres. 
 
4. Al igual que en el Consell Plenari, seran d'aplicació per a les sessions de la Comissió 
Executiva els apartats 6 i 7 de l'article 11 dels presents Estatuts. 
 
Article 17. La Gerència 
 
1. La Gerència és l'òrgan d'administració que assumeix la direcció i la coordinació de la 
gestió del Consorci. 
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2. La gestió del Consorci es durà a terme a través dels serveis propis de la Diputació de 
Barcelona, amb la participació dels del Consell Comarcal. La Diputació proposarà a la 
Presidència per al seu nomenament la persona que consideri més adient per ocupar el 
càrrec. Del nomenament se'n donarà compte al Consell Plenari. 
 
Article 18. Funcions de la Gerència 
 
Les funcions de la Gerència són: 
 
1. Coordinació amb els ens consorciats. 
2. Col·laborar en la confecció de l'ordre del dia als efectes de la convocatòria, per part 

de la Secretaria i per ordre de la Presidència, de les sessions dels òrgans col·legiats. 
3. Executar els acords del Consell Plenari i de la Comissió Executiva del Consorci. 
4. Elaborar l'avantprojecte de pressupost anual per presentar a la Comissió Executiva, el 

qual haurà de ser aprovat pel Consell Plenari. 
5. Presentar a la Comissió Executiva i/o Consell Plenari propostes de programa 

d'inversions i de finançament, el balanç, la memòria corresponent així com la memòria 
de gestió anual. 

6. Desenvolupar la gestió econòmica i la tramitació dels expedients de despeses i 
d'ingressos, conforme al pressupost aprovat i les seves bases d'execució. 

7. Actuar com a Tresorer del Consorci. 
8. Proposar la plantilla de personal del Consorci i exercir la gestió ordinària del personal del 

Consorci, signant els contractes de treball, autoritzant els pagaments de nòmines i 
assentaments i realitzant els altres actes necessaris per a la gestió del personal. 

9. Exercir d'òrgan de contractació quan l'import no superi els 12.000 EUR, inclosos els 
contractes de caràcter plurianual de no més de quatre anys, sempre i quan l'import 
acumulat de totes les seves anualitats no ultrapassi la quantia indicada. 

10. Autoritzar despeses amb càrrecs a crèdits pressupostaris del Consorci fins a un import 
que no superi els límits que s'estableixin reglamentàriament. 

11. Altres funcions en què el Consell Plenari o la Comissió Executiva la faculti expres-
sament. 

 
Article 19. El Consell Agrari 
 
1. El Consell Agrari és l'òrgan on s'integraran els sectors socials, professionals, econòmics i 
entitats privades del sector agrari, que persegueixin finalitats d’interès general concurrents 
amb les pròpies del Consorci. 
 
2. El Consell Agrari es regirà pel seu reglament propi, que aprovarà el Consell Plenari, el 
qual també aprovarà les seves competències i la seva composició. 
 
3. Tanmateix, entre d'altres, les funcions d'aquest Consell seran les d'informació, consulta i 
assessorament respecte al Pla d'actuacions i inversions del Consorci. 
 
Article 20. Secretaria i Intervenció 
 
1. El Consorci estarà assistit de Secretari/a i Interventor/a que seran nomenats lliurement 
pel Consell Plenari d'entre els Secretaris i Interventors dels ens consorciats, els quals 
podran designar el funcionari que pugui suplir-los, i tot això d'acord amb la normativa que 
regeix l'exercici de les funcions públiques necessàries 
 
2. La persona titular de la Secretaria assistirà amb veu però sense vot a les reunions del 
Consell Plenari i de la Comissió Executiva, i n'aixecarà les Actes corresponents, les quals, un 
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cop aprovades, seran transcrites al llibre corresponent i signades per les persones titulars de 
la Presidència i de la Secretaria. 
 
3. La persona titular de la Secretaria assessorarà a la Presidència i als diferents òrgans de 
govern i d'administració quan sigui requerida, i assumirà aquelles altres funcions que li 
siguin conferides pel Consell Plenari. 
 
Així mateix, la persona titular de la Intervenció podrà assistir a les sessions del Consell 
Plenari i de la Comissió Executiva, amb veu però sense vot. 
 
Article 21. Règim de sessions 
 
El règim de sessions i l'adopció d'acords dels diversos òrgans de govern i assessorament 
s'ajustaran al que disposa la legislació de règim local. 
 
Article 22. Personal 
 
1. El Consorci ha de disposar del personal necessari per a l’adequat compliment de les 

seves finalitats. El personal del Consorci podrà ser propi, en els termes fixats en aquest 
article, o adscrits per les entitats consorciades en règim funcionarial o laboral. 

2. El personal funcionari i laboral que hagi de prestar serveis al Consorci provindrà de 
qualsevol de les Administracions públiques consorciades a través dels procediments de 
provisió i mobilitat i amb les requisits disposats en la legislació vigent, i si s’escau, en el 
conveni col·lectiu que pugui resultar d’aplicació. 

3. El personal laboral existent a la plantilla del Consorci a 31 de desembre de 2013, data 
d’entrada en vigor de la LRSAL, mantindrà la seva relació d’ocupació amb el Consorci en 
els termes i condicions amb què aquella fou establerta i conservarà, si s’escau, les seves 
expectatives de promoció professional i la resta de drets reconeguts a la legislació vigent 
i en el conveni col·lectiu que pugui resultar d’aplicació. 

4. El Consorci no pot tenir personal eventual. 
 
TÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER 
 
Article 23. Règim econòmic 
 
El règim econòmic-financer del Consorci serà l'establert a la normativa vigent per als ens 
locals en matèria pressupostària, de control i comptabilitat. El Consorci resta subjecte al 
règim de pressupostos, comptabilitat i control de l’Administració d’adscripció. En tot cas, 
s’ha de portar a terme una auditoria dels comptes anuals que és responsabilitat de l’òrgan 
de control de l’Administració a què s’hagi adscrit el Consorci. El Consorci haurà de formar 
part del pressupost i incloure’s en el compte general de l’Administració pública d’adscripció. 
 
Article 24. Patrimoni del Consorci 
 
Constituiran el patrimoni del Consorci: 
a) Bens immobles que li adscrigui els ens consorciats. 
b) Els que el propi Consorci adquireixi mitjançant qualsevol títol legítim. 
 
Article 25. Recursos del Consorci 
 
Per a la realització dels seus fins, el Consorci disposarà dels recursos següents: 
 
a) Aportacions dels ens consorciats. 
b) Productes del seu patrimoni. 
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c) Rendiments dels seus serveis. 
d) Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat. 
e) Emprèstits i préstecs. 
f) Altres recursos que puguin establir-se-li d'acord amb la Llei. 
 
Article 26. Aportacions dels ens consorciats 
 
Les aportacions econòmiques dels ens integrants en el Consorci vindran establertes en els 
programes plurianuals i pressupostos dels ens consorciats. En el seu defecte, s'establiran en els 
programes plurianuals i pressupostos del Consorci. En aquest últim cas caldrà la ratificació 
expressa dels òrgans de govern dels ens consorciats. Així mateix hi cap l'aportació mitjançant la 
prestació de serveis i l'ajuda tècnica. 
 
Article 27. Elaboració del pressupost 
 
El Consorci elaborarà i aprovarà un pressupost anual, que s'ajustarà a la normativa vigent sobre 
hisendes locals. La Gerència en prepararà l'avantprojecte, basant-se en les aportacions dels 
membres consorciats i, un cop la Comissió Executiva hi hagi donat el vist-i-plau, s'elevarà al 
Consell Plenari per a la seva aprovació. 
 
Article 28. Comptabilitat del Consorci 
 
El règim de comptabilitat i de rendició de comptes del Consorci serà el de la comptabilitat pública 
local. 
 
Així mateix, la contractació del Consorci s'adequarà a la legislació de contractes de les 
Administracions públiques, i la prestació de serveis públics per part del Consorci s'atindrà a la 
normativa reguladora dels serveis públics. 
 
Article 29. Els béns del Consorci 
 
1. Els béns adscrits al Consorci pels diferents ens consorciats conserven la seva qualificació i 
titularitat originària. Les facultats de disposició limitades que es puguin reconèixer al Consorci sobre 
els béns esmentats seran les que constin als acords de cessió corresponents i es limitaran sempre 
a les finalitats estatutàries del Consorci. 
 
2. Els béns adquirits pel Consorci s'integren en el seu patrimoni, al qual seran d'aplicació les 
normes reguladores del patrimoni dels ens locals i de la qualificació jurídica dels seus béns. 
 
TÍTOL V. SEPARACIÓ I DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI 
 
Article 30. Separació 
 
1. Cadascun dels ens consorciats podrà separar-se del Consorci, sempre que doni un preavís al 
mateix Consorci amb un mínim de sis mesos d'antelació, que estigui al corrent en el compliment de 
les obligacions i els compromisos anteriors i que garanteixi el compliment dels pendents. 
 
2. Un cop rebut el preavís de separació d'algun membre, es reunirà el Consell Plenari per tal 
d'impulsar, si s'escau, les modificacions estatutàries i pressupostàries oportunes o, eventualment, 
la dissolució del Consorci. 
 
3. L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci excepte que la resta 
dels seus membres acordin la seva continuïtat, sent necessària, en tot cas, la permanència 
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en el Consorci de dues Administracions, o dos entitats o organismes públics vinculats o 
dependents de més d’una Administració. 
 
4. Quan l’exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci, s’aplicaran 
les regles següents: 
 
a) Es calcularà la quota de separació que li correspongui a qui exerciti el dret de separació, 

d’acord amb la participació que li hagués correspost en el saldo resultant del patrimoni 
net si s’hagués dissolt el Consorci, tenint en compte tant el percentatge de les 
aportacions que hagi efectuat qui exerceix el dret de separació als fons patrimonials del 
Consorci, com el finançament concedit cada any. 

 
 Si el membre del consorci que se separa no ha fet aportacions per no estar-hi obligat, el 

criteri de repartiment ha de ser la participació en els ingressos que, si s’escau, hagués 
rebut durant el temps que ha pertangut al consorci. 

 
 S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què es farà el pagament de la quota de 

separació, en el supòsit que resulti positiva, així com la forma i condicions de pagament 
del deute que correspongui a qui exerceixi el dret de separació si la quota és negativa. 

 
 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada determinada la quota de 

separació, en el supòsit que aquesta resulti positiva, o una vegada s’hagi pagat el deute, 
si la quota és negativa. 

 
b) Si el Consorci estigués adscrit a l’Administració que ha exercit el dret de separació, 

s’haurà d’acordar a quin de la resta d’ens consorciats que continuen en el Consorci 
s’adscriu en aplicació dels criteris establerts a la Llei. 

 
Article 31. Dissolució 
 
La dissolució del Consorci es produirà: 
 
a) Per disposició legal. 
b) Per impossibilitat d'acomplir les finalitats que li són pròpies. 
c) Per acord unànime dels ens consorciats. 
d) Per separació d'un o diversos ens consorciats, si amb això el Consorci esdevé inoperant. 
e) Per transformació del Consorci en un altre ens. 
 
Article 32. Procediment i efectes de la dissolució 
 
1. La dissolució del Consorci, acordada pel seu màxim òrgan de govern, per majoria 
absoluta, produeix la seva liquidació i extinció, i ha de ser ratificada pels òrgans competents 
dels ens consorciats. 
 
2. El màxim òrgan de govern del Consorci, a l’adoptar l’acord de dissolució, nomenarà un 
liquidador. 
 
3. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspongui a cada membre del 
Consorci que es durà a terme d’acord amb la participació que li correspongui en el saldo 
resultant del patrimoni net després de la liquidació, tenint en compte tant el percentatge de 
les aportacions que hagi efectuat cada membre del Consorci al fons patrimonial del mateix, 
com el finançament concedit cada any. 
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Si algun dels membres del Consorci no ha fet aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de 
repartiment és la participació en els ingressos que, si s’escau, hagués rebut durant el temps 
que ha pertangut al Consorci. 

 
En tot cas, s’haurà de determinar la destinació del personal del Consorci, amb respecte a 
tots els seus drets. 

 
4. S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què es farà el pagament de la quota de 
liquidació en el supòsit que resulti positiva. 

 
5. Els ens consorciats podran acordar, per majoria absoluta, la cessió global dels actius i 
passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat 
de l’activitat i aconseguir els objectius del Consorci que es liquida. 
 
TÍTOL VI. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS, DURADA DEL MANDAT DELS ÒRGANS 
DE GOVERN DEL CONSORCI  
 
Article 33. Procediment de modificació dels estatuts 
 
La modificació dels Estatuts del Consorci, amb l'acord previ del Consell Plenari adoptat per la 
majoria absoluta del nombre legal dels seus membres si escau, ha de ser ratificada per les 
entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats que per a l'aprovació. 
 
Article 34. Durada del mandat dels òrgans de govern del Consorci 
 
La finalització del mandat dels òrgans de govern unipersonals i dels membres dels col·legiats 
coincidirà amb la de les Corporacions Locals. No obstant això, continuaran en les seves funcions 
sols per a l'administració ordinària fins a la renovació dels membres, i, en tot cas, fins que les 
Administracions que formen el Consorci hagin fet les corresponents designacions. 
 
DISPOSICIÓ FINAL  
 
Els presents Estatuts entraran en vigor una vegada hagin estat complerts els requeriments 
establerts a la legislació i publicats en el Butlletí Oficial de la Província els acords relatius a 
la seva aprovació definitiva i el seu text íntegre, excepció feta de la nova composició del 
Consell General que es farà efectiva un cop celebrades les eleccions locals de 24 de maig 
de 2015.” 

 
Segon.- CONDICIONAR la ratificació de l’acord d’aprovació inicial de la modificació 
dels Estatuts a la seva aprovació definitiva en els mateixos termes acordats.  
 
Tercer.- NOTIFICAR els acords precedents al Consorci del Parc Agrari del Baix 
Llobregat. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (20), del Partit dels Socialistes de 
Catalunya – Progrés Municipal (19), del Partit Popular (5) i d'Iniciativa per Catalunya 
Verds Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4) i l’abstenció d'Esquerra Republicana 
de Catalunya – Acord Municipal (2), sent el resultat definitiu de 48 vots a favor i 2 
abstencions.  
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Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
19.- Dictamen de data 8 de maig de 2015, que proposa ratificar l’acord de la 
modificació dels Estatuts del Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu 
Besòs, adoptat per la Junta General del Consorci en data 10 de desembre de 
2014, per adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.  
 
I.- Antecedents 
 
El Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs va quedar constituït 
formalment en data 29.2.1988, al qual la Diputació de Barcelona va acordar integrar-se 
per acord, de la llavors Comissió de Govern, adoptat en la sessió de data 27.11.1987, i 
format inicialment per 25 Ajuntaments i l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i 
Tractament de Residus. 
 
La constitució i els primers Estatuts del Consorci van ser publicats al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona (BOPB) núm. 190 de 9.8.1988. 
 
Els Estatuts inicials del Consorci van ser modificats i adaptats per successius acords, 
la darrera modificació per acord de la Junta General de data 28.2.2012, modificació 
que va ser ratificada per la Diputació de Barcelona en la sessió plenària de data 
27.6.2013 (ref. AP 143/13), publicant-se l’últim text refós dels Estatuts en el BOPB de 
data 4.4.2012. 
 
Actualment el Consorci està constituït per la Diputació de Barcelona, el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Consorci per a la 
Gestió dels Residus del Vallès Oriental i 52 Ajuntaments.  
 
Entre les finalitats del Consorci hi figuren: 
 
“ art. 4.- (...) proposar i implantar solucions que satisfacin les necessitats relacionades 
amb el cicle hidràulic (:captació, tractament, distribució, clavegueram, depuració, 
reutilització i abocament), amb el medi fluvial (:aigües superficials i subterrànies, lleres, 
marges i riberes) i, en general, amb el medi ambient urbà i natural, mitjançant fórmules 
de coordinació i de  gestió compartida, evitant duplicitats administratives. (...) “ 
 
II.- Adaptació dels estatuts a la normativa vigent 
 
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local (en endavant LRSAL), que en data 31 de desembre de 2013 va 
entrar en vigor, modifica el règim jurídic dels consorcis administratius en aspectes com 
són el del personal al seu servei i el del règim pressupostari, comptable i de control i 
estableix l’obligatorietat d’adaptar els estatuts dels consorcis a aquesta nova legislació. 
 
El 18 de setembre de 2014 va entrar en vigor la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa. Aquesta 
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Llei introdueix en els articles 12 i següents un nou règim jurídic, de caràcter bàsic, del 
dret de separació dels membres del consorci i de la seva dissolució i liquidació. 
 
L’adaptació a la nova legislació implica una modificació d’Estatuts, que haurà de 
tramitar-se seguint el procediment establert a l’art. 271 del Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel RDL 2/2003 de 28 d’abril, i als 
arts. 313, 316 i 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS), aprovat pel D 
179/1995, de 13 de juny. 
 
III.- Proposta de modificació dels Estatuts 
 
a) La Junta General del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, en la 
sessió de data 10.12.2014, va acordar aprovar inicialment la modificació dels seus 
Estatuts per tal d’adaptar-los a l’esmentada normativa, exposar l’acord al públic 30 
dies amb inserció d’anunci al BOPB, i la consideració d’aprovació definitiva de l’acord 
si no se’n pressenten al·legacions.   
 
La notificació de l’acord, acompanyada de la certificació emesa per la Secretaria del 
Consorci en data 17.12.2014, va tenir entrada en el Registre general de la Corporació 
el 23.12.2014, ref. 1400067634. 
 
La Secretaria del Consorci va informar la proposta d’adaptació dels estatuts en data 
10.12.2014. 
 
b) La modificació dels Estatuts aprovada comporta, en síntesi, el canvi de nom  del 
Consorci que passarà a denominar-se “Consorci Besòs Tordera”, l’adscripció del 
Consorci a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la modificació del valor ponderat del vot 
del representant de la Diputació de Barcelona que passa de 3 a 9 vots, el mateix que 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona; la manifestació que el Consorci està reconegut com 
a administració actuant en la seva condició d’Entitat Local de l’Aigua bàsica (ELA), una 
modificació del règim pressupostari, comptable i de control i del personal; una nova 
definició del procediment de separació dels membres del Consorci, i la seva dissolució 
i liquidació.  
 
Així doncs, la modificació aprovada afecta succintament als següents aspectes:  
 
Capítol . Constitució i règim jurídic 
 
- Es proposa un canvi de nom del Consorci que passarà a denominar-se desprès de 

la modificació “Consorci Besòs Tordera”, per coincidir amb la denominació 
territorial de l’Agència Catalana de l’Aigua, i es fa l’adaptació corresponent a tot el 
text dels estatuts. 

 
- S’adscriu el Consorci a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
- S’actualitza la relació de membres del Consorci. 
 
- S’especifica que el Consorci està reconegut com a administració actuant en la 

seva condició d’Entitat Local de l’Aigua bàsica (ELA) de sanejament en alta,  
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constituït amb anterioritat a l’entrada en vigor de la LRSAL, al qual li és d’aplicació, 
no obstant, la DA 20 de la llei 30/1992, de 26.11, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 
Capítol II. Règim funcional 
 
- S’ especifica la naturalesa del Consorci, l’àmbit territorial i es fixa el marc legal de 

referència, i es defineix com una Entitat Local de caràcter associatiu, integrat per 
altres entitats  locals les quals en tenen règims diferents pel que fa a l’atribució i 
gestió de les seves competències pròpies o delegades, no obstant la depuració 
d’aigües és una de les matèries o serveis essencials reservats en favor de les 
Entitats Locals segons l’article 86,2 de la Llei 7/1985 Reguladora de Bases de 
Règim Local (LRBRL), igualment atribuïdes per llei sectorial als ens locals, 
concretament a l’article 5 c) del Text refós de la legislació d’aigües de Catalunya 
(TRLAC) DL 3/2003, de 4 de novembre 

 
- Es puntualitza que, respecte de la possibilitat d’adoptar qualssevol forma de gestió 

per al compliment de les finalitats i funcions del Consorci, es farà d’acord amb les 
condicions i limitacions previstes a la legislació aplicable. 

 
- Es concreta que els encàrrecs i delegacions dels ens integrants, o la formalització 

de convenis, es faran en el marc de la LRSAL i la legislació sectorial. 
 
Capítol III.  Règim orgànic  

 
- Es modifica la ponderació del vot respecte de la Diputació de Barcelona en la 

Junta General, i, tot i mantenir 1 representant com la resta d’entitats membres, el 
valor del seu vot passa de 3 a 9 vots, el mateix valor que l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, degut a l’augment de població de més de 500.000 habitants, respecte 
d’aquells municipis de la demarcació de Barcelona no inclosos en l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

 
- Es concreta que l’aprovació de qualsevol forma de gestió dels serveis del 

Consorci, que correspon a la Junta General, es farà amb les limitacions que sobre 
redimensionament del sector públic imposa la LRSAL (DA 9ª). 

 
- S’especifica que l’acceptació de la delegació de competències i encàrrecs de 

gestió fetes per altres administracions públiques diferents de les gestionades, que 
correspon a la Junt a General, es farà amb les garanties previstes a la LRSAL i 
d’acord amb els principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 
- Es modifica la composició de la Comissió de govern per donar cabuda als 

representants de la Conca de la Tordera. 
 
- Es modifiquen les atribucions de la Presidència en el sentit que deixa de ser 

competència seva proposar a la Junta General el nomenament del Secretari i de 
l’interventor del Consorci. Després de la modificació les funcions d’aquests llocs de 
treball queden reservades a funcionaris d’administració local amb habilitació de 
caràcter nacional. 
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- Es modifica el règim d’adopció d’acords en el sentit que no es requerirà majoria 
absoluta per a la integració o separació d’entitats del Consorci, de forma que 
l’acceptació d’altres ens locals es manté amb la majoria de dos terços i la 
separació es resoldrà en la forma prevista d’acord amb la LRSAL.  

 
- Es  modifica el règim pressupostari i comptable, subjecte a la LO 2/2012, de 27.4, 

d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i es preveu una auditoria de 
comptes anual sota la responsabilitat de l’òrgan de control de l’administració a la 
qual resta adscrit. 

 
- Es preveu que, respecte de la integració al Consorci d’altres ajuntaments o 

organismes, caldrà verificar que l’ampliació del Consorci no posarà en risc la 
sostenibilitat financera del conjunt de l’entitat local de qui es tracta, ni la del propi 
Consorci. 

 
- Es modifica substancialment el règim de dissolució, liquidació i separació per 

adaptar-ho la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector púbic i 
altres mesures de reforma administrativa, i es fixa que la modificació de l’adscripció 
del Consorci a una altra administració, si a la que està adscrit és l’administració 
que exerceix el dret de separació, es farà per acord de la Junta general. 

 
- Es determina que a manca de nomenament d’òrgan liquidador per part de la Junta 

general en el mateix acte que s’acordi la dissolució, aquest serà el Gerent. 
 
- Es fixa que les entitats consorciades podran acordar per unanimitat la cessió global 

d’actius i passius a un altra entitat per mantenir la continuïtat dels serveis. 
 
Capítol IV. Règim econòmic - financer 
 
- Es fa una adaptació respecte de les aportacions dels membres al Consorci per 

incorporar els del territori de la conca de la Tordera. 
 
Es fa una modificació del règim de personal, per adaptar-lo a DF 2ª de la LRSAL, i 
s’estableix que, amb caràcter general, el personal pot ser funcionari o laboral, adscrit 
per les administracions participants i procedent exclusivament d’una reassignació de 
llocs de treball, el règim jurídic del qual serà el de l’Administració d’adscripció. Ni el 
Consorci ni els seus organismes dependents podrà tenir personal eventual. 

 
- Es preveu, no obstant, que la plantilla pot estar integrada per personal que no sigui 

laboral ni funcionari procedent d’una reassignació de llocs de treball, donat que el 
Consorci es va constituir amb anterioritat a l’entrada en vigor de LRSAL i perquè 
d’acord amb les seves finalitats estatutàries, presta serveis mínims essencials dels 
previstos a l’art. 26 i 86.2 LRBRL. 

 
- Es fixa, així mateix, la referència retributiva a tenir en compte per a determinar les 

retribucions dels llocs de treball, i les dels contractes mercantils i d’alta direcció, 
aquests últims regulats d’acord amb la DA 12 de la LRSAL, i sense que la seva 
extinció pugui generar cap dret a integrar-se en l’estructura de l’Administració local 
d’adscripció.  
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Disposició final 
 
- S’afegeix la necessitat que els acords assolits amb els diferents membres en 

relació als nivells d’actuació del Consorci, fixats a l’art. 6.2, siguin recollits en 
sengles annexes que s’incorporaran al estatuts automàticament. 

 
Annexes 
 
- S’actualitza  la composició de les subconques dels dos rius (annex I), així com la 

relació d’ajuntaments i organismes continguts a l’annex II, actuació de sanejament 
en baixa; neteja i conservació de clavegueram, i dels de l’annex IV, gestió del 
servei municipal de clavegueram. 

 
IV.- Proposta de ratificació de la modificació d’Estatuts 
 
Les modificacions proposades es consideren d’interès general, per a la millor 
organització i funcionament del Consorci i, examinades en el seu contingut, s’ajusten 
al que disposen la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració Local (en endavant LRSAL), la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya (articles 113 a 115), i al que preveu el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals i a la resta de disposicions de l’ordenament jurídic 
pels quals es regeixen els Consorcis. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), la 
modificació dels estatuts del Consorci requereix acord previ adoptat pel seu òrgan 
superior de govern, que ha de ser ratificat pels ens consorciats. 
 

L’adopció de l’acord de ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci és 
competència del Ple corporatiu, i es requereix el vot favorable de la majoria absoluta 
del nombre legal de membres de la Corporació, d’acord amb el que disposen els 
articles 33.1.ñ) i 47.2g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, i 114.3d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DL 
2/2003, de 28 d’abril), i 313.2 del ROAS/95. 
 

En compliment de l’art. 179 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel DL 2/2003 de 28 d’abril, ha estat emès de forma conjunta, per 
la Secretaria General i la Intervenció de la Diputació de Barcelona, l’informe preceptiu i 
no vinculant que consta a l’expedient. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Presidència Delegada de l’Àrea que elevi al Ple per a la seva aprovació, previ informe 
de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, els 
següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- RATIFICAR l’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci 
per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs que desprès de la modificació passarà 
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a denominar-se “Consorci Besòs Tordera” aprovada per la Junta General del 
Consorci en la sessió de data 10.12.2014, Consorci que restarà adscrit al sector públic 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
La modificació d’Estatuts aprovada inicialment en els termes detallats a la part 
expositiva del present dictamen, queda recollida en següent text refós: 
 

“ESTATUTS DEL CONSORCI  BESÒS –TORDERA 
 

CAPÍTOL I 
Constitució i Règim jurídic 
 
Article 1r. Constitució i denominació. 
 
1.- D’acord amb la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local  (LRSAL) la constitució de consorcis per la prestació de serveis locals 
ha de servir per millorar l’eficàcia de la gestió pública, eliminar duplicitats administratives i 
complir amb la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. En aquest 
sentit la constitució d’un consorci només podrà tenir lloc quan la cooperació no pugui 
formalitzar-se mitjançant conveni i sempre què, en termes d’eficiència econòmica, aquella 
permeti una assignació més eficient dels recursos econòmics. 
 
2.- El Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, constituït l’any 1988,  
passarà a denominar-se a partir de l’aprovació definitiva d’aquests Estatuts 
CONSORCI BESÒS TORDERA.  
 
3.- Els Ajuntaments de la conca del Besòs que segueixen: 
 
Aiguafreda 
Badalona 
Balenyà 
Barberà del Vallès 
Barcelona 
Bigues i Riells 
Caldes de Montbui 
Canovelles 
Cànoves i Samalús 
Cardedeu 
Castellar del Vallès 
Castellcir 
Castellterçol 
Centelles 
Cerdanyola del Vallès 
Figaró-Montmany 
Granollers 
L'Ametlla del Vallès 
La Garriga 
La Llagosta 
La Roca del Vallès 
Les Franqueses del Vallès 
Lliçà d'Amunt 
Lliçà de Vall 
Llinars del Vallès 
Martorelles 
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Matadepera 
Mollet del Vallès 
Montcada i Reixac 
Montmeló 
Montornès del Vallès 
Palau-solità i Plegamans 
Parets del Vallès 
Polinyà 
Ripollet 
Sant Adrià de Besòs 
Sant Antoni de Vilamajor 
Sant Feliu de Codines 
Sant Fost de Campsentelles 
Sant Martí de Centelles 
Sant Pere de Vilamajor 
Sant Quirze de Safaja 
Sant Quirze del Vallès 
Santa Coloma de Gramenet 
Santa Eulàlia de Ronçana 
Santa Maria de Martorelles 
Santa Perpètua de Mogoda 
Sentmenat 
Seva 
Tagamanent 
Vallromanes 
Vilanova del Vallès 
i de la conca de la Tordera (un cop aprovats definitivament aquests Estatuts), més el 
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, es constitueixen, per 
temps indefinit, amb caràcter voluntari i sota la denominació de CONSORCI BESÒS 
TORDERA (en endavant Consorci), en consorci com a entitat pública de caràcter associatiu 
i local, per a l'acompliment de les finalitats que s'expressen en els Estatuts i d'acord amb la 
normativa local vigent.  
 
4 .- També podran incorporar-se al Consorci altres ens de l’administració local dins l’àmbit 
de la conca del riu Besòs i de la conca de la Tordera. 
 
5.- Aquest Consorci és una entitat local amb naturalesa administrativa i personalitat jurídica 
plena, que figura inscrita en el Registre d’Ens Locals de Catalunya  i  que està reconeguda 
com  a Administració actuant, en la seva condició d’Entitat Local de l’Aigua bàsica (ELA)  de 
sanejament en alta, per tant és un consorci constituït amb anterioritat a l’entrada en vigor de 
la LRSAL, al qual, no obstant,  li serà d’aplicació el nou règim jurídic dels consorcis establert 
a la disposició addicional vigèsima de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic 
de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú. 
 
6.- Mentre no es modifiquin les actuals circumstàncies dels seus membres,  aquest  
Consorci estarà adscrit a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb la qual consolida  
pressupostos a nivell comptable. 
 
Art. 2n. Domicili. 
 
El domicili social del Consorci serà l’Avinguda Sant Julià, 241 de 08403 Granollers. 
Qualsevol canvi de domicili serà acordat per la Junta General del Consorci d'acord amb el 
que disposen aquests Estatuts. 
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CAPÍTOL II 
Règim funcional    

 
Art. 3r. Competències i àmbit territorial. 
 
1.- Aquest Consorci és una Entitat Local de caràcter associatiu, integrat per altres entitats  
locals les quals en tenen règims diferents pel que fa a l’atribució i gestió de les seves 
competències pròpies o delegades, no obstant la depuració d’aigües és una de les matèries 
o serveis essencials reservats en favor de les Entitats Locals segons l’article 86,2 de la Llei 
7/1985 Reguladora de Bases de Règim Local (LRBRL), igualment atribuïdes per llei 
sectorial als ens locals, concretament a l’article 5 c) del Text refós de la legislació d’aigües 
de Catalunya (TRLAC) DL 3/2003, de 4 de novembre.  
 
2.- Les competències delegades a aquest Consorci en el seu àmbit d'actuació seran les 
atribuïdes als ens consorciats en el marc de la legislació aplicable, especialment en el que 
fa referència a la LRSAL,  i ostentarà respecte a les mateixes les potestats de l'article 4 de la 
Llei 7/85 reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l'article 8 de la Llei 8/87, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
En l'àmbit de les seves competències i per tal d'assolir les finalitats i funcions que li són 
encomanades, aquest Consorci podrà adquirir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota 
classe de bens, celebrar convenis i contractes, executar obres, establir i explotar serveis i, 
en general, realitzar tots els actes necessaris, d'acord amb el que disposen aquests 
Estatuts, l’article 85 i 86 de la LRSAL, en relació al ROAS i al TRLCSP. 
 
3.- L'àmbit territorial d'actuació d’aquest Consorci per a l'assoliment de les seves finalitats i 
en l'exercici de les seves competències administratives serà el dels Ajuntaments 
consorciats. Això, sense limitar la possibilitat d’actuar fora l’àmbit estricte de la conca del 
Besòs i la Tordera, d’acord amb el aquí previst. 
 
Art. 4t. Finalitats del Consorci.  
 
Les finalitats d’aquest Consorci són les següents: 
 
a) Possibilitar la coordinació i impulsar la cooperació entre les entitats que conformen el 
Consorci i, també, amb d’altres entitats d’objectius coincidents, per tal d’estudiar, proposar i 
implantar solucions que satisfacin les necessitats relacionades amb el cicle hidràulic 
(:captació, tractament, distribució, clavegueram, depuració, reutilització i abocament), amb el 
medi fluvial (:aigües superficials i subterrànies, lleres, marges i riberes) i, en general, amb el 
medi ambient urbà i natural, mitjançant fórmules de coordinació i de  gestió compartida, 
evitant duplicitats administratives. 
 
b) Col·laborar en la determinació de l'esquema i les directrius de les actuacions 
mediambientals urbanes  i/o naturals a l’àmbit d’actuació del Consorci,  fixant les línies que 
han de guiar l'acció coordinada, i proposant, acordant i implantant els mecanismes 
d’actuació necessaris per tal d’assolir la recuperació ambiental, la utilització sostenible dels 
recursos hídrics i el gaudi social del medi fluvial. 
 
c) Aconseguir una economia creixent de recursos i una millor assignació d'aquests a través 
d'accions comunes en l’execució d’obres i en la prestació de serveis, així com en les 
gestions de compres, de personal, administrativa i qualsevol altra que afecti el bon 
funcionament d’aquest Consorci, d’acord amb l’avaluació periòdica del cost efectiu dels 
serveis en el marc d’aplicació de la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 
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d) Col·laborar amb les autoritats competents en l'àmbit del medi ambient, tant de la Unió 
Europea com del Govern Estatal i de la Generalitat de Catalunya, així com amb qualsevol 
d'altra entitat pública o privada. 
 
Art. 5è. - Funcions del Consorci.  
 
Per acomplir les seves finalitats, en el marc de la coordinació i de la gestió compartida dels 
serveis consorciats, aquest Consorci  realitzarà entre altres, les funcions següents: 
 
1. Redactar estudis, plans i projectes de caràcter general o concret per tal d'aconseguir les 
finalitats esmentades. 
 
2. Establir mecanismes de control i col·laborar, tant amb els ens del Consorci com amb 
d'altres organismes públics o privats, a fi de conèixer l'estat de la contaminació i els 
paràmetres de qualitat ambiental a la conca. 
 
3. Actuar com a òrgan d'execució de projectes i instal·lacions i dirigir, realitzar, contractar i 
fiscalitzar les obres i accions corresponents. 
 
4. Actuar com a òrgan de prestació de serveis, procedint al seu disseny, direcció, realització, 
contractació i fiscalització. 
 
5. Impulsar l'educació mediambiental urbana i/o natural i la participació social, amb el 
desenvolupament de programes i activitats a nivell escolar, divulgatiu i especialitzat. 
 
6. Realitzar totes aquelles gestions, iniciatives i projectes que puguin ésser solucions als 
problemes mediambientals naturals de les conques. 
 
7. Actuar, amb caràcter general, com a òrgan de representació dels ens del Consorci, dins 
les finalitats i funcions relacionades. 
 
Pel compliment de les seves finalitats i funcions, el Consorci podrà utilitzar qualsevol de les 
formes de gestió i serveis establertes per la legislació de règim local, així com qualsevol 
forma de cooperació interadministrativa prevista per la normativa, amb les condicions i/o 
limitacions que estableixi la legislació aplicable. 
 
Art. 6è. Nivells d'actuació del Consorci. 
 
1.- Tots els Ajuntaments i altres organismes del Consorci s'integren en un nivell bàsic que 
comporta la realització per part del Consorci de les funcions assenyalades en els punts 1, 5, 
6 i 7 de l'article anterior, en el marc competencial que en funció del seu número d’habitants i 
dels seus indicadors d’estabilitat els hi corresponguin. 
 
2.- El Consorci definirà nivells específics d'actuació per a la realització d'altres funcions. Les 
condicions amb les que es desenvoluparan aquestes funcions així com els Ajuntaments i 
organismes on es realitzin, es recolliran en sengles annexes d'aquests Estatuts. 
 
3.- En el marc normatiu de la LRSAL i de la legislació sectorial, el Consorci podrà rebre 
encàrrecs i delegacions dels ens integrants i també subscriure convenis amb aquests o amb 
d’altres ens aliens per al desenvolupament d’actuacions relatives a les seves finalitats i 
funcions.  
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CAPÍTOL III 
Règim orgànic 
 
Art. 7è. Òrgans del Consorci. 
 
1.- El Consorci es regirà pels òrgans següents: 
a) La Junta general. 
b) La Comissió de govern. 
c) El President. 
d) El Gerent. 
 
2.- Podran, a més, crear-se Comissions informatives per a la preparació i l'estudi dels 
assumptes que corresponguin a la competència de la Junta general, i Comissions especials 
de caràcter transitori, per entendre d'assumptes concrets. 
 
Art. 8è.- La Junta general: Composició i atribucions.  
 
1.- La Junta general es l'òrgan suprem de deliberació i de decisió del Consorci. 
La Junta general estarà integrada per un representant de cadascun dels ens consorciats. 
 
Els membres de la Junta general elegiran per majoria absoluta un President d'entre els 
Alcaldes membres i fins a tres Vicepresidents d'entre la resta de representants. 
 
Tant el President de la Junta com els Vice-presidents i la resta de representants, seran 
elegits per un període de quatre anys i llur mandat coincidirà amb el període que duri el 
Consistori o òrgan de direcció que els hi hagi encomanat l'esmentada representació. 
En el cas que alguna de les persones que formin part de la Junta general cessés del seu 
càrrec o lloc en els respectius organismes que integren el Consorci, cessarà 
automàticament del seu càrrec en els òrgans del Consorci i se li anul·larà la seva 
representació en aquest Consorci.  
Podrà, en aquest cas, el municipi o organisme a on pertany, nomenar-ne una altra que la 
substituirà, degudament facultada per l'Alcalde o el President de l'organisme a qui pertany. 
De la mateixa manera es procedirà en cas de mort, malaltia, absència o dimissió d'algun 
membre de la Junta general. 
 
2.- El valor del vot de cadascuna de les entitats consorciades estarà en funció de la relació 
següent: 
 
Municipis de menys de 15.000 habitants: 1 vot. 
Municipis entre 15.000 i 50.000 habitants: 2 vots. 
Municipis entre 50.000 i 500.000 habitants: 3 vots. 
Municipis de més de 500.000 habitants: 9 vots. 
 
Per als municipis amb aigües vessants a altres conques, la valoració del vot es determinarà 
d'acord amb els habitants residents a les conques del Besòs i de la Tordera. 
 
Consells Comarcals: 3 vots. 
Diputació de Barcelona: 9 vots.  
Àrea Metropolitana de Barcelona : 9 vots. 
Altres ens públics: 1 vot. 
 
3.- Seran competències de la Junta general: 
 
a)  Exercir el control i la fiscalització de la resta d’òrgans del Consorci. 
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b)  L'aprovació i en el seu cas modificació del Pressupost i també de la plantilla del 
personal del Consorci. 

c)  L'aprovació anual del Compte General i de la memòria de les activitats realitzades. 
d)  Fixar les activitats del Consorci aprovant el programa quadriennal d'actuació. 
e)  Aprovar l'admissió o la separació dels ens  i/o  de les entitats consorciades i fixar-ne la 

participació econòmica que els hi correspongui com a membres del Consorci. 
f)  Modificar els estatuts. 
g)  Aprovar el nomenament de Presidència i dels membres de la Comissió de govern. 
h)  Nomenar i separar el Gerent, a proposta de la Comissió de govern. 
i)  La dissolució i la liquidació d’aquest Consorci. 
j)  L’exercici d’accions judicials i administratives, la interposició de recursos i la defensa en 

els procediments incoats contra  aquest Consorci. 
k) L'aprovació del Reglament de Règim Intern i de Serveis. 
l)   L'adquisició, disposició, administració i alienació dels béns i drets del Consorci. 
m)  L'aprovació de plans i projectes. 
n)  Aprovar les formes de gestió de serveis que el Consorci assumeixi amb les limitacions 

que, sobre el redimensionament del sector públic, la DA novena de la LRSAL imposa 
als consorcis i demés ens adscrits. 

o)  Acceptar la delegació de competències i l'encàrrec de gestió i de funcions fetes per 
altres Administracions públiques diferents de les gestionades, amb les garanties 
previstes a l’article 57 bis de la LRSAL  i d’acord amb els principis d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 

p)  Ser  informada de les actuacions de la resta d'òrgans i de la gestió ordinària de 
l'organisme, i efectuar-ne el seguiment. 

q)  Ser informada dels convenis que el Consorci hagi de formalitzar amb altres persones o 
entitats, públiques o privades. 

r)  Determinar els recursos propis de caràcter tributari, i imposar i ordenar les taxes, si 
s'escau dels serveis que prestin. 

s)  Totes aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del 
Consorci, la LBRL  atribueixi al Ple de l'entitat local amb caràcter d'indelegable. 

La Junta general podrà delegar la competència per a l'adopció d'acords que no requereixin 
majories qualificades en els altres Òrgans del Consorci. 
 
Art. 9è.  La Comissió de govern: Composició i atribucions. 
 
1.- La Comissió de govern estarà formada pel President, Vice-presidents i  sis representants  
de la conca del Besòs més dos representants de la conca de la Tordera. 
 
2.- Els vocals de la Comissió de govern es renovaran cada quatre anys. 
 
3.- Els membres de la Comissió de govern podran constituir-se com a grup de treball per tal 
de preparar les decisions de la Comissió de govern en ple. 
Les sessions de la Comissió de govern i de llurs grups de treball seran obertes a la resta de 
membres del Consorci. 
 
4.- Si per qualsevol de les causes regulades en aquests Estatuts, o prevista en la normativa 
que es cita com a subsidiària, cessés algun vocal durant la vigència del seu mandat, es 
procedirà pels membres de la Junta general de cada subconca a elegir el que hagués de 
substituir-lo, el qual exercirà el càrrec esmentat durant el temps que faltés al seu antecessor 
per completar el seu període de gestió. 
 
5.- Serà de competència de la Comissió de govern: 
 
a)  Organitzar els serveis tècnics i administratius. 
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b)  Portar a terme les obres, serveis i altres actuacions conforme als plans i projectes 
aprovats. 

c)  Nomenar, premiar i corregir al personal  tècnic  i  administratiu,  a  excepció del Gerent, 
Secretari i Interventor. 

d)  Desenvolupar la gestió econòmica conforme al pressupost aprovat i les seves bases 
d'execució, com també l'adquisició de béns mobles, sempre que no exigeixi crèdits 
superiors als consignats. 

e)  Adoptar els acords d'adquisició, alienació i gravamen de béns. 
f)  Concertar operacions de crèdit. 
g)  Fixar els criteris d'ordenació de pagaments. 
h)  Aprovar modificacions del Pressupost fins a un màxim del 10% de la Despesa total, 

donant-ne compte a la següent sessió de Junta general. 
i)  La contractació sota qualsevol tipus de modalitat previstes a la normativa, havent 

d'ésser ratificades les que comportin compromisos de consignacions pressupostàries 
plurianuals. 

j)  Establir les formes de gestió dels serveis objecte del Consorci. 
k)  Exercitar les accions judicials i administratives, en defensa dels drets i interessos del 

Consorci, en cas d'urgència, tot donant-ne compte a  la Junta General en la seva 
primera reunió. 

l)  Proposar a la Junta general el nomenament de Gerent. 
m)  Rebre informació de les activitats que es  desenvolupin en  l’àmbit de la gestió del 

Consorci així com trametre suggeriments als òrgans del Consorci en assumptes relatius 
a la gestió dels mateixos. 

n)  Delegar l'exercici de les seves funcions en el President i Vice-presidents o en el Gerent 
o en les entitats consorciades. 

o)  Totes les que expressament li delegui la Junta General. 
p)  Definir  els nivells específics d'actuació del Consorci i proposar-los a la Junta General 

per a la seva aprovació. 
q)  Les demés que li corresponguin, d’acord amb les disposicions legals vigents. 
 
Art. 10è. Atribucions del President i Vice-presidents. 
 
1.- Correspondrà al President: 
 
a)  Exercir la representació institucional del Consorci. 
b)  Formar l'ordre del dia i convocar la Junta general i la Comissió de govern. 
c)  Publicar, executar i fer complir els acords i dictar les disposicions particulars que 

exigeixi el seu millor compliment. 
d)  Ordenar els pagaments i donar compte de l'administració del patrimoni i de la gestió del 

pressupost. 
e)  Representar, judicialment i administrativa, al Consorci, i conferir manaments per a 

l'exercici de l'esmentada representació. 
f)  Exercir la competència sancionadora que correspongui aquest Consorci. 
g)  Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions i decidir els empats amb el vot de 

qualitat. 
h)  Elevar a la Junta General la documentació i els informes que creurà oportuns. 
i)  L'adopció d'aquells acords relatius a les competències de la Junta general o de la 

Comissió de  govern que, per   raons d'urgència, no poguessin esperar a la propera 
sessió que es celebri, a efectes de la seva ratificació si s'escau. 

j)  Les que li delegui la Junta general o la Comissió de govern en matèria de llurs 
respectives competències. 

k)  Qualsevulla altres atribucions no assignades expressament a la Junta general o a la 
Comissió de govern. 

l)  Tot allò no previst als presents Estatuts serà competència d'aquest òrgan. 
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m)  Facultar, per delegació en els Vice-presidents, en alguns dels Vocals o en el Gerent, 
l'exercici de les atribucions compreses en els apartats precedents. 

 
2.- En cas d'absència, malaltia o impediment de qualsevol mena del President, el substituirà 
un dels Vice-presidents. 
 
Art. 11è. El Gerent: Nomenament i funcions. 
 
1.- El Gerent serà nomenat per la Junta general a proposta de la Comissió de govern i el 
nomenament haurà de recaure en una persona especialment capacitada per a aquest 
càrrec. 
 
2.- Seran funcions del Gerent: 
 
a)  Exercir la gestió general i la direcció dels serveis del Consorci, vetllant pel compliment 

de les seves finalitats. 
b)  Representar el Consorci davant les administracions públiques, institucions, entitats i 

particulars, excepció feta de  la representació institucional i al més alt nivell.  
c)  La coordinació amb els ens i entitats consorciades. 
d)  Exercir les funcions de cap de personal i director dels serveis administratius, tot 

contractant el personal i, en el seu  cas, acomiadant-lo. 
e)  Desenvolupar la gestió econòmica i disposar de recursos econòmics fins a la quantia 

que es fixi en les Bases d'execució del pressupost. 
f)  Portar a terme, dirigir i inspeccionar les obres, activitats i serveis que realitzi  aquest 

Consorci, conforme als plans i projectes aprovats. 
g)  Gestionar tota mena de subvencions i ajudes. 
h)  Elaborar la proposta de pressupost, i també l'inventari, balanços, comptes de resultats, 

liquidacions i comptes generals del Pressupost i sotmetre’ls a aprovació dels Òrgans 
corresponents. 

i)  Elevar a la Junta General la memòria de les activitats del Consorci. 
j)  Col·laborar en la confecció de l'ordre del dia als efectes de la convocatòria, per part de 

la Secretaria i per ordre de la Presidència, de les sessions dels òrgans col·legiats. 
k)  Assistir a les reunions de Junta general i Comissió de govern amb veu, però sense vot. 
l)  Preparar la documentació que s'ha de sotmetre a la consideració de Junta general i 

Comissió de govern i informar de tot el que calgui per l'adequat exercici de les seves 
competències. 

m)  Formular al President del Consorci les propostes que cregui oportunes per a la bona 
marxa del Consorci. 

n)  Contractar obres, serveis i subministraments, sempre que la seva quantia no excedeixi 
del 5% dels recursos ordinaris del Pressupost del Consorci, i sigui de durada inferior a 
un any. 

o)  Ordenar els pagaments. 
p)  Administrar els béns i el patrimoni del Consorci. 
q)  Establir el calendari i el programa  anual de les activitats del Consorci. 
r)  Exercir la vigilància i supervisió de tots els serveis i les activitats del Consorci execució 

dels programes aprovats per la Junta general. 
s)  Rendir comptes de la seva gestió a la Junta General. 
t)  Actuar com a tresorer/a i disposar dels fons del Consorci, mitjançant la firma de xecs i 

talons de forma mancomunada amb el/la President/a del Consorci i amb l'Interventor/a 
general. 

u)  Proposar la plantilla de personal del Consorci, la relació de llocs de treball, i exercir la 
gestió ordinària del personal del Consorci, signant els contractes de treball, autoritzant 
els pagaments de nòmina i assentaments i  realitzant els altres actes necessaris per a 
la gestió del personal. 
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v)  Dictar les disposicions particulars que consideri adequades per al compliment dels 
acords de la Junta General. 

w)  Totes les que expressament li delegui la Junta General, el President del Consorci, la 
Comissió de Govern i les que resultin d'aquests Estatuts per a l'execució dels acords 
d'aquells Òrgans. 

 
Art. 12è. Secretari i Interventor 
 
Són funcions públiques necessàries en totes les corporacions locals, la responsabilitat 
administrativa de les quals està reservada a funcionaris d’administració local amb habilitació 
de caràcter nacional: 
 
a)  La de la secretaria, comprensiva de la fe pública i l’assessorament legal preceptiu. 
b)  El control i la fiscalització interna de la gestió econòmic-financera i pressupostària, i la 

comptabilitat, tresoreria i recaptació. 
 
Art. 13è. Sessions. 
 
1.- La Junta general celebrarà sessió ordinària com a mínim dues vegades l'any i sessió 
extraordinària sempre que sigui convocada pel President o a proposta de la tercera part dels 
seus membres. 
 
2.- La Comissió de govern es reunirà almenys una vegada cada tres mesos. 
 
3.- De cada sessió, tant de la Junta general com de la Comissió de govern, se n'aixecarà 
l'acta corresponent. 
 
4.- Les convocatòries de la Junta general es faran preferentment per mitjans electrònics, 
amb l’ordre del dia acompanyat de la documentació que correspongui. Es notificaran a 
cadascun dels representants dels organismes del Consorci amb una antelació mínima de 
deu dies. 
 
5.- Les convocatòries de la Comissió de govern es faran de la mateixa forma que les de la 
Junta general, però amb una antelació mínima de vuit dies. 
 
6.- El temps mínim de convocatòria per a qualsevol sessió extraordinària serà de 48 hores. 
 
7.- Pel càlcul dels quòrums necessaris per a la celebració de les sessions, es tindrà en 
compte el valor del vot. 
 
Art. 14è. Acords. 
 
1. - Els acords s'adoptaran per majoria de la meitat més un dels vots assignats als membres 
que es trobin presents en el moment de la votació. 
 
2. - Caldrà majoria absoluta per l'aprovació de: 
a)  Proposta de modificació dels Estatuts. 
b)  Concert d'operacions de crèdit. 
c)  Proposta de dissolució i liquidació del Consorci. 
d) Aprovació de pressupostos ordinaris i especials, així com d'ordenances fiscals 

reguladores de preus públics i taxes. 
 
3.- Caldrà majoria qualificada dels dos terços per aprovar la incorporació d’altres ens de 
l’administració local dins l’àmbit d’aquest Consorci. 
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4.- Els acords que impliquin aportació o responsabilitat econòmica extraordinària d'algun 
dels Ajuntaments o ens del Consorci requeriran la ratificació de les respectives 
Corporacions o dels òrgans de govern respectius. 
 
Art. 15è. La comptabilitat i els comptes. 
 
1.- Aquest Consorci està subjecte al règim de pressupostació, comptabilitat i control de la 
Administració pública a la qual està adscrit, sense perjudici de la seva subjecció allò previst 
a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, de Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera. En tot cas, es portarà a efecte una auditoria dels comptes anuals que serà 
responsabilitat de l’òrgan de control de l’administració a la qual estigui adscrit. A efectes de 
consolidació comptable el Consorci deurà formar part dels pressupostos i incloure’s en el 
compte general de l’administració pública d’adscripció. 
 
2.- Aquest Consorci confeccionarà la liquidació del pressupost abans del dia primer de març 
de l'exercici següent. L'aprovació de la liquidació del Pressupost correspon al President, 
previ informe de l'Interventor, donant-ne compte a la Junta general en la primera sessió que 
celebri. 
 
3.- El Compte General del Pressupost serà sotmès abans del dia 1 de juny a informe de la 
Comissió de govern, que actuarà com a Comissió especial de Comptes. S'exposarà al 
públic del termini reglamentari i es sotmetrà a aprovació de la Junta general abans del dia 1 
d'octubre. 
 
4.- Per tot el relatiu al règim econòmic pressupostari i comptable, aquest Consorci es regirà 
per les normes legals reguladores de la matèria aplicables als ens locals, quedant subjecte 
al control financer de les intervencions dels ens consorciats i a la fiscalització de la 
Sindicatura de Comptes. 
 
Art. 16è. Integració al Consorci. 
 
La integració d'algun altre Ajuntament o organisme al Consorci s'autoritzarà per la Junta 
general, prèvia sol·licitud per escrit de l'entitat que ho desitgi, expressant els motius de la 
seva voluntat de formar part  d’aquest Consorci  i aportant certificació de l'acord de la 
Corporació corresponent d'integració al Consorci i acatament dels seus Estatuts i normes 
reguladores restants. En tot cas caldrà verificar que l’ampliació del Consorci no posarà en 
risc la sostenibilitat financera del conjunt de l’entitat local de qui es tracta, així com la del 
propi Consorci. 
 
Art. 17è. Dissolució, liquidació i extinció  del Consorci. 
 
1.- Aquest Consorci  es dissoldrà per les causes següents: 
 
a)  Acord unànime de tots els que l'integren. 
b)  Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants. 
c)  Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats. 
d)  Per transformació d’aquest Consorci  en una altra entitat, per acord de la majoria 

absoluta dels seus membres. 
e) Dissolució automàtica motivada per l’incompliment continuat dels objectius d’estabilitat 

pressupostària, deute públic i període mitjà de pagament a proveïdors. 
 
2.- La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. En tot cas serà causa de 
dissolució el fet que les finalitats estatutàries del Consorci s’hagin complert. 
 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 363

3.- La Junta General nomenarà un liquidador en el mateix acte que acordi la seva dissolució. 
A falta d’acord, el liquidador serà el Gerent del Consorci. 
 
4.- El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspongui a cada membre del 
Consorci d’acord amb la participació que li correspongui en el saldo resultant del patrimoni 
net desprès de  la liquidació. El criteri de repartiment tindrà en compte tant el temps de 
permanència com els diferents nivells d’integració dels seus membres així com també 
l’import de les aportacions que n’hagin efectuat cadascun al fons patrimonial del mateix i/o, 
en el seu cas, el possible finançament concedit cada any.  
 
5.- En el suposat que la quota de liquidació resulti positiva,  s’acordarà per la Junta General 
del Consorci la forma i condicions en que tindrà lloc el pagament de la mateixa. 
 
6.- Les entitats consorciades podran acordar per unanimitat, la cessió global d’actius i 
passius a una altra entitat  jurídicament adequada, amb la finalitat de mantenir la continuïtat 
de l’activitat i assolir els objectius del Consorci objecte de liquidació.  
 
Art. 18è.  Causes i procediment per a l’exercici de dret de separació del Consorci i 
efectes.  
 
1.- El dret de separació haurà d’exercitar-se mitjançant escrit notificat a la Junta general. A 
l’escrit es farà constar el motiu en que es fonamenta  la demanda de separació, la 
formulació de requeriment previ del seu compliment, així com  el transcurs del termini 
atorgat per a complir desprès de fet dit requeriment. 
 
2.- L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci llevat que la resta 
dels seus membres acordin la seva continuïtat i restin en el Consorci, al menys, dos 
Administracions, o dos entitats o organismes públics vinculats o dependents de més d’una 
Administració. 
 
3.- Quan l’exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci, s’aplicaran 
les següents regles: 
 
a).- La quota de separació que li correspongui a qui exerciti el seu dret de separació es 
calcularà seguint el criteri de repartiment recollit al punt 4 de l’article 17è. Donada la 
continuïtat de la prestació del servei per part del Consorci, dita quota, si és positiva,  restarà 
limitada a l’import anual de l’aportació corresponent d’acord amb l’article 20è. La Junta 
general del Consorci aprovarà la forma i condicions en que tindrà lloc el pagament de la 
quota de separació, en el suposat de que aquesta resulti positiva, així com la forma i 
condicions del pagament del deute que correspongui a qui exerceix el dret de separació si la 
quota és negativa. 
 
L’efectiva separació del Consorci es produirà un cop determinada la quota de separació, en 
el suposat en que aquesta resulti positiva, o una vegada s’hagi abonat el deute, si la quota 
és negativa. 
 
b).- Si el Consorci estigués adscrit, d’acord amb allò previst a la Llei, a l’administració que 
ha exercit el dret de separació, la Junta General  haurà de decidir a quina, de les 
administracions o ens restants,  s’adscriu de nou el Consorci. 
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CAPÍTOL IV 
Règim econòmic - financer 
 
Art. 19è. Recursos econòmics.  
 
Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents:  
 
a)  Productes del seu patrimoni. 
b)  Rendiments de les activitats desenvolupades en l'exercici de les seves funcions. 
c)  Els ingressos provinents de sancions. 
d) Taxes i preus públics aprovats mitjançant les corresponents Ordenances fiscals. 
e)  Col·laboracions, subvencions i donatius. 
f)  Aportacions de les entitats integrades en el Consorci, en la quantitat i forma que 

s'estipula en aquests Estatuts o bé per la formalització de convenis concrets. 
g)  Emprèstits, préstecs o d'altres formes de bestreta. 
h) Recursos provinents dels ingressos del Cànon de l’aigua, segons el Text refós de la 

legislació en matèria d’aigües de Catalunya - Decret legislatiu 3/2003. 
i)  Qualsevulla que pugui correspondre-li d'acord amb la legislació aplicable. 
 
Art. 20è. Aportacions dels ens consorciats. 
 
1.- Les aportacions seran fixes per a tots els ens que integrin el Consorci, pel que fa al seu 
manteniment. Per aquest concepte- el funcionament del Consorci- tots els Ajuntaments 
consorciats aportaran anyalment 0,012 EUR per habitant, d'acord amb la rectificació anual 
del padró d'habitants de cada municipi. 
 
Per als municipis amb aigües vessants a altres conques, l'aportació es determinarà d'acord 
amb els habitants residents a la conca del Besòs i de la Tordera. 
 
Els municipis de menys de 1.000 habitants aportaran una quota mínima de 12,00 EUR. 
 
2.- L'aportació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona es fixa en 0,018 EUR per habitant i any, 
tenint en compte la suma dels habitants dels municipis que dins l'àmbit d'aquest organisme 
formen part del Consorci. 
 
3.- L'aportació de la Diputació de Barcelona es fixa en 0,018 EUR  per habitant i any, tenint 
en compte la suma dels habitants dels municipis, no inclosos en l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, que dins l'àmbit d'aquest organisme formen part del Consorci. 
 
4.- Les aportacions dels Consells Comarcals es fixen en 0,006 EUR per habitant i any, tenint 
en compte la suma dels habitants dels municipis que dins l'àmbit d'aqueixos organismes 
pertanyen a la conca del Besòs i de la Tordera. 
 
5.- L’aportació d’altres ens diferents dels anteriorment esmentats es concretarà en l’acord 
que n’autoritzi la integració. 
 
6.- Les aportacions descrites en els números 1, 2, 3 i 4 d'aquest article experimentaran 
anyalment les variacions que es derivin del pressupost aprovat. Aquestes variacions seran 
aprovades per la Junta general en la sessió ordinària en que s'aprovi el pressupost anyal. 
 
Art. 21è. Drets i taxes. 
 
El Consorci se subrogarà a la facultat que correspon als ens consorciats per a la imposició 
de drets i taxes per a la prestació dels serveis que estableixi i podrà, també, imposar drets i 
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taxes per a l’exercici de les seves funcions, prèvia aprovació de les ordenances fiscals 
preceptives. 
 
Art. 22è. Garanties. 
 
El Consorci podrà exigir el pagament de les aportacions dels ens associats en el termini 
assenyalat per a fer-ho. En el cas que aquestes aportacions no es facin efectives en el 
termini assenyalat, el Consorci  està facultat per a sol·licitar de l’il·lustríssim senyor Delegat 
d'Hisenda de la província de Barcelona, o de l'òrgan competent de la Generalitat, el 
pagament de l'aportació de l'ens deutor, carregant-ho a les participacions en impostos 
liquidats que li corresponguin. 
 
Art. 23è. Pla general d'actuació. 
 
El Consorci desenvoluparà la seva activitat basant-se en un pla general d'actuació, la 
vigència del qual s'entendrà al període que s'indiqui, i formularà un pressupost anyal. 
 
Art. 24è. Règim jurídic. 
 
Els actes del Consorci es regiran pels preceptes que sobre règim jurídic es contenen en la 
legislació vigent i seran impugnables per la via administrativa i jurisdiccional, conforme a la 
legislació vigent. 
 
Art. 25è. Personal 
 
1.- Amb caràcter general el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral 
procedent exclusivament d’una reassignació de llocs de treball de les administracions 
participants. El seu règim jurídic serà el de l’Administració pública d’adscripció. 
 
2.- La plantilla d’aquest Consorci podrà estar integrada per qui no sigui personal funcionari o 
laboral procedent de una reassignació de llocs de treball de les Administracions 
consorciades, ja que el mateix ha estat constituït amb anterioritat a l’entrada en vigor de la 
LRSAL, i també perquè el Consorci presta serveis mínims i essencials dels referits a l’article 
26, i 86.2 de LRBRL. 
 
3.- En cap cas les retribucions del personal del Consorci podrà superar les establertes pels 
llocs de treball equivalents de l’Administració pública d’adscripció. La massa salarial del 
personal laboral del Consorci forma part integra de la aprovada anualment por la 
Administració d’adscripció, i com a tal ha de respectar els límits i les condicions que 
s’estableixin amb caràcter bàsic en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat. 
 
4.- Tal com estableix l’apartat 3 de l’article 104 bis de la LRSAL  ni el Consorci ni els seus 
organismes dependents podran incloure en les seves plantilles llocs de treball  la cobertura 
dels quals correspongui a personal eventual.  
 
5.- Les retribucions en els contractes mercantils i d’alta direcció del sector públic local es 
regularan d’acord amb la DA 12 de la LRSAL, i la seva extinció no generarà cap dret a 
integrar-se en l’estructura de l’Administració Local d’adscripció. 
 
Disposició final 
 
Les prescripcions d’aquests estatuts que incorporen o reprodueixen aspectes de la 
legislació bàsica de l’Estat o autonòmica d’aplicació als ens locals s’entendran 
automàticament modificades en el moment en que es produeixi la seva revisió. 
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Igualment seran incorporats en sengles annexes els diferents acords assolits amb cada 
membre consorciat sobre nivells específics d’actuació recollits al punt 2 de l’article 6è un cop 
aprovats pels seus respectius òrgans. 
 
En el cas de verificar-se aquesta revisió, s’autoritza la Presidència d’aquest Consorci per 
introduir al text dels Estatuts les corresponents modificacions o aclariments oportuns. 
Les modificacions o aclariments derivats de la revisió operada en la legislació bàsica de 
l’Estat o l’autonòmica d’aplicació als ens locals catalans no necessitaran de l’expressa 
publicació per part d’aquest Consorci ni dels ens consorciats. 
 
La remissió que es fa en els presents Estatuts a les normes legals de qualsevol altres 
àmbits, general o sectorial, s’entendrà referida a les successives que interpretin, ampliïn, 
condicionin, substitueixin, modifiquin o deroguin les vigents. 
 
ANNEX I 
 
Composició de les subconques 
del riu Besòs i de la Tordera 
 
1. Mogent. 
Sant Pere de Vilamajor. 
Sant Antoni de Vilamajor. 
Cànoves i Samalús. 
Llinars del Vallès. 
Cardedeu. 
La Roca del Vallès. 
Vilanova del Vallès. 
Vallromanes. 
Montornès del Vallès. 
 
2. Congost. 
Balenyà. 
El Brull. 
Seva. 
Centelles. 
Sant Martí de Centelles. 
Aiguafreda. 
Tagamanent. 
Figaró-Montmany. 
La Garriga. 
L'Ametlla del Vallès. 
Les Franqueses del Vallès. 
Canovelles. 
Granollers. 
 
3. Tenes. 
Castellcir. 
Castellterçol. 
Sant Quirze de Safaja. 
Sant Feliu de Codines. 
Bigues i Riells. 
Santa Eulàlia de Ronçana. 
Lliçà d'Amunt. 
Lliçà de Vall. 
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Parets del Vallès. 
Montmeló. 
 
4. Riera de Caldes. 
Gallifa. 
Caldes de Montbui. 
Sentmenat. 
Palau-solità i Plegamans. 
Polinyà. 
Santa Perpètua de Mogoda. 
 
5. Ripoll. 
Sant Llorenç Savall. 
Matadepera. 
Castellar del Vallès. 
Sabadell. 
Sant Quirze del Vallès. 
Barberà del Vallès. 
Badia del Vallès. 
Ripollet. 
Sant Cugat del Vallès. 
Cerdanyola del Vallès. 
Montcada i Reixac. 
 
6. Besòs. 
Mollet del Vallès. 
Martorelles. 
Santa Maria de Martorelles. 
Sant Fost de Campsentelles. 
La Llagosta. 
Santa Coloma de Gramenet. 
Barcelona. 
Sant Adrià de Besòs. 
Badalona. 
Tiana. 
Montgat. 
 
7. Sèquia de Sils 
Caldes de Malavella 
Sils 
Vidreres 
 
8. Riera de Santa Coloma  
Santa Coloma de Farners  
Riudarenes  
Maçanet de la Selva 
Massanes 
 
9. Riera d’Arbúcies  
Arbúcies 
Sant Feliu de Buixalleu 
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10. Riera de Breda 
Riells i Viabrea 
Breda 
 
11. Riera de Gualba 
Fogars de Monclús 
Gualba 
Campins 
 
12. Riera de Vallgorguina 
Vallgorguina 
 
13. Tordera  
Montseny 
Sant Esteve de Palautordera  
Santa Maria de Palautordera 
Vilalba Sasserra 
Sant Celoni 
Fogars de la Selva 
Hostalric 
Tordera 
Palafolls 
Malgrat de Mar 
Blanes 

 
ANNEX II 
Actuació de sanejament en alta 
 
Condicions: 
 
1.- El Consorci efectuarà el control d'abocaments d'aigües residuals a la xarxa de 
clavegueram i als col·lectors. 
 
2.- El Consorci gestionarà el servei d'operació i manteniment de les obres i instal·lacions de 
sanejament en alta (col·lectors, bombaments i estacions depuradores). 
 
3.- El Consorci assumirà els drets i obligacions com a Administració actuant en matèria de 
sanejament en alta, segons allò que assenyala la normativa vigent. 
 
4.- El Consorci assumirà la titularitat de les obres i instal·lacions de sanejament en alta. 
 
5.- Els Ajuntaments i organismes de la relació següent reconeixen la competència 
reguladora i sancionadora d’aquest Consorci en matèria d'utilització i abocaments a la xarxa 
de sanejament, d'acord amb el Reglament Regulador d'abocaments d'aigües residuals del 
Consorci. 
 
6.- Els Ajuntaments i organismes no s'obliguen a fer cap aportació econòmica al Consorci  
com a contraprestació d'aquesta actuació.  
 
Relació d'Ajuntaments i organismes: 
 
Mogent. 
Sant Pere de Vilamajor. 
Sant Antoni de Vilamajor. 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 369

Cànoves i Samalús. 
Llinars del Vallès. 
Cardedeu. 
La Roca del Vallès. 
Vilanova del Vallès. 
Vallromanes 
Montornès del Vallès. 
 
Congost. 
Sant Martí de Centelles. 
Aiguafreda. 
Tagamanent. 
Figaró-Montmany. 
La Garriga. 
L'Ametlla del Vallès. 
Les Franqueses del Vallès. 
Canovelles. 
Granollers. 
 
Tenes. 
Castellcir. 
Castellterçol. 
Sant Feliu de Codines. 
Bigues i Riells. 
Santa Eulàlia de Ronçana. 
Lliçà d'Amunt. 
Lliçà de Vall. 
Parets del Vallès. 
Montmeló. 
 
Riera de Caldes. 
Caldes de Montbui. 
Sentmenat. 
Palau-solità i Plegamans. 
Polinyà. 
Santa Perpètua de Mogoda. 
 
Ripoll 
Sant Quirze del Vallès. 
 
Besòs. 
Mollet del Vallès. 
Martorelles. 
Santa Maria de Martorelles. 
 
 
Sant Fost de Campsentelles. 
La Llagosta. 
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ANNEX III 
 
Actuació de sanejament en baixa: Neteja i conservació de clavegueram 

 
Condicions: 
Les condicions tècniques de l’actuació, la durada i les contraprestacions econòmiques es 
concreten en els documents de formalització del servei subscrits amb cada Ajuntament o 
organisme. 
 
Relació d’Ajuntaments i organismes: 
 
Caldes de Montbui 
Granollers 
L’Ametlla del Vallès 
La Llagosta 
Lliçà de Vall 
Mollet del Vallès 
Montmeló 
Palau-solità i Plegamans 
Parets del Vallès 
Santa Eulàlia de Ronçana 
Vallromanes 
 
ANNEX IV 
Actuació de sanejament en baixa: Gestió del servei municipal de clavegueram 
 
Condicions:  
 
Les condicions tècniques de l’actuació, la durada i les contraprestacions econòmiques es 
concreten en els documents de formalització del servei subscrits amb cada Ajuntament o 
organisme. 
 
Relació d’Ajuntaments i organismes: 
 
Cardedeu.” 

 
Segon.- DELEGAR en Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs (després 
de la modificació Consorci Besòs Tordera), per raons d’economia processal i per una 
millor coordinació del procediment, els actes administratius necessaris per a la 
publicació de l’acord d’aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci i els que 
directament se'n derivin. 
 
Tercer.- CONDICIONAR la ratificació de l’acord d’aprovació inicial de la modificació 
dels Estatuts, a la seva aprovació definitiva, en els mateixos termes. 
 
Quart.- NOTIFICAR els acords precedents al Consorci per al seu coneixement i als 
efectes legals oportuns. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels grups polítics de Convergència i Unió (20), del Partit dels Socialistes de 
Catalunya – Progrés Municipal (19), del Partit Popular (5) i d'Iniciativa per Catalunya 
Verds Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (4) i l’abstenció d'Esquerra Republicana 
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de Catalunya – Acord Municipal (2), sent el resultat definitiu de 48 vots a favor i 2 
abstencions.  
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les 
12 hores i 15 minuts. 
 
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe. 
 
 
 
 
 
El President,      La Secretària General 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats 
correlativament, tots inclusivament, des del número 542374 al 542559. 
 
Barcelona,  28 de maig de 2015 
La Secretària General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


