ESTATUTS
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Capítol I. Disposicions generals
Article 1r.
1. El Consorci de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura és un ens públic de
caràcter associatiu, constituït per administracions públiques per a la gestió
del Pla Estratègic, de caràcter institucional i administratiu, sense ànim de
lucre, i creat de conformitat amb l’article 87 de la Llei 7/85, de 2 d’abril i els
articles 269 i ss. del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
2. El Consorci té personalitat jurídica pròpia independent i plena capacitat
d’obrar per al compliment dels seus fins i es regirà:
Pels presents Estatuts.
Pel Reglament de règim interior que aprovi la Junta General.
Pel Reglament d’obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny.
Pel Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
pel Decret Legislatiu, 2/2003, de 28 d’abril.
Per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Pel Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
3. El domicili i seu del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura es fixa al
municipi de Torelló, al carrer Enric Prat de la Riba 17-19.
La Junta General 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 ho comunicarà, alhora, a les
administracions estatal i autonòmica.
4. La duració del Consorci serà indefinida.
5. En aquelles qüestions no previstes en els presents estatuts, serà
d’aplicació les disposicions vigents en matèria de Dret Local.
Article 2n.
1. El Consorci de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura es constitueix, inicialment,
com a entitat consorciada voluntàriament entre els Ajuntaments de
Montesquiu, Orís, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora, Sant Vicenç
de Torelló, Santa Maria de Besora, Sora, Torelló i Vidrà, de conformitat amb
els respectius acords presos per a complir les finalitats assenyalades als
presents Estatuts.
2. El nombre de membres del Consorci podrà ser ampliat mitjançant
l’adhesió d’altres entitats públiques i privades sense ànim de lucre amb
finalitats d’interès públic concurrent, l’admissió de les quals haurà d’ésser
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acordada per la majoria absoluta del nombre de membres que legalment
formin part de la Junta General.
Article 3r.
L’establiment d’aquest Consorci es basa en la conveniència de poder
comptar amb una institució permanent, sense esperit lucratiu, al servei de
la societat i per a fomentar-ne el seu desenvolupament.
Les finalitats generals del Consorci són:
-

-

-

Identificar i prioritzar, amb la participació dels agents socials i
econòmics, els principals reptes que caldrà afrontar en els propers
anys i formular les línies estratègiques que s’han d’emprendre.
Promoure un desenvolupament sostenible que contempli de forma
integradora, a més de la generació de riquesa, el benestar de les
persones i la cohesió social, la gestió durable dels recursos, la qualitat
de l’entorn i les possibilitats de desenvolupament de les generacions
futures.
Promoure la cultura i la metodologia de la planificació estratègica com
a instrument de participació ciutadana en els processos de
desenvolupament econòmic i social.

La tasca més important que desenvoluparà el Consorci és la implementació
del Pla de Futur de l’Agenda 21 aprovada per tots els ajuntaments
consorciats. El Consorci realitzarà les tasques de gestió, execució,
seguiment i avaluació de les diferents actuacions contingudes en el Pla de
futur.
En l’àmbit d’aquests objectius, el Consorci podrà crear i gestionar serveis,
realitzar inversions, adquirir i gestionar patrimoni i contractar personal
propi.
Article 4t.
1. Per a garantir el principi de representativitat territorial, dins de l’àmbit
territorial del Consorci es diferenciaran els subàmbits territorials següents:
a) La Vall del Ges i Orís: integrada pels municipis d’Orís, Sant Pere de
Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Torelló.
b) El Bisaura: integrat pels municipis de Montesquiu, Sant Quirze de Besora,
Santa Maria de Besora, Sora i Vidrà.
2. Dins d’aquests àmbits territorials es podran crear comissions territorials,
la creació, composició, funcions i atribucions dels quals vindrà determinada
pel reglament del règim intern del consorci, prèvia aprovació per part de la
Junta General.
Capítol II. Òrgans de govern i gestió
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Article 5è.
El govern i l’administració del Consorci de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura
estarà a càrrec dels òrgans següents:
La Junta General
El/la President/a i el/la vicepresident/a
La Comissió Executiva
La Comissió Especial de Comptes
El/la Coordinador/a
A) La Junta General
Article 6è
1. La Junta General és l’òrgan superior del Consorci de la Vall del Ges, Orís i
el Bisaura, la qual estarà constituïda per un President, i pels Vocals
contemplats a l’article següent, incloent entre ells el Vicepresident.
Article 7è
Seran Vocals de la Junta general del Consorci:
a) Un (1) representant de cada un dels municipis consorciats, nomenat pels
Plens de les respectives Corporacions.
b) Un màxim de sis (6) representants de les entitats de dret públic o privat
sense finalitat lucrativa que puguin adherir-se al Consorci, distribuïdes
de la següent manera:
2 representants d’entitats de l’àmbit sociocultural,
2 representants d’entitats de l’àmbit econòmic, i
2 representants d’entitats de l’àmbit mediambiental
c) Un màxim de tres (3) representants d’altres administracions que pugin
adherir-se al Consorci, a raó d’un (1) representant per a cada una
d’elles.
També assistiran a les reunions de la Junta General, amb veu i sense vot,
el/la Coordinador/a del Pla Estratègic i, si existís, el/la Gerent. Així mateix,
igualment hi assistiran el/la secretari/a i el/la interventor/a en l’exercici de
les seves funcions.
Dins de la Junta General es podran constituir comissions informatives i de
treball, la composició de les quals vindrà determinada per l’acord de la seva
creació.
Article 8è.
La Junta General es renovarà coincidint amb
corporacions municipals integrants del Consorci.
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la

renovació

de

les

Els seus membres podran ser reelegibles si conserven la qualitat per la qual
van ser nomenats.
L’exercici del càrrec serà gratuït i incompatible amb les funcions de Gerent i
de Coordinador.
Article 9è.
Són funcions de la Junta General:
a) L’ampliació del Consorci amb noves entitats públiques o privades.
b) L’aprovació i modificació dels pressupostos anuals d’ingressos i despeses
i la retiment de comptes.
c) Iniciar l’expedient de modificació dels Estatuts del consorci.
d) L’aprovació de les propostes d’operacions de crèdit i de tresoreria.
e) L’aprovació del reglament de règim intern del consorci i ordenances
fiscals.
f) El nomenament i separació del Gerent i del Coordinador/a del Consorci.
g) L’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball,
bases de selecció de personal, fixació de la quantia de les retribucions
complementàries dels empleats, així com el nombre i règim del personal
eventual.
h) Separar del servei als funcionaris i ratificar l’acomiadament del personal.
i) L’establiment dels serveis del consorci.
j) L’alienació, transacció i administració del patrimoni, béns i drets del
consorci
k) Contractar, dins les consignacions pressupostàries, obres i serveis.
l) L’autorització de despeses i pagaments la competència de la qual sigui
conferida al Ple Municipal en la legislació de règim local.
m) Aprovar anualment l’inventari, el balanç i la memòria d’activitats del
Consorci.
n) Aprovar l’exercici d’accions administratives i judicials, excepte en els
casos d’urgència.
p) Aprovar els plans generals de gestió i actuació, adquisició i programació
del consorci, i les seves revisions anuals, així com les memòries de gestió.
q) Exercitar les potestats administratives de l’article 8 del Text Refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya que, d’acord amb la naturalesa
del Consorci, li corresponguin.
r) Acceptar i conferir les delegacions de competències, així com autoritzar el
president la formalització de convenis interadministratius i la integració del
Consorci en altres entitats o organismes públics o privats.
s) L’aprovació de la dissolució i la liquidació del Consorci.
t) Qualsevol altra que requereixi una majoria especial per a la seva
aprovació, que de forma expressa li sigui atribuïda per les lleis.
B) El/la president i el/la vicepresident/a
Article 10è.
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1. La Presidència de la Junta General del Consorci l’exerciran, per períodes
de dos anys, els representants del ajuntaments consorciats, determinada de
la següent manera:
a) La Presidència correspondrà, alternativament, al representant d’un
ajuntament de cada una de les zones geogràfiques determinades a l’article
5è dels presents estatuts.
b) L’ordre per ocupar aquest càrrec, dins de cada zona geogràfica, es
determinarà per ordenació alfabètica del nom dels municipis consorciats.
2. La Vicepresidència la tindrà atribuïda, en els mateixos terminis de temps,
el/la representant del municipi al qual li correspongui la presidència en el
període immediatament posterior.
Article 11è.
Són funcions del President de la Junta General:
- Representar al consorci.
- Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, dirigir les
deliberacions i dirimir els empats amb vot de qualitat.
- Vetllar pel compliment dels acords adoptats per la Junta General.
- Exercitar accions administratives i judicials en casos d’urgència,
donant compte a la Junta General per a la seva ratificació.
- Controlar l’elaboració i execució del pressupost dins dels límits que li
marquen els presents estatuts
- Supervisar les obres, serveis i resta d’activitats del consorci
- Contractar, acomiadar, sancionar i exercir la direcció superior de tot
el personal.
- Presentar propostes a la Junta General
- Rendir comptes davant la Junta General
- Resoldre els assumptes que no siguin competència de la Junta
General ni de cap altra òrgan.
- La gestió econòmica que la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
atribueix als Alcaldes.
El vicepresident substituirà el president en totes les seves funcions en cas
d’absència, malaltia i delegació.
Les atribucions del president no són delegables i només seran exercitades
pel vicepresident, en els casos de suplència.
Les funcions de representació són delegables en la resta dels membres de la
Junta General.
C) La Comissió Executiva
Article 12è.
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La Comissió Executiva estarà formada pels membres següents:
a) El President del Consell plenari, qui la presidirà
b) El vicepresident del Consell plenari
c) Un representant de les entitats de dret públic o privat sense finalitat de
lucre , elegit d’entre els que formen part de la Junta General i elegits per
aquesta
d) Un representant de les altres administracions públiques diferents dels
municipis.
e) El/la Coordinador/a del Consorci
f) El/la gerent del Consorci, si existís
Els membres de la Comissió Executiva que hagin de ser elegits per la Junta
General, seran renovats anualment per part d’aquesta.
Article 13è.
La Comissió Executiva es reunirà amb periodicitat mensual per tractar els
assumptes de la seva competència. S’aplicaran a aquest òrgan les normes de
la legislació de règim local reguladores del règim de sessions de la Junta de
Govern Local en tot el que no s’oposin als presents Estatuts.
Article 14è.
Corresponen a la Comissió Executiva totes les competències no atribuïdes per
aquests Estatuts a cap altre òrgan i que, referides a l’objecte i les finalitats
del mateix, la legislació de règim local atribueix al president de l’entitat local
o a l’alcalde, a més de les que li delegui la Junta General, d’acord amb la
legislació vigent en matèria de règim local, i sens perjudici de les delegacions
que la Comissió Executiva efectuï a favor de la Gerència.
En qualsevol cas la Comissió Executiva no podrà delegar en la Gerència
competències que li hagin estat delegades per la Junta General.
D) El Coordinador
Article 15è
El Coordinador del Consorci, d’acord amb les directrius de la Junta General,
té les funcions següents:
a) Fer complir les decisions dels òrgans de govern del Consorci i ordenar-ne,
si s’escau, la publicació.
b) Dirigir i impulsar els serveis i activitats del Consorci
c) Elaborar el programa anual de treballs i d’activitats i redactar la memòria
anual del seu compliment.
d) Proposar la política anual d’adquisicions i rebre, col·locar i ordenar els
béns culturals e) L’assessorament tècnic dels altres òrgans del Consorci.
e) Assumir la representació del Consorci en les funcions externes de
caràcter tècnic.
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f) Preparar l’avantprojecte del pressupost del Consorci
g) Elaborar la Memòria anual de les activitats i serveis del Consorci.
h) Assistir a les reunions de la Junta general, amb veu i sense vot.
El càrrec de Coordinador, que és incompatible amb el de membre de la
Junta General, serà nomenat i separat lliurement per la Junta General i el
seu nomenament haurà de recaure en persona especialment capacitada
d’entre el personal del Consorci o del d’algun dels ajuntaments consorciats.
En cas d’existir, el càrrec de gerent podria coincidir amb el de Coordinador.
Del personal tècnic
Article 16è
Per a l’assoliment dels objectius del Consorci i per a la prestació dels serveis
de la seva competència, la Junta General podrà crear les places tècniques
que siguin necessàries, sempre que ho permetin les disponibilitats
pressupostàries.
Capítol III. Règim de sessions i funcionament
Article 17è.
La Junta General es reunirà, amb caràcter ordinari, una vegada cada sis
mesos i, amb caràcter extraordinari, sempre que el President ho cregui
convenient o a petició de la majoria dels membres de la Junta General.
Anualment es reunirà, en sessió ordinària per aprovar els pressupostos
d’ingressos i despeses i la rendició anual de comptes.

Article 18è.
Les convocatòries de les sessions, llevat de les extraordinàries de caràcter
urgent, s’han de convocar i comunicar als membres de la Junta General,
acompanyades de l’ordre del dia, almenys amb dos dies hàbils d’antelació.
Els documents dels assumptes inclosos estaran a disposició d’ésser
examinats a la secretaria del Consorci.
Article 19è.
La Junta General només podrà deliberar i prendre acords sobre qüestions
que hagin estat incloses a l’ordre del dia. No obstant això, en sessions
ordinàries i prèvia declaració d’urgència aprovada per majoria absoluta,
podran tractar-se altres assumptes, sempre que siguin presents tots els
seus membres.
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La Junta General quedarà constituïda vàlidament amb l’assistència en
primera convocatòria de la meitat almenys dels seus membres i serà
suficient en segona convocatòria l’assistència d’un terç dels seus membres,
sempre que en tot cas es compti amb la presència del president i del
secretari o de la persona o persones que els substitueixin.
Article 20è.
Els acords de la Junta General s’adopten, per regla general, per majoria
simple. En cas d’empat, es repetirà la votació i si persisteix l’empat, decidirà
el vot de qualitat del president o de qui el substitueixi.
Serà necessari el vot favorable de les dues terceres parts dels membres de
la Junta General, per a l’adopció de l’acord d’aprovació de la dissolució del
consorci.
Serà necessari el vot favorable de la majoria absoluta legal dels membres
de la Junta General, per a l’adopció d’acords sobre la proposta de
modificació dels Estatuts del Consorci, l’aprovació d’operacions de crèdit i de
tresoreria, l’aprovació del reglament de règim intern i de les ordenances
fiscals, així com l’ampliació
El règim de sessions i l’adopció d’acords s’ajustarà al que disposi el
reglament de règim interior del consorci, cas d’ésser aprovat, que regularà
el règim de sessions i les altres particularitats que siguin necessàries, en
relació a les facultats atribuïdes.
En el seu defecte, s’aplicarà el reglament d’organització i funcionament de
les corporacions locals i la legislació de règim local.
El funcionament, en tot cas, dels òrgans del consorci, s’ajustarà a la
prelació de fonts establertes a l’article 1.2 dels presents Estatuts.
Article 21è.
La Junta General designarà un secretari que s’encarregarà d’aixecar les
actes de les seves reunions, decrets i resolucions, així com de lliurar les
certificacions corresponents.
La Junta General designarà també:
Un/a interventor/a que exercitarà les funcions de control i fiscalització de la
gestió econòmica - financera, pressupostària i de la comptabilitat del
consorci.
Un tresorer que
comptabilitat.

exercirà

les

funcions

de

tresoreria,

recaptació

i

Els càrrecs de secretari/a i d’interventor/a seran exercits, coincidint amb la
Presidència respectiva de l’anualitat corresponent, pel secretari/a i per
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l’interventor/a –o funcionaris en qui deleguin- dels ajuntaments consorciats.
El càrrec de tresorer podrà ser exercit per un membre de la Junta General,
amb caràcter gratuït.
Les funcions de secretari/a i d’interventor/a podran ésser exercits, de forma
simultània pel mateix funcionari/a.
Article 22è.
El personal propi del Consorci serà contractat en règim de relació laboral i
formarà part de la plantilla aprovada per la Junta General, en la qual es farà
constar el nombre, la classificació dels llocs de treball, la categoria i les
funcions.
Tanmateix, les administracions consorciades podran adscriure personal
tècnic en comissions de serveis o en la situació administrativa que
legalment correspongui.
Capítol V. Règim patrimonial i econòmico - financer
Article 23è.
Constituiran el patrimoni del consorci:
Els béns que adquireixi per qualsevol títol legítim.
Els béns que li adscriguin en cessió d’ús o dipòsit els ens consorciats.
Article 24è.
Els recursos econòmics del Consorci són:
a) Les aportacions a realitzar anualment per part dels ens consorciats,
d’acord amb el que determini la Junta General, amb el benentès que han de
ser suficients per a cobrir les despeses del funcionament ordinari del
consorci.
b) Subvencions, donacions, aportacions voluntàries públiques o de
particulars.
c) El producte i rendiment del seu patrimoni i les taxes i preus públics pels
serveis, activitats, publicacions etc. que el Consorci de la Vall del Ges, Orís i
el Bisaura presti o realitzi.
d) Ingressos en concepte de lloguer a tercers de sales i espais.
e) Ingressos derivats de convenis interadministratius.
f) Les bestretes, préstecs i operacions de crèdits que obtingui.
g) Qualssevol altres que li puguin correspondre d’acord amb les disposicions
legals.
El Consorci podrà concertar operacions de tresoreria per a cobrir
transitòriament cobraments i pagaments en els termes descrits en la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
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Article 25è.
El Consorci confeccionarà anualment un pressupost únic que constituirà
l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a
màxim, pot reconèixer, i dels drets que es preveuen liquidar durant el
corresponent exercici econòmic. L’exercici pressupostari coincidirà amb l’any
natural. L’estructura del pressupost i la modificació dels seus crèdits
s’adaptarà a la que es determini legalment per a l’administració local.
La gestió i execució del pressupost, així com la seva liquidació, i totes les
operacions de recaptació de recursos i efectivitats de pagaments es regirà
per la normativa vigent de règim local.
Els beneficis que puguin obtenir-se en la prestació del servei, una vegada
cobertes les despeses i els fons de reserva que puguin constituir-se, es
destinaran íntegrament a la millora i ampliació dels serveis i de les
activitats.
Article 26è.
Els acords del Consorci que suposin aportacions de caràcter extraordinari
per part dels ens consorciats o modificació dels percentatges assenyalats
per a les aportacions ordinàries dels seus membres, han de ser ratificats per
cadascun dels ens que resultin obligats.
Article 27è.
La Junta General aprovarà anualment el pressupost del consorci, el projecte
del qual serà presentat pel president, a proposta del/la Coordinador/a i del
Gerent i informat per l'interventor/a.
La comptabilitat del consorci serà la que sigui d’aplicació als Ens Locals, i
s’intentarà que sigui portada a terme de manera que permeti l’estudi dels
costos del rendiment dels serveis.
El consorci queda sotmès al règim de comptabilitat pública en els termes
previstos en la legislació sobre finances locals de la Generalitat de
Catalunya i en el marc de la legislació bàsica en matèria hisendística i
pressupostària.
Capítol VI. Règim jurídic i impugnació d'actes i acords
Article 28è.
El consorci posarà en coneixement dels Ajuntaments consorciats i de les
altres entitats que s’hi puguin adherir:
a)Còpia de les actes i acords adoptats per la Junta General
b)Còpia del pressupost i de la rendició de comptes anuals
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c)Informe del nivell d’execució del pla d’actuació i programes anuals.
Article 29è.
Els acords de la Junta General, la Comissió Executiva i les resolucions de la
Presidència seran susceptibles d’impugnació, recurs i exercici d’accions a
l’empara del Capítol III de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les bases
de règim local i de la Llei 30/92 , de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Capítol VII. Modificació dels Estatuts i dissolució del consorci
Article 30è.
La modificació substancial d’aquests Estatuts s’haurà d’ajustar als mateixos
tràmits seguits per a la seva aprovació.
Article 31è.
1. La dissolució del consorci es produirà:
a) Per disposició legal.
b) Per impossibilitat d’acomplir les seves finalitats
c) Per tancament del pressupost del consorci, durant més de dos anys
consecutius, amb més d’un 75% de dèficit.
d) Per acord de la Junta General.
2. La dissolució del consorci s’acordarà per la Junta General amb el vot
qualificat previst a l’article 21è d’aquests Estatuts i aquesta establirà els
criteris de liquidació del consorci, la reversió a cada entitat consorciada dels
seus béns i drets, determinant l’assumpció de les obligacions respectives, la
destinació dels funcionaris i personal del consorci i, a la vegada, proposarà
la nova forma de gestió del Pla Estratègic.
3. La dissolució del consorci i, en el seu cas, la nova forma de gestió del Pla
Estratègic de la Vall del Ges, Orís i Bisaura hauran de ser ratificats pels
Ajuntaments consorciats i els ens públics que en el futur puguin formar part
del consorci.
4. En el cas de dissolució del consorci, el seu patrimoni serà distribuït entre
els ajuntaments que en formin part de la següent manera:
- En cas dels bens immobles, aquests passaran a ser titularitat de
l’ajuntament en el terme municipal del qual estiguin ubicats.
- En cas dels bens mobles, aquests seran repartits a parts iguals
entre els ajuntaments consorciats.
Article 32è.
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En cas d’extinció del Consorci, el patrimoni en cessió d’ús passarà a la
disposició de l’ens que hagi fet en el seu dia la cessió.
Disposicions transitòries
Primera
La Junta General, en el termini d’un any, a comptar de la vigència d’aquests
estatuts, aprovarà un reglament de règim intern per a la regulació de
l’organització i funcionament intern del consorci.
Segona
La primera presidència recaurà en l’ajuntament de _________________
(integrat en la zona de ________________) i la vicepresidència en
l’ajuntament
de
_______________
integrat
en
la
zona
____________________) i s’extingirà en finalitzar el mandat de les actuals
corporacions locals, independentment que la seva durada sigui superior o
inferior a la prevista per al règim regular en els presents estatus.

Disposició final
Els presents Estatuts entraran en vigor al dia següent de la seva publicació
íntegra al Butlletí Oficial de la Província i restaran en vigor fins que s’acordi
la seva modificació o derogació
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