
DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA

ACORD
CPT/170/2006, de 24 d’octubre, de constitució del
Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural
de Gallecs amb els ajuntaments de Mollet del
Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Palau-solità
i Plegamans, Parets del Vallès, Lliçà de Vall i
Montcada i Reixac.

La Generalitat de Catalunya, mitjançant els
departaments de Política Territorial i Obres Pú-
bliques, de Medi Ambient i Habitatge i d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca, i els ajuntaments de
Mollet del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda,
Palau-solità i Plegamans, Parets del Vallès, Lliçà
de Vall i Montcada i Reixac, consideren d’especial
interès la constitució d’un òrgan que assumeixi
la gestió, l’explotació, la protecció i la conservació
dels terrenys que constitueixen el sistema general
d’espai lliure públic central en el Pla director
urbanístic de l’ACTUR de Santa Maria de Ga-
llecs, aprovat definitivament el 29 d’abril de 2005.

Per aquest motiu, s’ha considerat convenient
impulsar la constitució d’un consorci amb l’ob-
jecte de col·laborar i cooperar en la gestió dels
terrenys citats per assegurar la protecció i mi-
llora dels seus valors ecològics, paisatgístics,
agrícoles, forestals i productius.

Per tot això, d’acord amb el que preveu l’ar-
ticle 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat;

A proposta dels consellers de Política Terri-
torial i Obres Públiques, de Medi Ambient i
Habitatge i d’Agricultura, Ramaderia i Pesca,
i d’acord amb l’article 6.2.f) del Decret 248/2005,
de 15 de novembre, la Comissió de Govern de
Política Territorial adopta el següent

ACORD:

—1 Autoritzar la participació de la Generali-
tat de Catalunya, mitjançant els departaments de
Política Territorial i Obres Públiques, de Medi
Ambient i Habitatge i d’Agricultura, Ramaderia
i Pesca, en la constitució del Consorci del Parc de
l’Espai d’Interès Natural de Gallecs, amb els ajun-
taments de Mollet del Vallès, Santa Perpètua de
Mogoda, Palau-solità i Plegamans, Parets del
Vallès, Lliçà de Vall i Montcada i Reixac.

—2 Aprovar els Estatuts del Consorci que
s’incorporen com a annex d’aquest acord i dis-
posar-ne la publicació en el DOGC.

Barcelona, 24 d’octubre de 2006

RAMON GARCÍA-BRAGADO I ACÍN

Assignació de funcions per Resolució PRE/
3066/2006, de 23 de setembre
(DOGC núm. 4726, de 26.9.2006)

ANNEX

Estatuts del Consorci del Parc de l’Espai d’In-
terès Natural de Gallecs

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 1
Constitució i entitats que integren el Consorci

1.1 La Generalitat de Catalunya, mitjan-

çant els departaments de Política Territorial i
Obres Públiques, de Medi Ambient i Habitatge
i d’Agricultura, Ramaderia i Pesca; i els muni-
cipis de Mollet del Vallès, Santa Perpètua de
Mogoda, Palau-solità i Plegamans, Parets del
Vallès, Lliçà de Vall i Montcada i Reixac, re-
presentats pel seus respectius Ajuntaments,
constitueixen el Consorci del Parc de l’Espai
d’Interès Natural de Gallecs, de naturalesa
autonòmica i amb caràcter voluntari i natura-
lesa administrativa, amb la finalitat de dur a
terme les actuacions que preveuen aquests
Estatuts i d’acord amb allò que estableix l’ar-
ticle 7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públi-
ques del procediment administratiu comú.

1.2 El nombre de membres podrà ser am-
pliat amb l’admissió d’altres entitats públiques
o privades sense ànim de lucre que tinguin fina-
litats d’interès públic concurrents amb l’objecte
i les finalitats del Consorci.

1.3 L’acord del Consell Plenari d’admissió
de nous membres requerirà el vot favorable de
dues terceres parts dels membres de dret, i com-
portarà l’establiment del seu percentatge de par-
ticipació.

Article 2
Naturalesa i personalitat jurídica

2.1 El Consorci del Parc de l’Espai d’In-
terès Natural de Gallecs que es crea tindrà na-
turalesa jurídica d’entitat pública, de caràcter
administratiu, amb personalitat jurídica prò-
pia distinta de la dels ens consorciats, un cop
tinguin eficàcia els acords d’aprovació de la
seva constitució a adoptar pels ens consorci-
ats d’acord amb la legislació que els hi sigui
aplicable.

2.2 El Consorci gaudeix de personalitat
jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i
d’obrar per crear i gestionar serveis i activi-
tats d’interès general o local, dintre de l’àm-
bit de les seves finalitats estatutàriament de-
finides.

2.3 En conseqüència, el Consorci, per mitjà
dels seus òrgans, a més de les facultats que com
a entitat de dret públic li corresponen podrà,
amb caràcter enunciatiu i no limitatiu:

a) adquirir, posseir, gaudir, reivindicar, per-
mutar, gravar i alienar tota mena de béns i drets
reals, excepte els béns de domini públic adscrits
als serveis que presti.

b) dur a terme l’estudi, projecció, promoció
i realització de tota classe d’accions, obres i ac-
tivitats d’acord amb les seves finalitats.

c) fer contractes i convenis.
d) sol·licitar i rebre avals i préstecs.
e) assumir obligacions.
f) interposar recursos i exercir les accions

previstes a les lleis.

Article 3
Àmbit territorial

3.1 El Consorci estendrà les seves compe-
tències a l’àmbit del sistema general d’espai lliu-
re públic central d’àmbit supramunicipal defi-
nit en el Pla director urbanístic de l’ACTUR de
Santa Maria de Gallecs, aprovat definitivament
el 29 d’abril de 2005.

3.2 Tanmateix aquest àmbit podrà ser am-
pliat amb la incorporació d’espais contigus, per
a la qual cosa caldrà l’acord del Consell Plena-
ri adoptat amb el vot favorable de la majoria
absoluta dels seus membres de dret.

Article 4
Domicili

El Consorci tindrà el seu domicili a Can
Jornet Xic de Mollet del Vallès. Tanmateix
aquest domicili podrà ser canviat per acord del
Consell Plenari adoptat amb el vot favorable
de la majoria absoluta dels seus membres de
dret.

Article 5
Durada

La durada del Consorci és indefinida.

Article 6
Objectiu i finalitats

6.1 L’objectiu del Consorci és la gestió, ex-
plotació, protecció i conservació dels terrenys
inclosos en el seu àmbit territorial.

6.2 Són finalitats específiques del Consorci:
a) La protecció i millora dels valors ecològics,

paisatgístics, agrícoles, forestals i productius del
seu àmbit territorial

b) La gestió dels terrenys del seu àmbit ter-
ritorial de manera respectuosa amb els seus
valors intrínsecs.

c) L’aprofitament racional dels recursos de
l’espai, i el desenvolupament econòmic i tecno-
lògic de les activitats agràries.

d) La connectivitat de l’espai amb altres es-
pais lliures i la creació de corredors biològics.

e) L’educació mediambiental.
f) Totes les que estiguin directament o indi-

recta relacionades amb les finalitats esmentades
i que acordi el Consell Plenari.

Article 7
Funcions

D’acord amb les finalitats enunciades a l’ar-
ticle anterior, són funcions del Consorci:

a) Informar sobre les activitats que afectin
l’espai requerint l’administració competent per
al seu compliment.

b) Vetllar per al compliment de la legislació
vigent.

c) Promoure inversions i serveis propis de
l’espai.

d) Establir acords de col·laboració amb al-
tres entitats sense ànim de lucre, que coincidei-
xin essencialment amb els objectius del Con-
sorci.

e) Promoure la captació, coordinació i ges-
tió d’ajuts i fons comunitaris i d’altres adminis-
tracions i ens, que les puguin atorgar.

f) Coordinar la redacció i execució dels plans
de gestió i desenvolupament agrícoles i fores-
tals en el seu àmbit territorial.

g) Redactar i promoure estudis i informes
relatius al seu àmbit territorial.

h) Desenvolupar les actuacions directes so-
bre el territori o els edificis que siguin necessàries
per dur a terme les seves finalitats.

i) Vetllar pel compliment de les normes ge-
nerals de protecció de la natura.

j) Promoure campanyes i accions de difusió
i promoció de la utilització del Parc de l’Espai
d’Interès Natural de Gallecs.

k) Coordinar les activitats d’educació ambi-
ental de cada un dels municipis consorciats dins
l’àmbit de l’espai consorciat.

l) Estudiar, projectar i instal·lar els serveis
necessaris a l’espai, així com l’arranjament dels
existents.

m) Realitzar, contractar i fer el seguiment de
les obres i actuacions corresponents àdhuc els
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serveis de manteniment i gestió posterior de les
instal·lacions i serveis, sense perjudici de les com-
petències urbanístiques que corresponguin a
cada un dels ens consorciats.

n) Gestionar, mantenir i controlar els horts
familiars existents a l’espai.

o) Gestionar les activitats i usos públics i
privats adients per al manteniment i conserva-
ció de l’espai.

CAPÍTOL 2
Govern del Consorci

Article 8
Òrgans del Consorci

Els òrgans de govern del Consorci seran els
següents:

1. El Consell Plenari.
2. La Presidència i les vicepresidències.
3. La Comissió Executiva.
4. La Gerència.

Article 9
El Consell Plenari. Naturalesa i composició

9.1 El Consell Plenari és l’òrgan superior del
Consorci, i està format pels membres següents,
nomenats i substituïts per les entitats consorci-
ades:

a) Quatre representants del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la Ge-
neralitat de Catalunya.

b) Quatre representants del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Gene-
ralitat de Catalunya.

c) Quatre representants del Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya.

d) Quatre representants de l’Ajuntament de
Mollet del Vallès.

e) Tres representants de l’Ajuntament de
Santa Perpètua de Mogoda.

f) Un representant de l’Ajuntament de Pa-
rets del Vallès.

g) Un representant de l’Ajuntament de Lliçà
de Vall.

h) Dos representants de l’Ajuntament de
Palau-solità i Plegamans.

i) Un representant de l’Ajuntament de
Montcada i Reixac.

9.2 Assistiran a les sessions del Consell Ple-
nari, amb veu però sense vot, les persones que
ocupin la Gerència i la Secretaria.

9.3 Altres administracions o entitats amb
objectius afins podran incorporar-se al Consorci,
mitjançant sol·licitud prèvia i acord d’admissió
del Consell Plenari amb modificació dels esta-
tuts, si s’escau. En el cas que s’ampliï el Consorci
per l’admissió de noves entitats, en l’acord cor-
responent del Consell Plenari figurarà la seva
nova composició, el nombre de membres que
s’assigna a cada una de les noves entitats i la
possible variació dels atribuïts a les entitats ja
integrades.

Article 10
La Presidència i la vicepresidència

10.1 El president/a serà el conseller/a de
Política Territorial i Obres Públiques.

La vicepresidència primera serà l’alcalde o
alcaldessa de l’Ajuntament de Mollet del Vallès,
la vicepresidència segona serà l’alcalde o alcal-
dessa de Santa Perpètua de Mogoda i la vicepre-
sidència tercera serà l’alcalde o alcaldessa que

s’acordi entre la resta d’ajuntaments participants
en el Consorci.

10.2 La Presidència exercirà la representa-
ció del Consorci a tots els efectes, i podrà com-
parèixer sense necessitat de poder previ i espe-
cial davant tota classe d’autoritats, tribunals i
jutjats de qualsevol ordre o jurisdicció, així com
davant tot tipus de persones, públiques i priva-
des, físiques i jurídiques.

Per a l’exercici de les funcions de representació
esmentades, podrà conferir les delegacions que
estimi pertinents a favor de les vicepresidències,
de la Presidència de la Comissió Executiva i de
la Gerència del Consorci.

Són competències del president:
a) Elaborar l’ordre del dia de les sessions del

Consell Plenari.
b) Convocar, presidir i aixecar les sessions del

Consell Plenari.
c) L’exercici d’accions judicials o administra-

tives, i la defensa del Consorci, en casos d’urgèn-
cia, havent-ne de donar compte al Consell Ple-
nari en la propera sessió que se celebri.

d) Aprovar les modificacions del pressupost
que afectin el mateix grup de funció.

10.3 La vicepresidència primera substitui-
rà la Presidència en totes les seves funcions en
casos de malaltia, absència o vacant.

Article 11
Sessions del Consell Plenari

11.1 El Consell Plenari es reunirà en sessió
ordinària amb periodicitat semestral per trac-
tar els assumptes de la seva competència. En
sessió extraordinària, totes les vegades que si-
gui necessari, prèvia convocatòria de la Presi-
dència o bé, quan ho proposin la tercera part dels
seus membres.

11.2 Les sessions es podran celebrar tant en
la seu del Consorci com en la seu dels ens con-
sorciats.

11.3 Les convocatòries seran notificades als
membres del Consell Plenari, com a mínim amb
una setmana d’antelació. En la corresponent
convocatòria de les sessions, el president asse-
nyalarà la data, l’hora, el lloc i l’ordre dels te-
mes a tractar-hi.

11.4 En tot allò no previst en aquests esta-
tuts respecte al funcionament del Consell Ple-
nari, s’aplicarà supletòriament la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment ad-
ministratiu com pel funcionament dels òrgans
col·legiats.

Article 12
Competències del Consell Plenari

12.1 Corresponen al Consell Plenari les
competències següents:

a) L’aprovació de la modificació d’aquests
Estatuts, sens perjudici de la necessitat també
d’aprovació per part de cadascun dels ens con-
sorciats.

b) Aprovar un contracte programa quadri-
ennal i la seva revisió anual.

c) L’aprovació del pressupost anual i de les
seves modificacions i liquidacions, llevat que
estiguin atribuïdes a algun altre òrgan del Con-
sorci.

d) L’aprovació de la plantilla de personal i de
la relació de llocs de treball.

e) L’aprovació del pla de gestió anual.
f) L’aprovació dels comptes anuals i de la

memòria de gestió dels serveis.

g) L’aprovació de la dissolució i liquidació del
Consorci.

h) L’aprovació de la incorporació de nous
membres al Consorci, així com la seva separa-
ció.

i) El nomenament i cessament de la Gerència
i la Secretaria.

j) L’aprovació del Reglament de Règim In-
terior que desenvolupi aquests Estatuts.

k) El nomenament de la vicepresidència ter-
cera.

l) L’alienació del patrimoni.
m) L’adquisició de tota classe de béns i drets

quan el seu valor excedeixi del 10% dels recursos
ordinaris del pressupost i no hi estigui prevista.

n) L’exercici d’accions judicials i administra-
tius, així com l’exercici de la defensa en els pro-
cediments incoats contra el Consorci.

o) L’aprovació d’operacions de crèdit.
p) Dissoldre i liquidar el Consorci.
12.2 El Consell Plenari podrà delegar en

altres òrgans del Consorci les anteriors compe-
tències, llevat les que requereixin un quòrum
d’aprovació especial d’acord amb l’article 13.

Article 13
Règim d’adopció d’acords

Els acords s’adoptaran per majoria de vots.
En cas d’empat el vot del President del Consorci
tindrà caràcter diriment.

No obstant, requerirà l’acord del Consell
Plenari amb majoria de dos terços del nombre
legal dels seus membres en el supòsits següents:

a) Modificació dels estatuts.
b) Aprovació del reglament de règim inte-

rior.
c) Incorporació de nous membres.
d) Aprovació del pressupost anual.
e) Aprovació del pla de gestió anual.
f) Nomenament de la Gerència.
g) Aprovació dels comptes anuals.
h) Dissolució i liquidació del Consorci.

Article 14
La Comissió Executiva. Composició

14.1 La Comissió Executiva és l’òrgan col·-
legiat de govern ordinari del Consorci.

14.2 La Presidència de la Comissió Execu-
tiva recaurà en el/la president/a del Consorci o
la persona en qui ell/ella delegui.

14.3 Els seus membres seran designats pel
president del Consorci, a proposta, si s’escau, de
les entitats consorciades.

14.4 El/la president/a podrà delegar la Pre-
sidència en qualsevol dels/de les vicepresidents/
es.

14.5 La Comissió Executiva estarà forma-
da per nou membres que respondran a la com-
posició següent:

a) El president/a.
b) Tres representants a proposta de la Gene-

ralitat de Catalunya.
c) Dos representants nomenats per l’Ajun-

tament de Mollet del Vallès.
d) Un representant nomenat per l’Ajunta-

ment de Santa Perpètua de Mogoda.
e) Un representant nomenat per l’Ajunta-

ment de Palau-solità i Plegamans.
f) Un representant nomenat per l’Ajunta-

ment de Parets del Vallès.

Article 15
Sessions de la Comissió Executiva

15.1 La Comissió Executiva es reunirà en
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sessió ordinària cada tres mesos per tractar els
assumptes de la seva competència. El dia i hora
de les sessions seran determinats, de manera
genèrica, per la Presidència.

També es reunirà de forma extraordinària per
decisió de la Presidència o a proposta de qual-
sevol vocal de la mateixa.

15.2 Per a la validesa de les sessions serà
necessària l’assistència de la majoria absoluta
dels seus membres.

15.3 En tot allò no previst en aquests esta-
tuts, s’aplicaran a aquest òrgan les normes de
funcionament pels òrgans col·legiats de l’Admi-
nistració.

Article 16
Competències de la Comissió Executiva

16.1 Correspon a la Comissió Executiva
totes les competències no atribuïdes per aquests
estatuts a cap altre òrgan del Consorci, i les que
li delegui expressament el Consell Plenari. No
podran ser objecte de delegació aquelles matè-
ries que d’acord amb l’art. 13 requereix un quò-
rum reforçat.

16.2 En qualsevol cas, la Comissió Execu-
tiva no podrà delegar en la Gerència compe-
tències que li hagi pogut delegar el Consell
Plenari.

Article 17
Renovació de càrrecs

El nomenament de tots els membres del Con-
sell Plenari i de la Comissió Executiva tindrà una
durada màxima de quatre anys, però podran ser
nomenats per a nous mandats de manera inde-
finida.

Article 18
La Gerència

18.1 La Gerència serà nomenada pel Con-
sell Plenari a proposta de la Presidència i recaurà
en persona professionalment capacitada per
exercir el càrrec.

18.2 La Gerència tindrà la consideració de
personal laboral d’alta direcció.

18.3 Correspon a la Gerència, a més de les
funcions i competències que específicament li
encomanin o li deleguin el Consell Plenari o la
Comissió Executiva:

a) Fer complir les decisions dels òrgans de
govern del Consorci i ordenar-ne, si s’escau, la
publicació.

b) Dirigir el personal en tots els seus aspectes,
llevat del seu nomenament, acomiadament dis-
ciplinari o separació del servei.

c) Dirigir i inspeccionar tots els serveis i les
activitats que presta o desenvolupa el Consorci.

d) Autoritzar despeses i adjudicar i forma-
litzar contractes fins a un import màxim de
30.000 euros sempre que no superin les dota-
cions pressupostàries de l’any en curs.

e) Ordenar tots els pagaments.
f) Preparar l’avantprojecte de Pressupost del

Consorci.
g) Elaborar la memòria anual de gestió de

serveis.
h) Assumir la gestió patrimonial.

Article 19
La Secretaria i la Tresoreria

19.1 El Consorci estarà assistit de Secretaria.
El seu titular serà nomenat pel Consell Plena-
ri entre personal al servei dels ens consorciats
que n’ostentin alguna de les vicepresidències.

19.2 El secretari/a assistirà amb veu però
sense vot a les reunions del Consell Plenari i de
la Comissió Executiva i aixecarà les actes cor-
responents.

19.3 Actuarà com a tresorer/a del Consor-
ci, la persona nomenada pel Consell Plenari
d’entre el personal al servei dels ens consor-
ciats que n’ostentin alguna de les vicepresidèn-
cies.

Article 20
Personal

20.1 La contractació de personal per part
del Consorci serà de naturalesa laboral, tot i
respectant els principis de mèrit, capacitat, igual-
tat, publicitat i lliure concurrència.

20.2 Per al compliment de les finalitats del
Consorci, les entitats consorciades hi podran
adscriure personal de les seves plantilles, qual-
sevol que fóra el règim de la seva relació d’o-
cupació. Tanmateix, quan es tracti de perso-
nal laboral, el Consorci se subrogarà en la
relació jurídica existent entre l’interessat i
l’entitat consorciada, amb les garanties que
estableix a aquest efecte l’Estatut dels treba-
lladors.

Article 21
Règim de la contractació

El Consorci estarà sotmès al règim de contrac-
tació de la legislació i normes reglamentàries de
contractes de les administracions públiques.

CAPÍTOL 3
Règim patrimonial, financer, pressupostari i
comptable

Article 22
Patrimoni

22.1 Constitueixen el patrimoni del Consorci:
a) Els terrenys cedits per l’Institut Català del

Sòl corresponents a l’àmbit del sistema general
d’espai lliure públic central d’àmbit supramu-
nicipal definit en el Pla director urbanístic de
l’ACTUR de Santa Maria de Gallecs, aprovat
definitivament el 29 d’abril de 2005.

b) Els béns i drets que aportin les entitats
consorciades.

c) Els béns i drets que adquireixi o rebi per
qualsevol títol.

22.2 El patrimoni del Consorci quedarà
reflectit en l’inventari corresponent, que revi-
sarà i aprovarà anualment el Consell Plenari.

Article 23
Recursos del Consorci

Per a la realització dels seus objectius el Con-
sorci disposarà dels recursos següents:

a) Els productes del seu patrimoni.
b) Els rendiments dels serveis que presti.
c) Les adquisicions a títol lucratiu al seu fa-

vor.
d) Les aportacions realitzades pels ens con-

sorciats.
e) Els crèdits que s’obtinguin.
f) Les subvencions, auxilis, els ajusts i els

donatius.
g) Qualsevol altre recurs que li atorgui la

legislació vigent.

Article 24
Aportacions dels ens consorciats

24.1 Les aportacions de funcionament anu-

als de cada ens consorciat es calcularan a par-
tir dels percentatges següents:

a) Generalitat de Catalunya, el 51%.
b) Ajuntament de Mollet del Vallès, el

19,70620 %.
c) Ajuntament de Santa Perpètua de Mo-

goda, 16,69259 %.
d) Ajuntament de Palau-solità i Plegamans,

7,85491 %.
e) Ajuntament de Parets del Vallès, 2,25083 %.
f) Ajuntament de Lliçà de Vall, 1,13166 %.
g) Ajuntament de Montcada i Reixac,

1,36381 %.
24.2 El contracte programa quadriennal

d’inversions preveurà l’import de les inversions
extraordinàries, així com la distribució de les
aportacions entre els diferents ens consorciats.

24.3 El Consell Plenari del Consorci, mit-
jançant un acord adoptat amb el vot favorable
de les tres cinquenes parts dels seus membres
de dret, podrà modificar les aportacions dels ens
consorciats i aprovar-ne d’extraordinàries. En
aquests supòsits serà necessària la ratificació ex-
pressa dels corresponents òrgans dels ens con-
sorciats, i en el supòsit que no es donés aques-
ta ratificació, restaria suspesa la participació en
el Consorci de l’ens afectat.

24.4 Les aportacions de cada ens consorciat
es lliuraran al consorci amb la periodicitat ne-
cessària per a fer front a les despeses previstes
per al trimestre següent.

24.5. Les aportacions dels ens consorciats es
consideraran ingressos de dret públic a tots els
efectes legals.

Article 25
Pressupost

25.1 El Consorci elaborarà i aprovarà un
pressupost anual, que s’ajustarà a la normativa
prevista pels ens públics de la Generalitat.

25.2 El pressupost serà preparat per la Ge-
rència, i haurà de ser informat per la Comissió
Executiva, la qual l’elevarà al Consell Plenari per
a la seva aprovació.

Article 26
Comptabilitat del Consorci

26.1 El règim de comptabilitat i de rendició
de comptes del Consorci serà el de la compta-
bilitat pública.

26.2 El Consorci no estarà subjecte a inter-
venció prèvia i s’aplicarà el procediment d’au-
ditoria.

CAPÍTOL 4
Modificació dels estatuts i separació dels mem-
bres

Article 27
Modificació dels Estatuts

La modificació d’aquests Estatuts, inclosa
l’adhesió de nous membres, se subjectarà al pro-
cediment establert en l’article 12 i 13 d’aquests
Estatuts.

Article 28
Separació dels membres

28.1 Els ens consorciats podran separar-se
del Consorci, sempre que es donin les condici-
ons següents:

a) Que estiguin al corrent en el compliment
de les seves obligacions anteriors amb el Con-
sorci.
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b) Que garanteixin el compliment de les
obligacions pendents.

c) Que posin en coneixement del Consorci
les seves intencions de separació amb una an-
telació mínima de sis mesos.

28.2 Un cop rebut el preavís de separació,
es reunirà el Consell Plenari per tal d’impulsar,
si s’escau, les modificacions estatutàries i pres-
supostàries oportunes o, eventualment, la dis-
solució del Consorci.

CAPÍTOL 6
Dissolució del consorci

Article 29
Dissolució del Consorci

29.1 El Consorci es dissoldrà per les causes
següents:

a) Per acord unànime dels ens consorciats.
b) Per separació d’algun o alguns dels seus

membres, si amb això el Consorci esdevé ino-
perant.

c) Per impossibilitat d’assolir els seus objec-
tius.

d) Per incompliment de l’objecte.
e) Per transformació del Consorci en un al-

tre ens.
29.2 La dissolució del Consorci requerirà

l’acord del seu Consell Plenari, adoptat amb el
vot favorable d’un mínim de tres cinquenes parts
dels seus membres de dret, i la ratificació per
part dels òrgans competents dels ens consorci-
ats. Cas de no assolir-se els acords esmentats,
cada ens consorciats conservarà el seu dret de
separació, d’acord amb l’article 28.

29.3 L’acord del Consell Plenari sobre la
dissolució del Consorci especificarà la forma de
liquidar el seu actiu i passiu i revertir les seves
obres i instal·lacions a les administracions con-
sorciades, basant-se en els criteris de preservació
de l’interès públic i d’equitat respecte a les apor-
tacions que hagi efectuat cada ens consorciats
al llarg de la duració del Consorci. L’acord de
dissolució també haurà de determinar la desti-
nació del personal del Consorci, amb respecte
a tots els seus drets.

Article 30
Liquidació dels béns

L’acord de dissolució determinarà com s’ha
de procedir a la liquidació dels béns que perta-
nyen al Consorci i a la reversió de les obres o les
instal·lacions existents, segons les directrius
següents:

a) El Consell Plenari designarà una comis-
sió liquidadora constituïda per tres pèrits de
reconeguda solvència professional, no vinculats
al Consorci en els cinc anys anteriors a la seva
designació, els quals formularan una proposta
sobre el procediment per a la formalització de
la dissolució.

b) En el mateix acord de designació de la
comissió liquidadora, el Consell Plenari determi-
narà quines són les competències que la resta
d’òrgans del Consorci poden continuar exercitant.

c) La constitució de la comissió liquidadora
no implicarà alteració en el funcionament dels
òrgans del Consorci, llevat de les competènci-
es previstes a l’article 11 a), c) i j) que requeri-
ran la seva adopció per unanimitat dels seus
membres de dret.

d) L’acord de dissolució fixarà el destí dels
terrenys corresponents al Parc de l’Espai d’In-

terès Natural de Gallecs. En tot cas es garanti-
rà la unitat de gestió d’acord amb les determi-
nacions del Pla director urbanístic.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

El primer exercici es tancarà a tots els efec-
tes, i en particular els de caràcter econòmic i
comptable, el 31 de desembre de l’any de cons-
titució del Consorci.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

El Consorci, en l’àmbit determinat pel seu
objecte i les seves finalitats, té les potestats i prer-
rogatives de què poden gaudir els ens consor-
ciats amb participació de la Generalitat i els ens
locals.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

En tot allò no previst per aquests Estatuts, el
Consorci es regirà per la normativa autonòmi-
ca aplicable als consorcis.

(06.298.149)

*

DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

ORDRE
PTO/522/2006, de 6 de novembre, per la qual
s’aproven les bases per a l’atorgament de subven-
cions per a actuacions de rehabilitació d’habitat-
ges i edificis d’habitatges integrats en àrees de re-
habilitació integral i es fa pública la convocatòria
corresponent al Programa de 2005.

Les àrees de rehabilitació integral han estat
recollides entre les actuacions protegides en
matèria de rehabilitació pel Reial decret 801/
2005, d’1 de juliol, pel qual s’aprova el Pla es-
tatal 2005-2008 per afavorir l’accés dels ciuta-
dans a l’habitatge. Aquesta disposició defineix
les àrees de rehabilitació integral com els tei-
xits urbans o zones d’aquests o barris en pro-
cés de degradació física, social o ambiental, així
declarats per la comunitat autònoma i acollits
a les ajudes econòmiques corresponents mit-
jançant acord de la comissió bilateral de segui-
ment amb la participació dels ajuntaments cor-
responents.

Per successives ordres del conseller de Polí-
tica Territorial i Obres Públiques, barris de di-
verses ciutats catalanes han estat declarats al
llarg del temps àrees de rehabilitació integral.

En aplicació i execució d’aquesta política,
en data de 23 de maig de 2006, la Comissió Bi-
lateral de Seguiment del Pla d’accés dels ciu-
tadans a l’habitatge 2005-2008, ha signat els
acords de finançament de les actuacions a re-
alitzar en aquestes àrees, corresponent al Pro-
grama de 2005.

Per tot això, d’acord amb el que disposen el
capítol 9 del Text refós de la Llei de finances pú-
bliques de Catalunya, aprovat pel Decret legis-
latiu 3/2002, de 24 de desembre, i les normes
bàsiques de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i la resta de normativa
vigent aplicable, a proposta de la Direcció Ge-
neral d’Arquitectura i Paisatge,

ORDENO:

—1 Aprovar les bases reguladores, que cons-
ten a l’annex d’aquesta Ordre, per a l’atorga-
ment de subvencions per actuacions de reha-
bilitació d’habitatges i edificis d’habitatges in-
closos en les següents àrees de rehabilitació
integral:

A la ciutat de Barcelona: el nucli antic del
barri de Sants, el nucli antic del barri d’Horta,
un sector del barri de Prosperitat, el nucli antic
del barri de Sant Andreu, un sector del barri del
Clot, el nucli antic del barri de Poblenou, el barri
de Poble Sec, el nucli antic del barri de Gràcia
i el districte de Ciutat Vella.

El nucli antic de la ciutat de Manresa.

—2 Fer pública la convocatòria corresponent
al Programa de 2005 per a l’atorgament d’aques-
tes subvencions per a actuacions de rehabilitació
d’habitatges i edificis d’habitatges en àrees de
rehabilitació integral.

—3 L’import màxim destinat a aquesta con-
vocatòria és de vuit milions quaranta mil euros
(8.040.000 euros) distribuïts en les anualitats se-
güents: per a l’any 2006, dos milions tres-cents
vint-i-sis mil vuit-cents seixanta euros amb dos
cèntims (2.326.860,02 euros) amb càrrec a la po-
sició pressupostària D/7800000190/4321-PO08
del pressupost vigent de la Generalitat per a


