
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

ALTRES ORGANISMES

CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA

EDICTE sobre aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci de les Vies Verdes de Girona.

L'Assemblea General del Consorci de les Vies Verdes de Girona, en la sessió del dia 9 d'octubre de 2014 va
adoptar l'acord d'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci, en els termes següents:

"El Consorci de les Vies Verdes de Girona (en endavant el Consorci), ens públic de caràcter associatiu, està
subjecte al règim jurídic establert als seus Estatuts, que li atribueix caràcter local i determina que el
funcionament i l'actuació del mateix es regirà pels Estatuts del Consorci i per la normativa de règim local.

Atesa l'entrada en vigor la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració
Local (LERSAL), es considera necessari procedir a modificar determinats aspectes dels estatuts, que hauran
d'adaptar-se a l'esmentada normativa, determinant l'Administració Pública on quedin adscrits així com el seu
règim orgànic, econòmic i financer, d'acord amb la disposició addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú, introduïda
per la LRSAL.

D'altra banda el Consorci de les Vies Verdes de Girona com a entitat vinculada o dependent de la Diputació de
Girona, ha quedat classificada per acord del ple de 23 de setembre de 2014, segons les previsions de la
Disposició Addicional Dotzena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, redactada
conforme a la LRSAL, als efectes de determinar el nombre màxim de membres del consell d'administració i
òrgans superiors de govern o administració.

Atès que aquest Consorci ha quedat classificat en el grup 1 que determina que el nombre màxim dels membres
del Consell executiu és de 15, caldrà també fer aquesta previsió en els estatuts.

Vist que el Consorci de les Vies Verdes de Girona ha aprovat inicialment la modificació dels Estatuts del
Consorci i ha aprovat la tramitació de l'expedient de modificació de manera centralitzada, es proposa al Ple
l'adopció de l'acord següent:

Primer. Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci de les Vies Verdes de Girona en els articles
3 naturalesa, 8 consell executiu, 10 gerència, 32 separació del Consorci i 33 dissolució, que queden redactats
com segueix:

"Article 3. Naturalesa

1. El Consorci de les Vies Verdes de Girona, que té la consideració d'ens local i està adscrita a la Diputació de
Girona als efectes de la Disposició Addicional vintena de la llei 30/1992, de 26 de novembre, introduïda per la
LRSAL, és de caràcter voluntari, de naturalesa administrativa i gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de
plena capacitat jurídica i d'obrar per crear i gestionar serveis i activitats d'interès local o comú, dintre de
l'àmbit de les seves finalitats estatutàriament definides. Amb aquest efecte pot realitzar actes d'administració i
de disposició de béns, formalitzar contractes, defensar judicialment i extrajudicialment els seus drets i, en
general, dur a terme tots els actes necessaris per assolir, d'acord amb la legislació aplicable a cada supòsit, els
objectius establerts en els presents Estatuts i pot emprar qualsevol de les formes de gestió de serveis que
preveu la legislació de règim local.

Article 8. Consell Executiu

1. El Consell Executiu està integrat per la Presidència (amb un vot ponderat equivalent a tres vots) i els/les
vocals, amb un mínim de deu i un màxim de catorze vocals.

Dintre del mínim de vocals s'hi preveuen:

- cinc diputats o diputades, designats pel Ple de la Diputació, a proposta de la Presidència (amb un vot
ponderat cadascun d'ells equivalent a tres vots).
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- cinc membres en representació de les diferents zones d'actuació.

2. Si un diputat o una diputada passa a ocupar la Presidència per delegació del seu titular, un altre diputat o
diputada de l'Assemblea General ha d'ocupar la seva plaça al Consell Executiu.

3. Els membres de les zones abans esmentades han de ser designats per l'Assemblea General a proposta dels
representants de cada zona.

4. També formen part del Consell Executiu, amb veu però sense vot, les persones que ocupin els càrrecs de
Gerència, Secretaria i Intervenció.

5. Si per qualsevol motiu cessa algun membre de les zones d'actuació durant la vigència del seu mandat,
l'Assemblea General ha d'escollir el que hagi de substituir-lo, a proposta dels i les representants de les zones
corresponents i ha d'exercir el càrrec per completar el període de temps que li falti al seu antecessor o
antecessora.

Article 10. Gerència, Secretaria i Intervenció

1. El gerent serà escollit d'acord amb els criteris d'idoneïtat, mèrit i capacitat, mitjançant un procediment que
respecti la publicitat i la concurrència. En cas que la persona designada en el càrrec no tingui la condició de
funcionari/ària de carrera, se sotmetrà a la relació laboral de caràcter especial d'alta direcció.

2. El Consorci ha de tenir una Secretaria i una Intervenció de fons, els titulars de les quals els ha de nomenar
el Consell Executiu d'entre els funcionaris o les funcionàries amb habilitació nacional que exerceixin llur càrrec
en algun o alguns dels ens locals consorciats.

Article 32. Separació del Consorci i efectes de la separació

1. Cadascun dels ens consorciats pot 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 en garanteixi el compliment dels pendents.

2. Quan un municipi deixi de prestar un servei, d'acord amb la Llei 27/2013, de 27 de desembre, i aquest
servei sigui un dels prestats pel Consorci, el municipi podrà separar-se'n.

3. El dret de separació s'haurà d'exercitar per escrit notificat a l'Assemblea General del Consorci.

4. 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 o dues entitats o
organismes públics vinculats o que depenguin de més d'una Administració.

5. Quan l'exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci, la quota de separació es
calcularà per part de la Intervenció del Consorci, atenent els mateixos criteris a aplicar en el cas de liquidació.
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, assumint en tot cas el membre o membres
que se separin els efectes indemnitzatoris corresponents.

6. 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 33. Dissolució

1. El Consorci es pot dissoldre per les causes següents:

a) Per compliment de la seva finalitat

b) Per acord unànime dels ens consorciats

c) Per impossibilitat de continuar en funcionament

d) Per separació d'un o diversos ens consorciats, si amb això esdevé inoperant

e) Per incompliment de l'objecte

f) Per transformació del Consorci en un altre ens

g) Per expiració del termini inicial o de pròrroga de duració del Consorci

2. La dissolució del Consorci requereix l'acord de l'Assemblea General, adoptat amb el vot favorable de les
dues terceres parts del nombre de fet, i en tot cas de la majoria absoluta i del nombre legal de membres i la
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ratificació per part dels òrgans competents dels ens consorciats. Si no s'assoleixen els acords esmentats, cada
ens consorciat conserva el seu dret de separació d'acord amb l'article anterior.

3. L'acord de l'Assemblea General sobre la dissolució del Consorci ha d'especificar la forma de liquidació del seu
actiu i passiu i revertiment de les seves obres i instal·lacions a les administracions consorciades, d'acord amb
la ponderació dels criteris de preservació de l'interès públic i d'equitat respecte a les aportacions que hagi
efectuat cada ens consorciat al llarg de la durada del Consorci.

4. En el no previst en aquests Estatuts pel que respecta 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. En el supòsit que durant el termini d'informació pública no es presentin al·legacions i/o reclamacions
l'acord esdevindrà definitiu.

Tercer. Sotmetre l’expedient a informació pública encarregant al Consorci de les Vies Verdes de Girona la
realització, en nom de l’Ajuntament/Consell comarcal de (...), dels tràmits d’informació pública de l’acord de
modificació dels estatuts i la seva publicació una vegada aprovats definitivament, amb la finalitat de
centralitzar el procediment habilitant i facultant expressament al Consorci per a la signatura dels documents
que siguin necessaris.

Quart. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcaldia/Presidència per a la signatura de
quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord."

D'aquest acord s'ha donat trasllat a totes les entitats integrants del Consorci, per tal que siguin ratificats pels
respectius òrgans de govern.

D'acord amb el previst a l'acord, aquest anunci té caràcter col·lectiu i substitueix els que haurien de publicar
separadament el Consorci i els ens locals consorciats.

L'expedient se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies hàbils, amb efectes del dia següent a la
publicació d'aquest anunci als efectes de formular al·legacions i reclamacions, si s'escau.

Qualsevol persona interessada pot examinar l'expedient que es troba a la Secretaria del Consorci, carrer Emili
Grahit, 13, 9è B 17002 de Girona.

Transcorregut l'esmentat període d'informació pública sense haver-se presentat al·legacions, reclamacions o
suggeriments, l'acord esdevindrà definitiu.

Girona, 6 de novembre de 2014

Miquel Calm i Puig

President

(14.311.046)
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