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Núm. 8320
cOnsOrci de Les Vies Verdes de GirOnA 

Edicte d’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci 

L’Assemblea General del Consorci de les Vies Verdes de Girona, 
reunida en sessió ordinària del dia 8 de març de 2016 va adoptar 
l’acord d’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Con-
sorci, 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 esta-
blert 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.

En motiu de l’entrada en vigor la Llei 27/2013 de 27 de desembre, 
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), 
va esdevenir necessari modificar alguns aspectes dels estatuts, a fi 
d’adaptar-ne el contingut a l’esmentada norma; i per això va deter-
minar-se l’Administració Pública a la que resta adscrit el Consorci i 
el seu règim orgànic, econòmic i financer, en acompliment de la dis-
posició 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.

Igualment, l’entrada en vigor de la Llei 15/2014, de 16 de setem-
bre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa, que regula el règim de separació dels membres del 
consorci administratiu i, quan això doni lloc a la seva dissolució, va 
comportar l’obligació d’adaptar els estatuts dels consorcis existents.

El Consorci de les Vies Verdes de Girona, com a entitat vinculada o 
dependent de la Diputació de Girona, va ser classificada per acord 
del Ple 23 de setembre de 2014, segons les previsions de la Disposi-
ció Addicional Dotzena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, redactada conforme a la indicada LRSAL.
Tanmateix, l’acord referit va desenvolupar de forma parcial i en 
règim de provisionalitat la dita disposició, doncs atenia, exclusi-
vament, al nombre de membres dels òrgans superiors de govern i 
d’administració del Consorci segons la previsió dels estatuts i en el 
marc dels límits establerts per a cada grup en el paràgraf quart de la 
pròpia disposició.
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Posteriorment, per acord plenari de la Diputació de 19 de gener de 
2016, s’ha modificat la classificació anterior i el Consorci de les Vies 
Verdes, com a organisme depenent de la Diputació de Girona, ha 
quedat enquadrat en el grup 3; circumstància que afecta el nombre 
màxim de membres dels òrgans superior de govern o administració 
de l’ens, segons disposició addicional repetida i que, alhora, implica 
ajustar de nou les previsions contingudes als estatuts, mitjançant la 
corresponent modificació del seu article 8.
Igualment, resulta pertinent aprofitar la modificació dels estatuts 
del Consorci, argumentada als paràgrafs precedents, per revisar al-
tres preceptes—articles 27 i 28-, a fi de corregir i millorar la regulació 
que contenen.

Vist que l’Assemblea General del Consorci 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 de l’article 8 Consell 
Executiu, l’article 27 Autoritzacions i permisos i l’article 28 Trams 
urbans, que queden redactats com segueix:

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 màxim 
de vuit vocals: 
•  tres 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).

• 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’Assem-
blea General ha d’ocupar la seva plaça al Consell Executiu.

3. Els membres de les zones abans esmentades han de ser desig-
nats 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’ac-

Administració Local Consorcis



Pàg. 89Núm. 194 – 10 d’octubre de 2017

tuació durant la vigència del seu mandat, l’Assemblea General 
ha d’escollir el que hagi de substituir-lo, a proposta dels i les re-
presentants de les zones corresponents i ha d’exercir el càrrec per 
completar el període de temps que li falti al seu antecessor o an-
tecessora.

Article 27. Autoritzacions i permisos
1. Els ajuntaments cedeixen al Consorci –en l’aprovació d’aquests 
Estatuts- l’atribució d’atorgar autoritzacions de pas, de senyalit-
zació, d’ús i aprofitament en els trams no urbanitzables; a la resta 
de trams, tant en aspectes de viabilitat, com de senyalització i pla-
nejament s’obliguen a consultar prèviament qualsevol modifica-
ció que afecti el traçat de les vies verdes.

Article 28. Trams urbans i trams compartits.
1. Els trams urbans de cada via queden sota la responsabilitat de 
cada ajuntament, excepte les senyalitzacions horitzontal i vertical 
referents ala via verda, que corresponen al Consorci.
2. Els trams de via verda compartits amb vehicles motoritzats 
queden sota la responsabilitat del Consorci, excepte el manteni-
ment del ferm, que correspon a cada ajuntament.

Segon. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no 
es presentin al·legacions i/o reclamacions l’acord esdevindrà defi-
nitiu.

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’informa-
ció pública de l’acord de modificació dels estatuts i la seva publica-
ció una vegada aprovats definitivament, amb la finalitat de centra-
litzar 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’Al-
caldia/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 go-
vern.

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.
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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 tro-
ba a la Secretaria del Consorci, carrer Emili Grahit, 13, 9è B 17002 de 
Girona.

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

Girona, 25 de setembre de 2017 

Albert Gómez Casas 
President 
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